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Fru Fcedre er den Kommen, tii ssnner skal den gaae,

ZaalltnZe «nge Hjerter endnu i Norden slaae.
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Norges og Sveriges Ronge

underdanigst

tileg n e t.





Maadtgste Menge I

Hvert Lands Historie har sine Afdelinger, som udmoerke sig ved vig

tige og folgerige Begivenheder, og fra hvilke Nationerne regne, som fra

morke eller lyse Punkter i deres politiste Tilvcerelse. Norges Historie har

ogsaa saadanne Epoker at fremvise; men ingen, som aabnede Udsigten til

en mere varig politisk Lyksalighed, en vel grundet Uafhoengighed og den

frieste Nydelse as alle et Statssamfunds Goder, end den, som er fremledet ved

Deres Majestcets Viisdom under Kongens og Folkets forenede Bestmbelser.

Den historiske Bog, som herved i Overscettelse nedlcegges for Deres

Majestoets Throne, minder om et lignende Tidspunkt i den fjerne Oldtid,

og i det det norske Folk gjerne dvceler ved Tanken om de svundne Slceg

ters frie og lykkelige Forfatning, er det en naturlig Tanke-Forbindelse, tak

nemmeligen at erkjende den cedle Konges Velgjerninger, som paa Ny kaldte

det til Frihed og Vorgerheld.

Det er denne Forbindelse mellem den gamle og nye Tid, med en

Vortkastelse af siere Aarhundreders Led, hvorom den store Historiesirivers,



Snorre Sturlesons, Saga-Bog minder i deres Haand, fom fore den

nyere Histories Griffel; thi den i Dldtidens Muld begravne Frihed har

Snorre med gyldne Trcek indffrevet i Sagas Vog, og Deres Majestcets

Viisdom har levendegjort den ved at antage en Grundforfatning, som gjen

giver Folket sine gamle Rettigheder.

Undertegnede vover saaledes underdanigst at tilegne Deres Maje

stoet noervcerende Skrift, og i det han beder, at Deres Majestcet naadigst

vil modtage Tilegnelsen med den kongelige Huld, hvorpaa han ved flere

Leiligheder har faaet uforglemmelige Beviser, nedbeder han Himlens Vel

signelse over Deres Majestcets Dage, og sniker af en tro Undersaats

Hjerte, at et langt Livs Velgjerninger endnu lcenge maae lyksaliggjsre et

Folk fuldt af Taknemlighed og Kjcerlighed.

Underdanigst

Jacob Aall.
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alle Tider fremleder Historie» paa Verdens Skueplads navnkundige Personer, som formedelst

deres Flid, Snille og udmcerkede Egenskaber, have havt den storste Indftydelse paa Menneskets

Cultur og Dannelse, som have bidraget til de Fremstridt paa Videnstabernes og de menneskelige

Konsters Vane, og til den Stigen i moralsk Forcedling, som mangelund forherliger Mennestets

Tilvcerelse. Snart finde vi paa Historiens Blade disse udmcerkede Mcend bestjceftigede med at

forbedre Menneskets Stilling ved vigtige Opdagelser, snart ved at nedskrive Fortidens Gjerninger

og Vcesen paa Historiens Tavle, snart med at uddele til Mennestesicegten Velgjerninger af en

hoiere Art. Som en af de forste blandt disse vor Slcegts og vort Fcrdrelands Velgjsrere ere vi

fra Barnsbeen af vante til at hore Navnet Snorre Sturleson, der stedse klang for os i Be

rommelsens hoieste Toner, og fremstilles for os i den hellige Glands, som omgiver den svundne

Mindeverdens udmcerkede Vcesner. Vi ville saaledes ilke forsoge paa en ny Forherligelse af

et historisk Navn, som igjennem mange Aarhundreder af taknemlige Slcegter er bleven cmviist sin

Plads iblandt Oldtidens stsrste Historiestrivere. Som Saadan er vor Snorre visseligen i det

mindste steet sin Ret; thi nåar vi gjennemlcese de Skildringer, som ere gjorte over hans Fortje

neste i den Henseende, finde vi ham saa hoit stillet iblandt alle Fortidens Historiestrivere, at der

saa godt som Ingen kunde ncevnes ved hans Side. Uden at ville dele disse Overdrivelser, eller

paatage os at bedsmme deres Vcerd og Sandhed, modtage vi i vort skandinaviske Norden dette

historiske Navn som det forste blandt Fortidens og Nutidens Historiestrivere, hvad enten vi tåge

Hensyn til den historiske Konst, hvormed dette Middelalderens Vcerk er sammensat, eller den Form

og Indklcedning, hvori det ligger for vore Dine.

Ikke saa venligen er Snorre bleven bedomt fra Charcckterens Side, hverken i hans pri

vate eller offentlige Fcerd. Hans huslige Forhold forstyrredes ofte, og han anklages som siet

Mand, Fader og Svigerfader, ligesom hans Characteer af Flere blandt hans Biographer besmudses

med nogle af de Egenskaber, som meest vancere Mennesket. Iscer afmales hans Politik som for

dcervelig for hans Fcedreland, og Nogle af de Mcend, som hceve Skribenten over Fortidens og

Samtidens Forfattere, gjore ham til en politist Forbryder, der ved fordcervelige Planer undergrov

sit Fcedrelands Selvstcendighed og sogte at bringe det under fremmed Aag. Der fattes den ncer

vcerende Slcegt paa Kjendsgjerninger til fuldkommen at oplose disse Tvivl, til at bekrcefte eller gjen

drive disse Vestyldninger; men Enkelte af Nordens meest udmcerkede Oldforstere have i den senere

Tid med Held forsogt en ZEres-Redning for vor bersmte Forfatters politiste Characteer, der ven

ligen modtages af Nordboere, som ere vante til at behandle Snorre med Hoiagtelse og Kjcerlighed.

Hvad Snorre er som Forfatter, derom maae hans Skrifter, og iscer hans Konge-Sagaer, vidne,
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forsaavidt de kunne ansees for at vcere udflydte af hans Pen, og for at scette Landsmceud i Stand

til, efter Mulighed, at bedomme hans private og offentlige Vandel, ville vi uddrage et kort Af

rids af hans Levnetsbeskrivelse, hvorved vi have benyttet det Lys, som de lcerdeste nordiffe For

fattere have udbredt over Snorres dunkle Livslob.

Snorre blev fodt paa Gaarden Hvam, som ligger i det nuvcerende Dale-Syssel i Is

lands Vester-Amt, i Aaret 1178, daSverrer begyndte at spille sin Rolle i Norge. Hans Fader

Sturla Thordarson regnede sin Slcegt fra de gamle danske, svenske og norske Konger, og

beklcedte den vigtige Post som Gode, der var gaaet i Arv saavel i hans egen, som i hans Kones

Familie. I sit Aar blev Snorre overgivet lon Loptson paa Odda til Opfostring, en

Mand, der var beromt for sin Viisdom, Retffaffenhed og Rigdom, og hvis Farfader varScemund

Frode, der ansees som Samler af den poetiske Eddas Sange, og hvis Moder Thora var en Dat

ter af Kong Magnus Barfod. Under en saadan Veiledning, og ved Hjcelp af lons for de

Tider betydelige Bogsamling uddannedes det Forfatter-Talent, som har baaret Snorres Navn

til Eftersicegten. lon Loptsons Dod indtraf i Snorres Aar, og han forblev endnu

et Par Aar hos Fosterbroderen Scemund paa Odda. Men snart svandt disse til Opdra

gelse og videnffabelige Sysler opoffrede Dage; thi Snorres strår derpaa folgende Giftermaal

indviklede ham i mangfoldige Stridigheder, som tilligemed den Deel han tog i sit Fcedrelands po

litisie Anliggender, gjorde hans Liv til et af de uroligste i et Tidspunkt, da Islands Forfatning

og borgerlige Stilling rystedes i sine Grundvolde. Efter Broderens Thord Sturlesons Raad

og Medvirkning giftede Snorre sig i sit 21de med Herdi se, en Datter af den rige Prcest

Berse, som boede paa Borg i Myre Syssel. Med hende fik han en efter de Tider betydelig

der var ham saa meget mere kjærkommen, som han Selv var fattig, og den lille For

mue, hans Fader efterlod sig, af hans Moder var forodet. Med denne Kone havde han fiereßsrn;

men kun tvende, som naaede moden Alder, en Son og en Datter, og disse gjorde ham kun liden

Glcede. Ssnnen, som formedelst sin langsomme Vcext i Barndommen, kaldtes lon Mur r, 2)

syues ikke at have arvet Faderens Talenter. Han kom i Uenighed med sin Fader om sin Modre

ne-Arv, da Snorre igjen vilde gifte sig, og forfoiede sig til Norge, hvor han vel i Begyndelsen

nod en god Modtagelse af Kong Håkon og Hertug Skule; men siden blev holdt som i et Slags

Fcengsel, forbuden at forlade Landet, og dode omsider af Udsvcevelser og Uforsigtighed ved Hel

bredelsen af deres Folger. Datteren Hallbera blev gift med Nordlendingen Kollbein Arne

sen; men efter faa Aars Forlob hcevedes Giftermaalet ved Skilsmisse, og Kolbein indgik siden

med Snorres egen Broder, Sighvat, iet fiendtligt Forbund mod Snorre. 25 Aar efter

Snorres Giftermaal medHerdise indgik han endnu i hendes levende Live en Forbindelse med en

rig Enke, Halveig Ormsdatter, og dette foranledigede, at hans forste Kone skiltes ved ham.

Til denne Utrostab synes Snorre at vcere forleder ikke alene af et ustadigt Sind; men ogsaa af

Begjcerlighed efter at foroge sin Formue; thi for begge Dele anklages han af den Tids Sagasfri

vere, endffjont i mildere Udtryk end de, hvoraf senere historiske Pensier have benyttet sig. Det

lykkedes ham saaledes at samle en Formue, som efter den Tids Art var meget anselig. Han saae

sig i Folge deraf i Stand til at fremtrcede paa Thinget med et talrigt Folge af 800 til 900

Mand, og saaledes ved Magt understøtte de Sager, han der havde at fore. Han eiede 6 betyde

lige- Gaarde, paa hvilke han opf?dte et saa stort Antal Orer, at han kunde vcere ligegyldig ved et

Tab af 120 Orer,3) sym han engcmg i et trangt Foder-Aar mistede. Denne Lyst til at samle For

1) Denne Sum er beregnet til HOOO Specier, som udg/orde i Vcrrdi en langt sterre Sum end nu omstunder, da Amerita
ei endnu var opdaget, og Seloets store Udbredelse endnu itke havde nedtrykt dets Vcrrd. 2) Murtur betyder tort, stumpet.

3) Man maatte fatte MistiUid lil disse Tal, som oucrssridende Sandheden, nåar der endnu ilte den Dag i Dag fandtes Spor
paa leland af Snorres ludretmngcr, som forudstette stor Pengetraft hos ham.
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mue, deels for at bestride hans overordentlige Udgifter, deelS for at befoeste og udpynte hans

forskjellige Eiendomme, gjorde ham og utilboielig til at gjore sin Familie Ret og Skjel, og op

vakte en Strid med Flere af dens Medlemmer, som omsider, i Forening med hans politiske For

hold, fremkaldte hans Undergang. Iblandt hans ucegte Born indviklede Sonnen Nrcekja, som havde

en voldsom og urolig Charakteer, ham og sig selv i mange Stridigheder, ja engang såtte han sig

endog op mod sin Fader og bekrigede ham paa hans Gaard Reikholt. Dog bleve de omsider for

ligte, og han stod sin Fader trolig bi i hans sidste Strid. En ucegte Datter, Ingeborg, blev forst

gift med Arne Magnussen og siden med Gissur Thorvaldsson, men efter en kort Tids Forlob

skildt fra dem begge, og begge vare virksomme Medlemmer af den Complot, som tog Snorre

af Dage. De vare komne i Strid med ham om Medgift og Skifte.

Men alle disse Familie-Stridigheder, saavelsom Snorres eget tvetydige Forhold i sit Fa

milie-Liv hindrede ikke, at han jo ned megen Anseelse blandt sine Landsmcend. Ham blev betro

et Landets vigtigste Embeder paa den Tid, og ofte overlodes Afgjorelsen af vigtige Stridigheder

til hans Selvdom. Saaledes fortceller Sturlunga-Saga, som er den vigtigste Kilde, hvorfra de

biographiste Optegnelser om Snorres Liv ere hentede, at hans Anseelse voxede meget fra den

Dag, da han heldigen havde tilendebragt Goden Magnus's Forviisningssag. Der kaldes han

ogsaa en god Skjald, som var klogtig i Alt hvad han foretog sig, og bar megen Omsorg for hvad

der var bleven ham paalagt. Paa et andet Sted siges om ham, at han var ustadig i sin Kjcer

lighed og en god Huusholder. Omendstjont Historie;, saaledes i sin Upartiffhed ikke kan redde

vor Forfatters Charakteer mod de ham gjorte Bestyldninger, som havesyg og qvindekjcer, saa finde

vi dog i hans Levnetsbeffrivelse Anledning nok til, om ei at forsvare, saa dog at formilde forncevnte

strcenge Domme om hans private Forhold. Stedse forblev han ien venlig Forstaaelse med den

cedlere Deel af sin Familie. Den cedleste af hans Vrodre stod stedse paa hans Side, og un>

derstottede ham med Raad og Daad, ligesom han levede i en ncesten uafbrudt Fred med den af

sine Born, som var ham meest hengiven. Selv En af hans forncermede Fiender, hans Stedson

Orm, vilde ikke deeltage i det Snigmord, som gjorde Ende paa hans Dage. Derhos maae vi lceg

ge Mcerke til, at Utroskab i VEgtestand ikke var uscedvanlig, eller endog ansaaes «tilladelig i hine

Dage, da Slegfredbarn havde sin Ret som cegte Barn, og paa hver Historiens Side finde vi, at

Oldtidens gjceveste Mcend havde Medhustruer og holdt Friller, hvis Afkom ofte forvoldte Splid

i Familier, ligesom de ofte vare en Anstodssteen for den huuslige Lyksalighed. Ligesaa lidet see

vi os istand til at domme om de Personers Charakteer, som indvikledes i Strid med Snorre.

Aabenbar higede han efter Formue og Rigdom; men det er mere end rimeligt, at hans Frcen

der, der fremstille sig for os i andre Henseender stundom i et siet Lys, ogsaa i denne have traadt

Anstcendighed og Ret under Fodder, saa at deres übillige Fordringer have modt hans Havegjerrig

hed, og frembragt saa sorgelige og i moralsk Henseende tvetydige Folger.

Men hvad der fornemmeligen lcegges vor Snorre til Last er hans saakalde politiske For

brydelse mod sit Fedreland, da han ansees for at have understottet den norffe Konges Plan at

undertvinge Island under Norges Krone, en Plan, som forlcengst var lagt af norske Konger.

Men neppe var Snorre den Mand, som udforte dette, ja vel ikke engang alvorligen tcenkte der

paa; men derimod netop iscer hans Fiende og Vanemand Gissur Thorvaldsson. Det er

desuden et Sporgsmaal, hvorvidt det kunde kaldes en Forbrydelse paa den Tid at fremme Is

lands Forbindelse med Norge, og om ikke en saadan Plan, den vcere fremmet af Snorre eller

Gissur, kunde bestaae med deres Fcedrelands sande Interesse. Island, beliggende under et haardt

Clima, og tarvelige» udstyret af Naturen, kunde ei ved egne indvortes Hjcelpemidler eller ved

fredelig Handel hceve sig til den Velstand og Betydenhed, som afmales i Middelalderens Sagaer.

Sagastriverne berette os, at den forncmste og tappreste Deel af Islands Veboere, udvandrede til
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fremmede Lande, og bragte som oftest ikke alene fremmed Cultur, men og fremmed Gods og rs«

vet Formue tilbage til Fedrelandet. Deels udrustedes egne Skibe, deels forenede de sig med

norske Frender og Velyndere paa Vikingetog, opftgte andre Vikinger i aabent Hav, eller herjede

rigere Kyster, til hvilke Tog de nu og da udstyredes af norsse Konger, der stundom deelte med

dem det samlede Bytte. Disse, saavel af Nordmend som af Islendere ovede, Fribytterier bleve

i Snorres Tid sjeldnere og mere forhadte. I det sydlige og vestlige Europa var ved den Tid

indfort en systematist Krigsorden, der udbredte sig alt meer og meer, og mod hvilken Vikinge-

Vesenet og Smaakrigen ei kunde staae sig. Hverken Island eller Norge kunde derfor saa let

som tilforn samle Nigdomme eller Neringsmidler paa fremmed Grund; men maatte i Landets

egne Hjelpemidler og ved fredelig Handel udelukkende tilegne sig disse, og Savnet maatte blive

stsrst, hvor Naturen er meest karrig i sine Gåver. Christendommens milde Aand, i det den brod

Nordens raa Kraft, udbredte Had over disse Vikingers Udsvevelser, der forfulgtes med Religio

nens Banstraaler. Dertil kom, at Den just paa den Tid var saa sonderstidt af indvortes Uenig

hed, blodige Familiekrige og Eiendoms Nsikkerhed, saa den syntes at tiltrcenge en fremmed Meg

ler, som kunde bringe Fred og Ro tilveie, og indfore en indvortes Orden og en politisk Fasthed.

Et talende Veviis herpaa afgiver Sturlunga-Saga, der indeholder en saa indviklet Veretning om

Mordscener, at Leserens Taalmodighed trettes ved at forfolge deres Traad, og skyer det utak

nemlige Arbeide at gjemme de angjeldende Personers Navne. Denne Gjering anforte ogsaa

Norges Konge som Grund til at uuderkast? sig Den, den vere nu enten den virkelige eller en

Skingrund. Den ncermeste Anledning til Planens Udforelse var imidlertid en Privatfeide mel

lem norffe Kjobmend og Islcendere, hvorpaa fulgte Mord og Confiskationer, som bevcegede den

norske Konge til Hevn og at lcegge alvorlig Haand paa Verket. Rimeligviis indsaae Snorre

saavelsom Gis sur Nødvendigheden af en Forandring i deres Fcedrelands politiffe Stilling, og

det gik da, som ofte siden, at de for denne klogere politiffe Anskuelse, maatte hore ilde af svcer

meriffe Patrioter, som vilde bevare den gamle Friheds og Uafhengigheds Tilstand uden tilborlige

Midler og uuder en forandret Tingenes Orden. Lader os hore hvorledes Sturlunga-Saga

fremstiller den Deel, som Snorre havde i hans Lands Underkastelse under Norge. Deri fortelles, at

Snorre havde digtet et Qvad til Jarlen Håkon Galins 3Ere i Norge, som derimod havde

sendt ham Skjold, Sverd og Brynje i Bragalon. Derhos opfordrede Jarlen Snorre ffriftlig

til at komme til Norge, hvor al 3Ere ffulde vederfares ham. „Dette faldt ganffe i Snorres

Sind; men da Jarlen just dode i den Tid, blev hans Reise udsat i nogle Aar, endffjont han be

siuttede at reise, nåar Leilighed gaves. Snorre kom til Norge fra Island kort efter at Kong

Håkon og Skule Jarl vare blevne Hovdinger der. Han forfoiede sig til Jarlen, som tog over

maade venlig imod ham. Snorres Reisefeller beredte sig til en Reise i Sydlandet; men selv

forblev han hos Jarlen om Vinteren, og drog Sommeren efter til Gotland for at besoge Ask el

Lagmand og Fru Kristine, som havde veret gift med Jarlen Håkon Ga lin. Om hende hav

de Snorre digtet et Qvad, som hedte Andvaka; thi tog hun overmaade venligen imod Snorre,

og gav ham mange ssmmelige Gåver, hvoriblandt den Fane, som Erik Knuds son Sveakonge

havde havt, da han feldede Kong S o rkv er.D Om Hosten foer Snorre tilbage til Skule Jarl,

og blev hos ham den neste Vinter under gjestmild Behandling. Snorre Sturte son

var 2 Aar hos Skule Jarl, og han blev af Kongen og Jarlen udnevnt til deres Skutilsvend;")

men Vaaren derpaa agtede han sig til Island. Dengang vare Nordmendene store Uvenner af

1) Paa denne Reise ansees Snorre for at have erhveruet sig de Kundstaber om Euerriges Historie og Konger, som lM
siden gjorde g/celdendc i Vnglinga-Saga. 2) Egentligen ftan som boerer Madcn frem paa et Fad (Ekutil), formodent
ligen vare de og Mundstjcenke- Denne Hofbestilling svarer vel omtrent til vore Kammcrherrer eller Kammerjuntere. De
Horte ievrigt til Hirdmcrndene, vare bevcebncde som disse og udncevnedes blandt dem, der udmcrrkedes ved Mod og en god
Byrd. Senere, 12??, fit Slutilsvendene af Magnus Lagattrter Navn af Riddere med Ret til at kaldes »Herre.«
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Islcenderne formedelst Oddamcendenes voldsomme Adfcerd paa Sen; thi blev et Hcerjetog til

Island besiuttet, Skibe dertil udrustede, og Anforere udncevnte. Dog havde de fteste forstandige

Mcend stor Ulyst til denne Fcerd, hvoraf de befrygtede Tab. Snorre fraraadede ogsaa

dette Tog, hvorimod han raadede til at gjore sig de bedste Mcend paa Island til Venner, og paa

stod, at han ved sine Ord skulde bringe det dertil, at de adlode den norske Hovdings Villie, hvor

hos han lod sig forlyde med, at, nåar det leed om Scemund i Odda, var der ingen vigtigere

Mcend paa Island end hans Brodre, og disse meente han vilde folge hans Raad, nåar han kom

derover. Saaledes kom det dertil, at Jarlens Sind formildedes ved disse Forestillinger, og han gav

det Raad, at Islcenderne stulde formaae Kong Håkon til at indstille Toget. Kongen var ung

dengang, og Dagfind Lagmand, som var en stor Ven af Islcenderne, var hans Raadgiver; thi

blev Udfaldet, at Kongen lod Toget indstille. Kong Håkon og Skule Jarl gjorde Snorre til

deres Lcendermand, og der blev lagt den Plan, ister af Snorre og Jarlen, at Snorre skulde for

maae Islcenderne til at vise Norges Hovdinger Lydighed. Snorre skulde ogsaa sende sin Son

lon (Murt) fra Island, der stulde blive som Gidsel hos Jarlen, til Sikkerhed for at Aftalen skulde

efterkommes. Snorre blev snart fcerdig, havde en lang Overreise og lcmdede ved Vestmanna-

Oerne. Jarlen havde givet ham Skib og 15 andre Storgaver. Da nu Snorre kom til

Vestmanna-Oerne spurgtes strax inde i Landet hans Ankomst, saavelsom den Hceder, han havde nydt

i Norge; thi bleve Sorlcendingerne og iscer Orm lonssons Skyldfolk meget forbittrede paa ham,

da de ansaae ham udkaaret af Nordmcendene til deres Modstander, saa at de ingen Erstatning

skulde faae for Orms Mord. De gjorde Spot af det Qvad, som Snorre havde digtet om Jar

len, og foranstaltede et andet Spottedigt qvcedet om Jarlen." Saavidt Sturlunga. Snorre

ssgte imidlertid at undgaae denne Strids offentlige Udbrud; men forfoiede sig hjem til sin Gaard

Reikjaholt. Snorres Son, lon Murt, blev sendt over til Kong Håkon, som tog vel imod

ham, meest fordi Arne Oreyda, Snorres Svigerson, som var en stor Ven af Kongen, var i

hans Folge. Ikke lcenge efter blev han i sit Jyde Aar sendt tilbage til Island. Imidlertid ind

gik Snorre sit andet Giftermaal med Hal v eig og forsgede sin Formue saaledes, at han blev

den rigeste Mand paa Island; men levede i bestandig Strid med sine Frcender, uden at han syn

tes at have gjort noget Alvorligt ved det ham af Kong Håkon givne Wrende. Senere hen i

Sturlunga-Saga fortcelles, at Snorre atter begav sig til Norge, og at han tilligemed sin Son

Urcekja og en vis Thorleif opholdt sig hos Hertug Skule i Throndhjem; men en anden af

hans Reisefceller var hos Kong Håkon i Bergen. Men da Snorre efter Hertugens Raad vilde

forlade Norge med en Vens Skib, indlob et Brev fra Kongen sondenfra, hvori der forbodes alle

Islcendere at reise over til Island den Sommer. Da Brevet blev Snorre foreviist, svarede

han: „ud vil jeg," og da de vare reisefcerdige, tog Hertugen dem ind i sit Tcelt til Afskeden, og

kun faa Mcend vare tilstede ved Hertugens og Snorres Samtale. Der gik derefter det Rygte,

at Snorre havde faaet larlenavn af Hertugen; men ingen Islcender vilde troe det. Derpaa gik

Snorre med sit Folge til Sos, landede atter ved Vestmanna-Oerne, og forfoiede sig til sin Hu

stru Halv eigs Opholdssted paa Breidabolstad i Fljotshlid. Med denne Fvrtcelling i Sturlun

ga-Saga stemmer Beretningen i Håkon Håkons sons Saga, hvoraf man seer, at det var for

nemmeligen Skule Jarl, som drev paa Toget til Island for at hevne den drcebte Nordmand.

Ved Kongens Mellemkomst lod Jarlen sig bevcege til at frastaae dette Tog, og Snorre, som fik

Lcendermands-Navn af Kongen, blev sendt til Island for at frede for Kjobmcendene. „Den Gang"

tilfoier denne Saga, „talede Jarlen forste Gang om at Snorre skulde bringe Landet under

Kongen; men da Snorre kom over, bleve Sorlcendingerne uenige mellem sig selv. Samme Som

mer sendte Snorre sin Son lon til Jarlen efter Aftale; men Snorre kom ingen Vei med sine

Lcmdsmcend, og lidet fremmede han og Sagen, dog havde Kjobmcendene god Fred her i Landet paa
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den Tid." Det varede ikke lcenge inden der opstod Stridigheder imellem Kong Håkon og Skule

Jarl; thi allerede i det Hovedmode, som fandt Sted i Bergen for at styrke Håkon paa Konge-

Thronen 1223, befindes Skule Jarl at have gjort sine Rettigheder til Thronen gjcrldende; men

ftrst 10 Aar efter, da Håkons Son Håkon var fodt, opstod den alvorlige Strid mellem Kon

gen og Skule, som vel bilagdes forelobigen; men Fiendffabens Sced mellem dem var engang ud

saaet. Aaret 1235 tog Kong Håkon sig atter af Islands Anliggender i Anledning af de opstaaede

Uenigheder og valgte denne Gang Snorres Brodersen Sturte Sig hvatsson til at bringe

Island under Norge med det Gode, hvorved han troede, at Fred der vilde tilveiebringes. Da

imidlertid Snorres Son Urcekja havde tilfoiet Stu rle megen Skade paa hans Landgods,

benyttede han sig af denne Leilighed til at angribe Snorre paa Neikjccholt, og da Snorre ikke

vilde gjore en saa ncer Slcegtning Modstand, veeg han tilside vg forfoiede sig til Norge. Der

forestod nu store Begivenheder, fremledte af den stedse ulmende Uenighed mellem Kong Håkon og

Skule. Vel var denne bleven forligt med Kongen, som endog gjorde ham til Hertug; men Fre

den varede ikke lcenge. Da Kongen nemlig sendte Bud til Skule i Throndhjem, at han ei maatte

lade Islcenderne reise, fer de havde faaet Vested om, hvad de for ham i Island skulde udrette,

lod Skule dem ikke destomindre drage afsted 1239, og Snorre kom atter tilbage til Island,

uden at ville opfylde Kong Håkons Onste. Omsider antog Hertug Skule Kongenavn i

Throndhjem 1239. Derefter blev aabenbar Strid mellem Kongen og Skule, hvori denne drcebte

mange af Kongens Mcend; men efter ftere uheldige Msder blev baade Hertugen og hans Son
drcebt 1240.

Under disse Omstcendigheder samlede sig et Uveir om Snorre Stur leson fra ftere Si

der, som fremledede hans Dod. Hans Ven og Veskytter i Norge, efter hvis Opfordring han

Kavde paataget sig at ordne Stridighederne mellem Norge og Island, eller som Andre ville, at

bringe Island under Norge, var dsd, og Kong Håkon, som var fortornet over Snorres Uly

dighed og Venskab med Skule, sendte hans vcerste Fiender til Island for enten at bemcegtige sig

hans Person eller tåge ham af Dage. Paa samme Tid havde hans Ulyst til at stifte eller dele

mellem sine Frcender og Stedborn indviklet ham i nye Stridigheder, og denne Forening af Fåmi

lie-Fiender med de Forfolgere, som vare udsendte af Norges Konge, fremledte den sidste Scene,

som gjorde Ende paa Snorres Liv. I at beffrive denne Sorge-Scene folge vi atter Sturlunga

Saga.D „Dm Sommeren 1211 dode Snorres anden Kone Halv eig Ormsdatter i Reikjaholt,

og Snorre ansaae dette for et stort Tab, som det og virkelig var." Efter Halv eigs Dod

indfandt begge hendes Sonner Klceng og Orm sig hos Stiffaderen Snorre og forlangte, at,han

ssulde skifte og dele den Formue, som hun havde efterladt sig; men det vilde han kun under saa

danne Indffrcenkninger, som opvakte deres Misnoie, saa den hele Underhandling gik over Styr.

De forfoiede sig derpaa, i Folelsen af den dem tilfsiede Uret, til deres Farbroder Gissur Tho r

valdsson, Snorres forrige Svigerson og Erkefiende, som meer end gjerne benyttede denne

Leilighed til at udfore det 3Erende, som i Vreve fra den norffe Konge gjennem hans Sendemcend

forrige Sommer var ham overdraget. Saaledes forenede sig Snorres Fiender til at udfore dette

Mordanslag, nemlig hans Svigersonner Gissur, Kolbein og Ar ne, 2) Vrodrene Klceng

og Orm, samt Lopt Visko psson. For denne Forsamling forelagde Gissur hine foromtalte

Vreve fra Kong Håkon, hvori der stod, at Gissur ffulde bringe Snorre fra Island over til

Norge, enten med eller mod hans Villie, eller i andet Fald drcebe ham, fordi han tvertimod Kon

1) I den 6te Afdeling 29de Capitel. 2) Som alle vare stilte fra deres Koner. Kolbein ftavde vcrret gift med Halbera og
Arne og Gissnr efter hinanden med Ingeborg.
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gens Forbud var bragen over til Island. D Derfor kalder Kongen i Brevet Sn orre en Forrceder mod

sig, ogGissur siger, at han ingenlunde vil handle mod Kongens Brev; men da han forudsaae, at

Snorre ei godvillige» vilde folge ham, var det nu hans Agt at hente Snorre med Magt. I

dette oplagte Raad vilde Orm ingen Deel tåge; men reed hjem til Vreidabolstad. Gis su r der

imod samlede Folk sammen og sendte Vrodrene Arne Beisk og Svart for at speide, reed selv

forud med 70 Mand, og lod Lop t Biskop sson blive tilbage med den ovrige Deel. Klceng

reed op til Kjalarnces og videre om i Herrederne for at samle Mandstab. Snorre blev adva

ret om den forestaaende Fare ved et Brev fra en Ven; men da han ei kunde lcese de Runer,

hvori det var strevet, lod han sig ei afstrcekke fra at reise til sit Hjem. Natten efter Mauritii

Messe (22ve September) kom Gis sur til Snorres Gaard Reikjaholt, og brod op den Stue,

hvori Snorre sov. Snorre sprang op, ud af Stuen og ind i et lille Huus ved Sideu deraf.

Der fandt han Arnbjsrn Prcest, og efter Aftale med ham stjulte Snorre sig i en Kjcelder,

som var under Huset. I det nu Gis sur ledte efter ham, traf hau Arn bj orn Prcest, og spurgte hvor

Snorre var; men Arn bj orn lod som hau var «vidende derom. Gissur yttrede for ham, at Forlig

var umulig, dersom de ikke traf hinanden, hvortil Prcesten svarer, at Snorre nok kunde findes,

dersom Fred blev ham lovet. Derefter opdagedes hvor S norre var, V og disse 5 Mcend, Markus

Mardson, Simon Knut, Arne Beisk, Thorstein Gudnason og Thorarinn Arngrims

son gik ned i Kjcelderen. Simon bad Arne hugge Snorre ned. >,Ei stal Du hugge," siger

Snorre. „Hug Du," siger Simon. „Ei stal Du hugge," siger atter Snorre. Derefter

gav Arne ham Vanesaar og baade han og Thorstein hug ham ued. Saaledes faldt Snorre

i sit 63de Aar 1211 for leiede Morderes og misfornoiede Frcenders Haand. Snorres store

Midler adsplittedes efter hans Dod, og hans Eiendomme gik over i andre Slcegtsgrene. Hans

Son Urcekia var hans lovlige Arvetager; men Midlerne forsvandt under store Sagsomkostninger,

og Familiens Frcrnder forfulgte Urcekja og hans Tilhcengere med saa voldsomt Had og Feide, at

han nodsagedes til at ftygte til Norge, hvor han fandt sin Dod.

Men tvende andre Minder har Snorre efterladt, som have trodset Tidens Tand, og

hvoraf det ene vil bcere hans Navn til den fjcrrneste Efterstcegt, medens det andet, i sin Natur

meer forgjcengelig, vidner om Stifterens Smag, Rigdom og Iver for at forherlige sit Vosted.

Det ene er nemlig Snorres Kongesagaer, det andet det varme Bad, som han lod indrette ved

Neikjaholts (eller Reikholts) varme Kilder under Navn af Sn orr ala ug. Den sidste Indretning

roses som den fuldkomneste i sit Slags af Reisende, som ere vante til at bedomme Konstsager, og

som have havt Leilighed til at gjore sig bekjendte med dem i flere Verdensdele. Saavel den hen

sigtsmcessige Indretning, den varige og konstmcrssige Sammenfoining, som den kostbare Udforelse i

en stor Stiil, vidner om Anlceggerens Smag, Rigdom og Konstsands. Dette stolte Mindesmcerke

om Snorre har vedligeholdt sig indtil vore Dage, uagtet det har maattet udholde lordstjcelv

og Tidens Indvirkning. Ligesom det er bleven vedligeholdt af omhyggelige Hcender, der i andre

Henseender have bevarer Mindet om Snorre, saa stal den Forvanstning, som det efter saa man

ge Aarhundreders Forlob har lidt, endnu vcere at rette; men mcerkeligt er det altid, at der paa

Islands golde S findes Mindet af et Konstvcerk, hvortil det ovrige Norden neppe har Mage af

den Art at fremvise. Paa Reikholt findes ogsaa endnu Spor af de stcerke Volde, hvormed han

omgav denne sin Hovedborg.

1) Som Kongens Skutilsvcnd og Lcrndermand var vel Snorre Kongen Lydighed ssyldig: men Houed-Aarsagen til Fiend
ssabet var vel Snorres Forbindelse med Skule, hvortil tom hans Ligegyldighed for det ham givne Wrende til Island.

2) Arnvjorn Prcrst lod sig vel bedaare af Gissurs List og anviiste Snorres Opholdssted. Denne Mellemstenc forbigaaer
Sagaen.
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Men det Minde, som iscer har forherliget Snorres Navn, og hvorved han har banet sig

Vei til Efterslcegtens varige Erkjendtlighed, bliver dog stedse hans Heimskringla, hvoraf her fore

lcegges Landsmcend en Overscettelse. Ligesom Vcerket selv er et Scersyn paa Literaturens Himmel

i Middelalderen, saa er det übegribeligt, hvorlunde et Vcerk af den Omfang og omhyggelige Be

handling kunde blive til under Forfatterens urolige Liv. Hvad enten vi tåge Hensyn til Histo

riens pragmatiste Behandling, den beundringsverdige Sammenhceng i Begivenhedernes Rcekke, og

den Maade, hvorpaa Lceseren indledes til Bekjendtskab med de angjceldende Personer, eller til den

stjonsomme Critik og den vcerdige Stiil, saa maa det erkjendes som et Mesterstykke af Historie

fra den Tid. Vistnok strev Snorre til en Tid, da det islandske Sprog havde faaet sin hoieste

Dannelse, og da han kunde benytte mange Forgjcengeres Arbeider; men hvor hoit han var ophsiet

over sine fteste samtidige Landsmcend, det stjonnes bedst ved at sammenligne hans Vcerk med deres,

som fra Middelalderen ere komne i vore Hcender. Han har i sin forstandige Critik mestendeels

undgaaet Hines snaksomme Vidloftighed, sammentrcengt de fabelrige Sagn, og saaledes afrundet

Fortcellingens Gang, at han meget sjeldent behsoer at optage Fortcellingens tabte Traad for at

understotte Lceserens Opmcerksomhed og Hukommelse. Kun lidet stjcenkede han den Tids overtroiste

Smag for Varster og vidunderlige Hcendelser, og ligesaa sparsom er han paa Munkestilens Flost

ler. Da det ikke er vor Hensigt at levere nogen kritist Bedommelse af Snorres Vcerk, saa maae

vi henvise til de lcerde Arbeider, som derom ere komne for Lyset, og iscer til den Afhandling om

Snorres Kilder og Trovcerdighed, som findes i den Deel af den store Folio-Udgave af

Snorre. Dennes lcerde Forfatter har ssgt at bevise, at Snorres Hovedfortjenestc bestaaer i,

som flittig Samler at have overgivet Efterverdenen Andres Frembringelser, stjonsomt ordnet dem,

og deels i de rette Forfatteres Ord, deels i egne, nedstrevet de historiste Skildringer. Men for

liden at dette folger af Tingenes Natur, eftersom Snorre nedskrev Begivenheder, som han selv

ikke havde oplevet,D saa formindstes ikke derved hans Fortjeneste, endstjsnt han maa dele den med

Forarbeidere og Medarbeidere. Hans Vcerk er et historisk Speil, uden hvilket det ikke vilde have

vceret saa let for hans Eftersicegt at stille Sandhed fra Fabel, og at gjore sig en tro og

rigtig Forestilling om de fremledte Personers historiste Charakteer, om de historiske Vegiven

heders Vcerd og Sammenhceng, og om den omhandlede Tids Sceder, Skikke, offentlige og

private Indretninger.

Med Hensyn til den Urolighed i Snorres Liv, som maatte lcegge Hindringer i Veien

for fredelige Sysler og lcerde Ndarbeidelser, da opdage vi i hans Levnetsbeskrivelse stere Punkter,

som kunne forklare os denne hans Virksomhed. Uden at tale om, at store Hoveder bane sig deres

egen Vei gjennem alle Vansteligheder, understottedes hans lcerde Virksomhed af andre gunstige

Omstcrndigheder. De forste 20 Aar af Snorres Alder tilbragte han ien Mands Huus, der

ikke alene var bekjendt for sin Lcerdom, men ogsaa havde en herlig Bogsamling, hvis Venyttelse

maatte berige Snorre med mange historiste Kundstaber, som saa godt som det eneste Videnstabs-

Fag, der den Gang var Gjenstand for den lcerde Flid i vort Norden. Der var desuden lange

Mellemrum i Snorres Liv, i hvilke han roligen kunde pleie sine videnstabelige Sysler, saasom

efter hans forste vigtige Reise til Norge 1221, da han derefter lcenge opholdt sig paa sin Gaard

Reikjccholt under stor Velstand og vel forsynet med gode Lcerdomskilder. Ligesom han til den

Tid rimeligviis fuldendte det store Steenvcerk, som har forplantet Mindet om hans Rigdom og

Smag til Efterslcegten, saa har han og da kunnet offre mangen rolig Stund paa et Aands-Arbeide,

som har fiettet en varigere Krands om hans Minde. Han havde ikke alene for sig en stor Sam

t) Snorres Voerk ender med et Tidspunkt, son, git foran hans Tedsel.
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ling af historiske Vcerker, som han kunde benytte til sit store Arbeide; men han havde ogsaa ved

sin Side den lcerde Prcest Styrmer, der vistnok troligen har hjulpen ham ikte alene som Haand

striver, men ogsaa i Vcerkets kritiste Behandling. Da Styrmer kun tog liden Deel i Snorres

Familiefeider, kunde han desto fiittigere gaae ham tilhaande og forelcegge Snorres kritiske Oie

de Begivenheder, hvormed han vilde udstyre sit Vcerk, nåar der forundtes ham tilborlig Rolighed.

Styrmers egentlige Deeltagelse i dette store Vcerk kunne vi vel ikke udfinde; men saa meget

synes vist, at dette Navn fortjener at ncevnes ved Siden af Heimskringlas Forfatter. Om endog

Snorre har, som hine store Konstnere, lagt den forste og sidste Haand paa dette Konstvcerk,

saa var uden Tvivl en stor Deel af Mellem-Arbeiderne Styrmers Vcerk.

For vore Landsmcend blev imidlertid Snorres store Vcerk lcenge lidet bekjendt. Kort

efter at Snorre havde forladt Verden, opstod Forvirring i Norge selv, dets Selvstcendighed tab

tes, og Sproget fik efterhaanden en saa fremmed Dragt, at Snorres Vcerk ikke almindeligen for

stodes af Nordmcend. Heimskringla, som den ovrige Saga-Literatur, forplantedes kun paa Island,

hvor flere, meer og mindre correkte Afstrifter vare i Omlob. Om end Islcenderne ved Islands

Forbindelse med Norge tabte deres Mcerkvcerdighed som Fortidens originale Charakteer-Tegnere og

historiste Forfattere, bevaredes dog indtil den seneste Tid deres Interesse for Sagaskriftet», og vi

skylde ikke alene den gamle Slcegt paa denne O de fleste originale Vcerker; men og dens nyere

Slcegt tildeels disses Bevarelse og Forplantelse i utallige Afstrifter. Den forste originale Ud

gave af Snorre, som forst efter ftere Aarhundreders Forlob kom for Lyset, skylde vi imidlertid

Naboriget Sverige, hvor den udkom 1697 med en svenst Overscettelse af Gudmund Olafs son,

og en siet latinsk af Pe ring skjold. En langt correktere Udgave, udstyret med en god latinsk

og dansk Overscettelse, med fortreffelige Afhandlinger og chronologiste Bestemmelser, kom forst for

Lyset i Kjobenhavn 1776 paa davcerende Arveprinds Frederiks Bekostning. Men allerede forud

var en Overscettelse 1599 forfattet af Peder Claus son efter Cantzler Gyldenstjernes Opfordring,

hvilken dog forst kom i Trykken 1633, udgiven af den lcerde Professor Ole Vor m. Peder Claus

sen var Prcest i Undal, Provst over Lister Lehn og Cannik til Stavangers Domkirke. Han var

fodt i Egersund den I<lc April 1545 og dode 1614, efterat han havde vceret 48 Aar Prcest i Un

dal. Han var bekjendt som en alvorlig og streng Mand, der gjorde sig megen Umage for at ud

rydde mangen en Overtro og papististe Uskikke, som fandt Sted i hans Sogn; men og saa hidsig,

at han derved indviklede sig i farlig Uleilighed. Saaledes fortceller et Sagn om ham, at han i

en Trcette med en Bonde om en Hestehandel stjod Bonden ihjel med sin Rifle og blev derefter

indstcevnet for Herredagen i Bergen, hvor han dog ved Christian den 4des Mellemkomst, der just

paa den Tid som Kronprinds besogte Norge, blev frikjendt og beholdt sit Embede til sin Dode

dag.t) Fra Claus sens Tid kan Snorres Vcerk forst siges at vcere udbredt blandt vore Lands

mcend, hvis Vndlingsbog denne Overscettelse lcenge var, indtil den efterhaanden ved Slid og Brug

er saa godt som forsvunden.2) Den aftostes af en anden Overscettelse forfattet af Prcesten Grundtvig,

som udkom 1818—1822; men hvor store Fortjenester denne talentfulde Forfatters Arbeide har, og hvor

megen Digteraand Versenes Overscettelse lcegger for Dagen, saa kan denne Overscettelse neppe

vcere passende for menig Mand i Norge. Vi maa i den Henseende henstyde os under lcerdere

Mcends derover fceldede Domme. Hverken Claus sens Overscettelse, som forbigaaer Versene, og

er udarbeidet efter en mindre correkt Text, eller Worms Udgave deraf med Anmcerkninger og en

prosaist omstrivende Overscettelse af Versene, kan mere tilfredsstille vore Landsmcend. Sproget har

1) See merc om denne m<ertv«rdige Mand i Norske Sasn af A. Faye Arendal 1838 Pag. 199. 3) Godiches Udgave
udkom 1787.
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side» den Tid modtaget saa mange Forbedringer, og tildeels afkastet Aaget af fremmede Tunge

maal, at en ny Overscettelse alene fra den Side maatte ansees hsist Overscetteren er

indrer den Dag, i den forste Tid af hans Ophold paa dette Sted, mod den sidste Slutning af

forrige Aarhundrede og Vegyndelsen af dette, da Claus sens Overscettelse af Snorre var i de

anseligste Bsnders Hcender, og udgjorde deres meest yndede Lcesning. Kundskab om vore Forfce

dres Vedrifter og Vcesen var da langt meer udbredt end nu. Bogen er forsvunden og med den

Kundskab om vor gamle Historie, i hvis Sted andre Sysler, Dsttre af vor nye Statsforfatning,

ere komne. Det er denne gamle historiske Lcesning, som Overscetteren ved sit ncervcrrende Arbeide

har viltet fremme ved at levere en til vort Sprogs ncervcrrende Standpunkt svarende Overscettelse

af Snorres og hans Efterfslgeres Kongesagaer for en saa billig Priis, at den kan komme i hver

Mands Haand. Han holder sig overbeviist om, at denne Lcesning vil befordre Menigmands Op

dragelse til at deeltage i Statsstyretsens store Vcerk, som nu staaer ham aaben; thi han vil finde

i Vcerket udmcerkede Forgjcengere, som ved ypperlige og kraftfnlde Taler nnderstettede den Sag, de

havde at forsvare. Kunne vi ikte altid stille os paa Siden af hine Talere paa Norges Thing

med Hensyn til politiste og religieuse Meninger thi ofte var Afguderi og Opror i deres Tale

saa maa vi dog tilstaae, at de fsrte Ordet med Kraft, som oftest med Veskedenhed, og at de viste

en sand Interesse for Almeenvellet, som til alle Tider er priisvcerdig.

De Regler, hvorefter Overscettelsen er udarbeidet, ere ganske simple. Overscetteren har

ssgt at folge Snorres vcerdige og simple Sprog, og saameget muligt brugt et Sprog, der kunde

vcere et passende Bindemiddel imellem den gamle og nye Tunge. Er endog vort Sprog deels

herligen forbedret, deels forvanffet under en ny Sprogbrugs forskjellige Vendinger, saa er der

dog i vort norske Tungemaal, iscer i Menigmands Mund og i daglig Tale, flere Spor af det

gamle Sprogs Aand, paa hvilre det maa vcere en norsk Overscetter tilladt at agte. Imidlertid har

Overscetteren dog med en vis Frygtsomhed givet efter for denne Lyst til at blande Sprogets gamle

og nye Elementer sammen, da han indseer, hvor let det paa denne Vei var at bortfjcerne sig fra

det Passende, Forstaaelige og Tcekkelige. Han har levet saa lcenge ved Foden af en Fjeldegn,

hvor disse gamle Toner fra Oldtiden ssittigen gjenlode, endsijsnt svagere og svagere, at mange

med Oldsproget besicegtede Ord vare ham bekjendte, som han fristedes til at vptage i sin Over

scettelse; men han har vceret sparsom i at anvende denne Sammenblanding, og heller troet sig be

fsiet til hist og her at tilfsie dem i en Note, end at scette et gammeldags Stykke til en nymo

dens Dragt. Hvad han fornemmeligen har beftittet sig paa, er at efterligneSnorres Vcerdighed,

Bestemthed og Simpelhed i Sproget, og han har kun tilladt sig nogle smaa Afvigelser, nåar Navne

og Talemaader efter gammeldags Stiil hyppigere gjentages i Oldffriftet end ncervcrrende Talebrug

medfsrer. Iscer har Versenes Overscettelse forvoldt ham store Vansteligheder, som han langt fra

troer rettelige» at have lost. Det vil vistnok tilgives ham, at han ikke har beftittet sig paa at

efterligne den islandske Poesies tvangfulde Regler med Hensyn til Alliteration og konstig Verse

bygning; men han maa derhos beklage, at han manglede Digter-Aand til at scette noget i Stedet,

som kunde tjene til Erstatning derfor. Under disse Omstcendigheder har han anseet det for meest

Passende, troligen at igjengive de gamle Skaldes Billeder, hvor haardt og stivt de end stundom

maatte klinge i vore Oren. Villedet vcere som det vil, det maatte vcere Forfatterens og ikke

Overscetterens, og kun saalunde kunne Lceserne gjore sig et Bcgreb om vor gamle Poesie. Der

hos har han, efter sine i denne Henseende vistnok svage Evner, sogt at afrunde de overfarte Vers

3) Den dansse Overscettelse i Folio. Udgauen 1776 er vistnok den bedsse. og i sig selv meget brugdar; men det uar Overscetterel»
lon Olafsson paalagt at etterligne P. Claussons samle Tone. hoorveV den er blevcn stiv og mindre behagelig at la'se.



XI

i et vist rythmist Tonefald og maalt Versene, saa godt han kunde, med Digternes eget Versemaal.

I denne Henseende tiltrcenger han visseligen sine Landsmcends Overbcerelse, og anforer til sin

Undstyldning kun, at hans Forarbeidere have sundet samme Vanskeligheder paa deres Overscettel

ses-Vane som han, og have hjulpet sig deels ved en utydelig eller og tilncermende Overscettelse,

deels ved en Udftydelse as egen poetiske Aare. For at undgaae det Forste har han anvendt al

Flid, og as egen Digter-Aare har han Intet at byde Lceserne. Derhos maatte Overscetteren af

Snorre vcere meget uskjonsom, nåar han ikke erkjendte Vcerdien af de forberedendeHjelpemidler,

hvorved Ovcrscettelsen af de gamle Skaldesange i den senere Tid er bleven lettet. At forstaae

disse Vers er ikke lcrnger en uopnaaclig Sag; men desto vanskeligere er det at gjore denne Lys

ning behagelig for Landsmcend. At give en Overscettelse, der passende sammensmelter gammel og

ny Stiil, og kan bestaae for Critikens og Smagens Domstol, maa vcere en Digter forbeholden,

som med Kundskab om den gamle Sagaskrift forener Evne til at boie Sprogets nye Form efter

den gamle, og ligesom jcevne den gamle Skalde-Phantasies knudrede

skab lettet ved de herlige Hjelpemidler, hvormed det oldnordiffe Selstad har udstyret de af det

udgivne Sagaer, og dem, som Professor Finn Magnussen har udgivet siden dette Aarhun

dredes Begyndelse. Overscetteren har flittigen havt disse Hjelpemidler ved Haanden, og det vil

tydeligen nok vises for Lcrsere, der have gjort sig bekjendte med hine, med hvor mange smukke Fjce

dre fra den Haand han har pryder sin Overscettelse.

lovrigt kan Overscetteren ikke tilegne sig det hele Vcerk, som her forelcegges Lceserne. Han

har havt troe Medarbeidere i Nogle af Norges ftittigste og kyndigste Oldgranskere. De geogra

phiste Anmcerkninger under Limen ere alle af Hr. Capitain Munthe, som ved disse har udbredt

et Lys over Snorres Fortcelling, som vel aldrig med den Fnldstcendighed og Vestemthed er given.

Ved disse henflsttes ligesom norste Lcesere paa hver Side til de Steder, hvor Historiens Skue

plads var, Historiens Villede livliggjores, Indbildningskraften veiledes, og Historiens Sandhed

bekrceftes. Overscetteren tilstaaer villigen, at disse Anmcerkninger udgjore Vcerkets hoieste Pryd.

De ere Frugten af mange Aars moisommelige Granstning i gamle Diplomer, og af lokale sam

menlignende Nndersogelser, og de maae rette mange af de Vildfarelser, hvori endog den lcerdeste

Flid, af Mangel paa stige Hjelpemidler, har maattet gjore sig stpldig. Ndgiveren har alene ssrget

for, at denne Bogens Berigelse ikke har besvceret Lceserens Pung. Iligemaade ffylder Overscette

ren Hr. Professor Keyser mangt veiledende Vink og Rettelse, som er kommet Vcerket tilgode

ved at lcegge det under Pressens sidste Fuldendelse. Han maa kun beklage, at han, fjcern fra Chri

stiania, ikke saa ofte som han havde onstet, har kunner benytte disse Hcvdersmcends Veiledning til

at fuldkommengjore sit Vcerk. Ligesaa siittig og uegenyttig har Landstabsmaler F lin to udstyret

Vcerket med de medfolgende Kobbere. Cl au sens Portrait har han paa Sredet aftaget, og givet

Tegninger til de forskjellige Kobbere. Overscetteren henvendte sig tillidsfuld til den hcederlige

Konstner, ikke alene fordi hans Pensel er bekjendt, og fordi han lcenge med ham har staaet i venlig For

bindelse; men og fordi han med Flid har dyrket vort Old-Studium, og fsler derfor den varmeste

Interesse. Dersom Vcerket baade i denne, og i typographist Henseende fremtrceder ien til den

islandske Forfatters Vcrrd passende Form, da skyldes det denne Konstner, saavelsom Voghcmdlerne

Guld berg H Dzwonkowski, som have behandlet denne Sag med en Varme og Velvillie, der

maa udledes af langt cedlere Grnnde end at berige fig som Voghandlere.

1) De gamle Skaldes lonstige Versebygning og lldsvcroende eller tvungne Billeder maa fteelt igjennem k/endes, nåar man
«it give de gamle Digtcre sin Ret, og et notere Bekjcndtskab med dem bidrager visseligen ittc til at nedsoette deres Vcrrd.
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Men Verket er ikke alene paa denne Maade bleven udstyret med Lcerdom og Konstsind;

men Oversetteren har og at glirde sig over en Vennehaands og competent Dommers daglige Vei

ledning og Hjelp. Hans trofaste Ven og Nabo, Hr. Sogneprest Faye, har flittige» recenseret

og corrigeret Manuscript og Trvk, og ligesom han gav Forfatteren den forste Tanke om at lcegge

Haand paa dette Vcerk, saa har han under Forfatterens svagelige Helbred og frygtsomme Tvivl

styrket ham indtil Vcerkets sidste Linie.

Saaledes glider et Vcerk ud iblandt Landsmcend, hvorpaa Oversetteren har anvendt de

behageligste Timer, der nogensinde paa hans literaire Bane bleve ham til Deel, og han vil ansee

sig paa det herligste belonnet, om Vcerket maa finde Bifald, og om Nordens Snorre gjennem

bans Haand maa finde Vei til hans Landsmcends Bogkammer, som Peder Claus sens Overset

telse i sin Tid fandt.



1

Ksnge-Sagaer.

fortale.

denne Bog lod jeg nedskrive gamle Frasagn om Hovdinger, som have havt Rige l
de nordiske Lande, og have talt i det danffe Tungemaal, saaledes som jeg haver hort kyndige
Folk sige, saa og nogle af deres Slcegtsgrene, eftersom mig er bleven fortalt. Somt derafsin
des i Forfcedrenes Stamtavle, hvori Konger eller andre storcettede Mcend have opregnet de
res Slcegt; men Somt er nedskrevet ester gamle Qvceder eller Sagnviser, som Forfa?drene
have havt sig til Skjemt. Endog vi nu ikke vide, hvad Sandt heri er, have vi dog Prover
paa, at gamle Viismcend have holdt Sligt for Sandhed. Thiodolf hiin Frode fra Hvi
ne var Harald Haarfagers Skald, der digtcde etQvcede om Kong Ragnvald hojere
end Heje, som kaldes Pnglinga-Tal. Ragnvald var en Son afOlaf Geirstad-Alf,
Halfdan Svartes Broder. I dette Qvaede opregnes 30 as hans Forfcedre, ligesom hver
deres Dod og Lejested deri fortcelles. Fiolner hedte en Son afPngvifrey, som Sve
arne lcenge og ester hvem P nglingerne have deres Navn.
Eyvind Skald a spil der opregnede ogsaa Håkon Jarl den Mcegtiges Forfcedre i et
O.vcede, som kaldes Hale jgi atal, der blev digtet omHakon. Der ncevnes Swming, Pn g-

Son, ligesom og der er talt om hver deres Dod og Gravhoi. Ester Thiodolfs
Sagn er P nglinge rnes Liv og Levnet forst nedskrevet, og siden foroget ester kyndige
Mcends Fortcellinger. Den forste Old kaldes Bruna Old, da alle Dode ffulde brcendes,
og over dem reises Bautastene; men efterat Frey var bleven hoilagt i Upsal gjorde mange
Hovdinger ligesaa ofte Hoie som Bautastene til Minde om sine Frcender. Efterat nuDan
Mi killa ti havde ladet sig gjore en Gravhoi, og befalet at han skulde bceres did ester sin

t) V lot kaldtes disse Offringer, fordi dertil brugtes blodige Slagtoffere. 2) Sceming var en Son af
Odin og ei af Ungvifrey. See I)nglinga«Saga 9de Capitel.

33ed Navnet Hvin har man i Oldtiden betegnet nuvcerende Qvinisdal samt Fedde (ford.
Sogn i Listers Fogderi, ligesom Annabel-O og Hitter-D synes at have vceret henregnede til samme
Egn. Nuvcerende Fedde-Fjord kaldtes derfor Paa Harald Haarfagers Tid forekomme, for
uden hans beromte Skald Tjodolf med Tilnavnet den Vise (Kinn trodi), flere gjceve Mcend i denne
Egn, nemlig Herseren Grim og hans Broder Ingjald Tryggve (d. e. den Trofaste), Sonner
af Kolbjorn Sneyper, som var beslcegtet med Arnbjorn Herser i Fjordene (Sondfjord og
Nordfjord); videre Dndott Kraaka, Son af Erling Knyter gift med Signy Sigvatsdat
ter fra Lier (I.illil) oster i Viken, hvis Sonner vare Asmund og As grim; og endelig Bo
dolf en Son af Grim Grimulfsson, der med sin Hustru Thorun, Thorolf hin Frodes
Datter, og Son Skegge samt Broder Bodmod udvandrede til Island tilligemed de nysncevnte
Brodre Asmund og hvor de nedsatte sig i den sondre Deel af Den i den Dal, som efter
dem blev kaldet Uviuveljgldal. Uvinvel-sKI- kaldtes den, som var fra Itvin.

N2lozal»n<l, see Har. Haarf. S. Cap. 34.
I7ppBulii-, egentlig „Opsalene," nu Gamle Upsala, en halv Miil i Nord for Univerfitets-Staden

Upsala, i Tiundaland i Upland i Sverige, hvorom see Tunelds Geogr. 1 B. 1 D. S. 115—7de Dpl,



2 Fortale.

Dod med Konge-Skrud og Rustning, med hans Hest og alt Sadeltoi, samt meget andet
Gods, da gjorde mange af hans Wtmcend saalunde siden, og da begyndte Hsiolden i Dan.
mark; dog varede Brand-Olden lamge ester den Tid iblandt Svear og Nordmcend.

Medens Harald Haarsager varKonge i Norge bebyggedes Island. Hos Harald
vare Skålde, hvis Qvwder Folk endnu kunne udenad, tilligemed alle Sange om de Konger,
som siden have vceret i Norge; thi lcegge vi meest til Grund for vore Fortcellinger de Sange,
som bleve sjungne for Hsvdingerne Selv, eller deres Sonner, og antage Alc det for Sandt,
som findes i disse Qvceder om deres Fcerd eller Slag. Er det end Skaldes Skik at prise

ham meest, for hvem de staae, monne dog Ingen vove at fortolle denne Selv de Bedrifter,
hvilke Alle som det Horte, saavelsom Hiin Selv, vidste var Fjas og Digt; thi dette var
Spot og ikke Priis.

Prcesten Are hiin Frode, en Son afThorgils Gellisson, var den forste Mand
her i Landet, som i det norske Maal nedskrev baade gamle og nye Fortcellinger. I Begyn«
delsen af sin Bog strev han meest om Islands Bebyggelse og Lovscetning, derncest om Lag-

1) Are Frode er fodt paa Island 1067 og er Forfatter til flere, tildeels tabte Vcerker. Han kaldtes
den Gamle, fordi han naaede en Alder af 84, eller efter Nogle 91 Aar.

vunnwlk (Danni-iKi, vanavellli). Det grcendsede i Middelalderen mod Syd til VF<l
ora eller (nu Eideren) og ItolLetuland (Holsteen) og indbefattede, foruden den her
nordenfor liggende jyske Halvs (ford. og Derne, ogsaa Skaane (ford. 8>ll»uo)) med Born
holm (ford. samt Halland og Vleking (ford. LleiKmK) Indbyggerne kaldtes v»-
nir og <ian»Kl-, som var fra Danmark.

Norges gamle Navn, der almindeligst findes skrevet og var vel op
rindelig eller (see Samlinger til det Norske Folks Eprrg :c. 2det Bind
Side 379 f.). I den celdste Tid var det egentlige Norges Grcendse „Got-
Elven fra Vceneren til Soen, men mod Nord Skovene (MarKir) indtil Eidskoug og
siden Kjolen alt Nord til Finmarken," det vil sige, til Rod erg ved Lenvig, eller til Mala ti
ger-Fjord nordligst i Senjen (see Olaf d. Hel. S. Cap. 59 og Not. om Hålogaland til Har.
Haarf. S. Cav. 34). Senere gik Grcendsen omtrent som nu fra Forbjerget V oeggen paa Arn,
oen nordenfor Tromso, i Syd til Kjolen og langs denne i< dtil Finlierne i Snaasens Prgd.,
derpaa i Ost til Strom i Hammerdals Pastorar i Icemteland og videre mod Sydost til Anger
manland; fulgte siden omtrent den ncervcerende Grcendse for Icemteland og Herjedalen,
nemlig i Sydost og Sydvest indtil Trondeklitt og videre i Vest til Tr ol leg ra f, sa ct i Syd
til Fanakamsas i den sstligste Kant af Sårna Sogn i Da la r ne, hvorpaa den atter faldt
sammen med den ncervcerende Grcendse, som den uden scerdeles betydelige Afvigelser fulgte indtil
Lee-Ss, Vog-So og Korn-Soerne, samt videre efter den endnu gjceldende Grcendse imellem
Bahuus-LehnogDalsland indtil Got-Elven. (Ifolge en Grcrndse-Tractat imellem Norge og
Sverige fra Midten af 13de Aarhundrede, som findes i Coder Ar. Mag. 114 qr. paa Univers.
Bibl. i Khavn). Til Norge i den meest udstrakte Forstand (slnl-ezBvellli) angioes som Grcendse i
Syd Got-Elven, mod Osten Eidskoug, mod Norden Gcmdvik eller det hvide Hav og mod Vesten

(d. e. Sundet mellem nuvcerende Anglesey og det faste Land Wales i England).
Foruden Finmarken som det var (Har. Haarf. S. Cav. 34), ere saaledes alle det gamle Norges
vestlige Skattande deri tillige indbegrebne (see Cap. 20 og B. V. 238—39 o. s. v.). Til
de naturlige Inddelinger af Landet i det No rdenfjeldske. Son denfj eld ske og Vestenfjeld
ske findes i vore Oldskrifter de tilsvarende Udtrykke „nor<lr i lancli ok BU<!r" og mi6t laullit."
Norge var iovrigt inddeelt i disse Fylker: U»lexj»-k>4Ki, N3um<!«ela-k., o>na-k.,
Ver6lew-f., Btrin<la-f., t!aul<lNl»-k., f.,
f., BunnmNia-t.,

VinFulmslK, (senere UBluai-B>'Bla, og tt»nliki), Nauma
l., Neina-f., (eller IleilimolK), o>'Btla<lalil-, H«lla-f., ValllreB,
samt og IIeiMlk8<1»lr paa den ostre Side af de nuvcerende Grcendse-Fjelde (see Navnene paa de
enkelte Landstader). Endelig fortjener at bemcerkes Landets «eldgamle Inddeling i Lov-Districter eller
Lagdommer (see Har. Haarf. S. Cap. 34). Indbyggerne kaldtes sioi6monn,

og noiiNN» (norrlenii), som var fra Norge.
Island, see Har. Haarf. S. Cap. 20.

Dm Prcesten Are hun Frode^.



Fortale. 3

hvorlcrnge Enhver havde forkyndt Loven, og han regnede ferst Aarcnes Tal til
den Tid, da Christendommen kom til Island; men siden Alt til sine egne Dage. Dertil
lagde han og mange andre Stykker, saasom baade Kongernes Liv og Levnet i Norge og Dan
mark, saavelsom i England, foruden andre store Begivenheder, som her i Landet have tildra
get sig. Hans Sagn tykkes mange forstandige Mcend at v<ere de allermcerkeligste; thi han
var en forstandig Mand og saa gammel, at han var fodt nceste Aar ester Harald Sigurd
sons Fald. Han ffrev, som han Selv siger, norffe Kongers Liv og Levnet ester Odd Kol
la sons Sagn, en Sonneson afHall fra Sidu-). Odd derimod tog sin Kundffab af
Thorgeir Afrad skoll, som var en viis Mand, og saa gammel, at han boede paa Ni
da rnces, daHakon Ia rl den Mcegcige blev drcebt. Paa samme Sted lagde Kong Olaf
TryggvesonGrundentilKjobstaden, herden nu er. PrcestenAre Thorgilsson kom 7
Aar gammel til Hau kadal, til Hall Thorarinson, og blev der i 14 Aar. Hall var
en storviis Mand og as god saa han endog kunde mindes, at
Prcest dobte ham 3 Aar gammel, Aaret for Christendommen blev lovfcestet paa Island. Are
var 12 Aar gammel, da Biffop Isleif opgav sin Aand. Hall foer imellem Landene,
og var i Handels-Samlag med Kong Olaf den Hellige, hvorved hans Kaar meget forbedre
des, ligesom han derfore var vel bekjendt med hans Kongerige. Da Biffop Is lei f dode
vare ncesten 80 Aar forledne siden OlafTryggvesons Hall dode 9 Aar senere
end Biffop I sle if, og havde i Aarenes Tal naaet det Han havde sat Bo i Hau
kadal, 30 Aar gammel, og boede der i64 Aar: saa ffrev Are. Teit, en Son afßiffop
I sleisk, var til Opfostring hos Hall i Haukadal, hvor han siden boede. Han lcerte
Are Proest, og gav ham Kundffab om mange Ting, som Are siden nedffrev. Mangen en
Kundffab fik og Are af Thurid, en Datter af Goden?) Snorre. Hun var viis og for
standig, og mindedes vel sin Fader Snorre, som var noer 35 Aar, da Christendommen kom
til Island, og dode et Aar efter Kong Olaf den Helliges Fald 8). Thi var det ikke forun
derlige, at Are Prwst var sandkyndig om gamle Tildragelser, baade her og udenlands, da
han selv var videbegjcerlig, forstandig og af god Hukommelse, og havde desuden loert meget
af gamle forstandige Mcend.

I) Egentligen Lovforkynder, fordi han skulde sige hvad Loven i ethvert Tilfcrlde tilholdt. 3) Sidu
Hall omtales i som een af dem, der understottede Thangbrand i at indfore Christen
dommen paa Island. 3) I Texten minnug bruges endnu om ham, som har en god
Hukommelse. 4) Thangbrand var en af de forste Udbredere af Christendommen paa Island, og leed
mange fortiente Ulemper for sin haarde Fremfcrrd. 5) Olaf faldt i Slaget ved Svolder Aar 1000.
6) Isleif var Islands forste og meest beromte Viskop, som havde sin Lcrrdom fra Skolen i Erfurt.
7) Goder vare i Hedenstabets Tid baade Forstandere for Gudstienesten og tillige Dommere. 8) Olaf
den Hellige faldt 1030.

NnAlnnck (eller VwAl»n6), hvorved de Gamle i Almindelighed kun forstode den af Angelsaxer
ne beboede Deel af Brittanien; dertil regnedes nemlig ei Lietluncl (nu Wales). Indbyggerne
kaldtes Nnsslar eller NnKlismenu og som var fra England.

Bi<ia en liden Bygd i OKaptalollshiNTi i det ostlige Island. Kjsbstaden, d. e. stt<ia,-u«,
nu Staden Throndhjem, see Olaf Tryggv. S. Cap. 77.

UauKa6alr, en Dal med en Gaard af samme Navn i i det sydlige Island.
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Ynglinga-Saga.
Ar NsTaa er sagt, at Jordens Kreds, som Mennestestcegten beboer, er gjennemffaarenaf mange

Vclig-Bugter, saa at store Have gaae ind i Landene fra Verdens-Havet. Saaledes er det bekjendt,
at der gaaer et stort Hav fra Njerv a sund og alt ud til lorsalaland. Fra samme Hav
gaaer en lang Havbugt mod Nordost, som heder det sorte Hav, og stiller Jordens tvende Par
ter, hvoraf den ostlige Deel heder Asia; men den vestlige kalde Nogle Europa, Nogle Enea.
Nordenfor det sorte Hav ligger hiint store eller hiint kolde. Det store Svit
hiod kalde Somme ikke mindre end Serkland det Store; Andre ligne det med det store
Blaaland. Den nordre Deel af Svithiod ligger übygget af Frost og Kulde, ligesom den
sondre Deel af Blåa land er ode afSolbrand. I Svithiod ere mange store Herreder,
der ere og mangestags forunderlige Folkeslag, og mange Tungemaal. Der er der
er og der er ogsaa Der er Dyr og forfcerdeligen store Drager. Nor
den for de Fielde, som ligge uden for alle bebyggede Lande salder en Aa gjennem Svithiod,
som med sit rette Navn heder Tan ai s. Fordum kaldtes den Tana qv is eller Vana«
qv is l, og kommer ud til Soen ved det sorte Hav. Landet vedVanaqvislerne blev kaldet
Vanaland eller Van ah eim, og Floden selv adskiller de tre Verdensdele, hvoraf den
ostlige heder Asia, den vestlige Europa.

3"N: Landet osten for Tanaqvisl i Asien blev kaldet Asaland eller Asaheim; men
som var i Landet, kaldtes Asgaard. I denne Borg var en Hovding ved

Navn Odin, og der var et stort Offersted. Det var Skit der, at 12 Tempelgoder vare de
ypperste Goder, som baade stulde raadc for Offringerne og domme Mand imellem. Disse
kaldtes Diar eller Drotner, og dem ffulde Alt Folket vise Tjeneste og Lydighed. Odin
var en stor og meget vidfaren Krigsmand, som underlagde sig mange Riger, og saa seierstel var
han, at han i hvert Slag havde Helden paa sin Side. Deraf kom den Tro hos hans Folk,
at Seieren tilhorte ham i hvert Slag. Det var hans Vane, nåar han sendte sine Moend i
Slag eller andre Sendefcerd, at han forst lagde Hcenderne paa deres Hoveder, og lyste Vel-

1) Forfatteren bruger Svithjod baade om det store Land, som ligger Norden for det sorte Hav, og
om det mindre Sverige, hvis Konger siden opregnes. Det forste kalder han God heim, den mythisse
Tidsalders Vugge, og ligesom Gudernes Kjem, det sidste kalder han Mannheim, de Kongers Hjem,
som han i I)nglinga-Saga fremstiller paa Skuepladsen. Svithjod er i ovrigt i Betydning Svearnes
Folk, ligesom Sviariki er Svearnes Rige. nin miKla e6r svarer til deGamles

og og maa have udgjort den storste Deel af det nuvcerende europaMe Rusland. 2) Riser
(Tartarer). 3) D. e. Kalmukker. 4) D. e. Mongoler. 5) Qvisl kaldes endnu en Green af en Elv
eller en Boek, og siere Gaarde have deraf sit Navn.

Cap. 1. d. e.Strcedet ved Gibraltar, hvorom see Verlauff i Annal. f. n. Oldkyndighed
1 V. S. 58 f.

eller «l6lBulakeimr af (Jerusalem) d. e.Paloestina et Land
stad i det vestlige Asien. Det omtalte Hav er altsaa Middelhavet, ford. HIIHm-llarKaOa.

Bei'Klan<i er Serkernes eller Saracenernes Land. Derved forstaaes forskjellige Lande, saa
som det nordlige Africa, den Deel af Spanien, som beboedes af Maurer, samt Persien, Asyrieu og
siere Lande i Asien. Med OeiKlunci Kit miKla maa her forstaaes Nordafrika.

Llalan<3, egentlig de Sortes Land,Morland eller Maurernes Land, som henloegges lcengere i Syd end
86iK1an<l, med hvilket det undertiden sammenblandes. Her betegner det Ethiopien eller den var
meste Deel af Africa.

nu Don-Floden i Rusland, som ved Assov salder i det Assovste Hav.
Cap. 2. Nogle gjenfinde Asgaard i det nuvcerende Assov, Andre i den noer ved de kaukasiske

Bjerge liggende Stad OKasxar, som den gamle grceske Geograph Strabo kalder Borg).
„Aserne (af UBB, Vjergryg) ere da Gra?kernes Taurer (af tor, Bjerg; de senere nordiske Kilder kalde
dem ogsaa Tyrker ('lMir) d. e. Thraker." Den gl. nord. Geogr. af N. M. Petersen I. 166.
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Idie <sap.
Om Odins
Bredre.

4de <sap.
Ufred med

Vanerne.

ste <3ap
Odin stis
ter Riqet,

og om Oe
fi« n-

signelse over dem; da troede de paa en lykkelig Fcerd. Saa pleiede og hans Mcrnd, hvor
somhelst de vare stedte i Nod, til Soes eller Lands, at paakalde hans Navn, og syntes jcevn

ligen deraf at faae Ro og Lise; thi hvor han var, tykkedes dem Trosten ncer. Ofte foer han
saa langt bort, at han dvcelede paa Reisen i mange Aar.

Odin havde to Brodre, den ene hedte Ve den anden Vilir, og disse hans Brodre

styrede Riget nåar han var borte. Det var engang, da Odin var faren langt bort, og hav
de vceret saa lcrnge hiemme fra, saa Aserne tvivlede om hans Hiemkomst, at Brodrene toge

sig for at skifte hans Arv; men hans Kone Frigg toge de begge til Eie; dog kort ester kom
Odin hjem, og tog sin Kone tilbage.

Odin foer med en Hwr imod Vanerne; men de vare vel beredte, og vcergede deres

Land, saa de havde stifteviis Seier, hcerjede hinandens Land og giorde Skade derpaa. Da
de omsider lededes derved, fatte de paa begge Sider et Forligs-Stevne mellem sig, giorde
Fred og gave hinanden Gidsler. Vanerne sendte deres giceveste Mcend, Njord den Rige

og hans Son Frey, Aserne sendte derimod en Mand ved Navn Hcener, som de kaldte vel

stikket til Hovding, og var en stor og overmaade vcrn Mand. Med ham sendte Aserne en
hoisi forstandig Mand, som hedte Mimer, hvorimod Vanerne Mede den klogeste Mand

i deres Flok ved Navn O. vase r. Da nu H «en er kom til Van ah eim blev han strår giort
til Hovding, og Mi mir gik ham til Håande med alle gode Raad. Men nåar Hcener stod

paa Thinge eller i andet Mode, uden at Mimer var ham ncer, og nogen vanskelig Sag
blev ham forelagt, svarede han stedse paa eet Viis: nu Andre." Da fattede Va
nerne Mistanke om, at Aserne havde bedraget dem i Mandeskiftet; thi toge de Mimer,

halshuggede ham, og sendte Hovedet til Ase rne. Odin tog Hovedet, indsmurte det i Urter,
for at det ei skulde raadne og goel Galder Derved gav han det den Evne, at
det talede med ham og aabenbarede mange Hemmeligheder. Odin indsatte Njord og Frey
til Ossergoder, og disse bleve Asernes Njords Datter var Freya, der var Of
ferprcestinde, og lcerte forst Aserne det Seid-Vcesen som var i Skik og Brug hos Vanerne.

Medens Njord var hos Vanerne havde han tåget sin egen Soster til Mgte; thi dette var
tilladt ester deres Lov. Deres Bern vare Frey rog Freya. Derimod var det forbudt hos
Aserne at bygge Bo sammen saa ncer i Slcegtstabet.

Der gaaer en stor fra Nordost til Sydvest, som stiller det store Svi thiod

fra andre Riger. Sonden for Fieldet er ikke langt til Tyrkland, hvor Odin havde store Ei«
«ndomme. I den Tid fore Romer-Hovdinger vide omkring i Verden, og undertvang sig

alle Folkeslag; thi stygtede mange Hovdinger for denne Ufred fra sine Eiendomme. Men
fordi Odin var forklog og troldkyndig vidste han, at hans Afkom skulde bygge og boe i den

nordre Halvdeel af Verden. Da såtte han sine Brodre Ve og V ili r over Asga a rd; men
Selv udvandrede han med alle Diar og en stor Mcengde andre Folk, forst Vester til Gar-

I) Galder, en Troldomssang. som brugtes af Troldomskonstnere af «x»!»." gale eller synge. Dette
var et mildere Troldomsvcesen og ligesom en Fortryllelse. En anden, mere forhadt og med ssadeligere
Konster forbunden Troldom var Seid, hvorved Urter kogtes under fiere, tildeels rcedsomme Ceremonier.
Disse Troldmcrnd forfulgtes derfor mere end hine. Ved begge Slags Troldom blev Nornernes Sang

afsjungen. 2) Guder, guddommelige Vcesener. 3) I Texten Fjeldgard d. e. Fjeldgjcerde; i denne Vetyd
ning er vor Almue vel bekjendt.

Cap. 5. Ved forstodes Moldau, Wallakiet og kanhcrnde fiere tilgrcendsende Lan
de. Nogle, der antage den store Bjergryg for Ural-Bjergene, troe at gjenfinde Navnet i Turkistan

i Asien. Nuvcerende Lilleasien og ncermest Egnen om Troja kaldtes og Tyrkland, hvorcm see Wer
lauff B>md. ull KeoKr. me<l. «evi S. 27.
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dariget, og siden syd til Saxland. Han havde mange Sonner, og efterat han havde un
derlagt sig et vidloftigt Rige i Sax land, såtte han sine Sonner til at vcerne om Landet.
Derpaa foer han nord paa til Soen, og tog sig Bosted paa en V/ som heder Odins-V i

Fyen. Derefter sendte han Gesi on nord over Sundet, for at oplede nye Lande, og hun
kom til Gy l fe'), som gav hende et Plovland. Da foer hun til lotunheim og avlede der
med en Jotun fire Sonner; dem omskabte hun i Vxneham, spamdte dem for Ploven, og trak

Landet ud i Havet vester ud, lige for Odinso, hvilket Land blev kaldet Solund, hvor hun
siden byggede og boede. Hende fik Skiold, Odins Sen, og de boede iLe id re. Hvor

Plovlandet var er nu et Vand eller So, som kaldes I Sveariget ligger Fjor
dene i Laagen, som Ncesene i Solund. Saa sang Brage hiin Gamle:

Gefion drog fra Gylfe
Foroget Danmarks Land,

Det rog af Oxe-Lob.
De bare Ho'der fire,
Otte Pandestjerner^),
Da de rovet Vold

Slebede til Venne-O^).

I) En mythist Konge i Sverige, som havde en Kjerlighedshistorie med Nsadatteren Gefion og som rei
ste til Asgaard for at undervises i Eddalceren. Traditionen har rimeligviis Hentydning til Dstersoens

Gjennembrud mellem Sverige og Sjeland. 2) I.f»Fur eller lauFur en almindelig Benevnelse paa Fly
denhed og Vand af Ln, en fiydende Vedste. Siden er det brugt om Vand og So, hvoraf store Elve

kaldes Laager. Her staaer det for Soen Melaren. 3) Dette er de nordiske Digteres sedvanli
ge Billede paa Guld. Villedet har sin Oprindelse af det Gjestebud, som 3Egir, Havets Gud, gav

Guderne i Valhalla, til Gjengjeld for den gode Modtagelse han Selv der havde nydt. I dette
Gilde lod 3Egir Salen oplyse med Guld, ligesom Odin havde oplyst Valhalla med blanke Sverde.
4) Dine. 5) Sjceland, som ester Fabelen skabtes paa denne Maade.

Kai-621'iKi (eller l3m6uvel6i, tlaiciul) d. e. Gaardenes Rige, hvorved forstodes de Lande, som
enere kaldtes det Store- og Lille-Rusland, og bestod af tre Hoveddele, nemlig 1, UnlmK»i6r den

nordlige Deel med Hovedstaden af samme Navn, nu Novgorod, 2, omtrent det saakaldte
Lille-Rusland og 3, paltesHa med Staden I>alteBlcMkini-ss, nu Polozk ved Floden Duna, altsaa en

Deel af det gamle Lithauen. Tillegsordet eller betyder fra llalltllr eller Vaidai ilco.
Buxlan<l (i Middelalderens Latin Oaxonm), egentlig det af Sarer beboede Land, men hvilket Navn

udstrccktes til hele Tydstland fra Alperne i Syd og Rhinen i Vest. I mere indstrenket eller egent
lig Betydning var Baxlan6 den Deel af det nordlige Tydstland, som paa begge Sider af Weser-

Floden strekker sig imellem den nedre Deel af Elben indtil Rhinen og Nederlcmdene. Det udgjorde
altsaa omtrent den Strekning, som senere har for det meste indbefattet den nedersachsiste og vest,

phalste Kreds af det forrige tydste Rige, og for Tiden indbefatter den paa Vestside» af Elben lig
gende Deel af det Vrandenburgste, Holsteen, Kongeriget Hanover, det Oldenburgste og den under

Kongen af Preussens Herredomme staaende Provinds Westphalen eller Vestfalen, hvilket Navn oprin
delig svarer i Betydning til det gamle norste Landstabs-Navn Ve»tfol<l.

forekommer ogsaa et Landstab i det vestenfjeldste Norge, nemlig nuverende Sandnes Sogn i Lind
aas Prgd. i Nordhordlehn.

Fiitunneimllr d. e. Istnernes eller letternes Hjem, et fabelagtigt Land, hvis Veliggenhed derfor an
gives forstjelligt. Naar lotnerne, som af Nogle, men vistnok uden Grund (see Hallenbergs Anm. til Lager

brings Hist. Iste Afd. S. 6t ff.), holdes for et finst Folkeferd, med Rette antages for Grundstammen af
Norges og Sveriges Indbyggere forAserneslndvandring, saa maatte folgelig nermest

vere at soge i bemeldte Lande. Imidlertid henvise de fabelagtige Sagaer til de Egne, som liqge omkring
den Votniste Bugt og som oftest endnulengere imod Nord og Ost, nemlig Landet i

Nord for Gardarike op til og omkring det Hvide Hav (Van<lviK). I siges larledommet
at ligge; der laae (Geirrodsgaard) og 6riinBssaill»i- mod Norden i Vlivo-

(Petzora?). med Kong Godmunds Residents (Glesisvold), hvortil Horte
Herredet <3iun6ir med larlesedet l3nipalun<lr, siges dog at vere adstilt derfrå ved Floden Hemrn.

(eller Olelundr, Oj»lgn6, d. e. Solunden eller Solandet, nu Oen
Sjeland i Danmark.

Mei6i-«, nu Leire, Danmarks eldste Kongesede, ved Bunden af Ise-Fjord ved nuverende
Grevstad Lethraborg.

Paa Havets Straaler rig''')
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Da nu Odin spurgte, at der var gode Lcmds-Kaar oster hos Gyl fe, soerhan did, og
Gylfe stuttede Forlig med ham; thi Gylfe tykkedes ingen Kraft at have til Modstand mod

Aserne. Odin og Gylfe havde mange Skalkestykker og Koglerier med hinanden; men
jevnligen bleve Aserne Mester. Odin tog sin Bopcel ved Me la ren paa det Sted, som

nu kaldes Der opforte han og et stort Tempel, hvor der offredes efter Asernes

Sedvane. Han tilegnede sig den hele Strekning Land, som han lod kalde Sig tun. Tem
pelgoderne gav han ogsaa Bolsteder. Njord boede i Freyi Upsal, Heim

dal paa Himinbjerg, Thor paa Thrudvang, Baldur paa Breidablik; dem Alle
gav han gode Bolsteder.

Da Asa-Odin kom til de nordiske Lande, og Diarne med ham, blev det med Sand-

hed fortalt, at de begyndte at ove og lere Andre de Konster, som Folk lenge derefter have
faret med. Odin var den gjeveste af dem Alle, og af ham lerte alle de Andre Idretterne;

thi han kjendle dem forst og stere end de Andre. For nu at sige, hvorfor han holdtes i saa
hoi Agt, da bidrog dertil disse Aarsager. Han var saa fager og ven af Ansigt, nåar han
sad hos sine Venner, at Alles Hu forlystedes derved; men nåar han var i Heren syntes han
grum og forferdelig for sine Fiender. Dette bar saa til, at han forstod den Konst at ffifte
og Skikkelse, hvorlunde han vilde. Den anden Aarsag var den, at han talede saa snildt og
glat, at Alle som det Horte ene antog det for Sandhed. Alt talede han paa Riim, ligesom
det nu qvedes, som vi kalde Skaldffab. Han og hans Tempelgoder hede Sangsmede; thi
fra dem begyndte denne Konst i de nordiske Lande. Odin kunde gjore saa, at hans Fiender
i Striden bleve blinde, eller dove eller forskremte, og deres Vaaben saa stove, at de ikke be

de meer end en Riisqvist; derhos fore hans Mend afsted brynjelose, og vare galne som
Hunde eller Ulve, bede i deres Skjolde og vare sterke som Bjorne eller Tyre. Da drebte

de Folk for Fode og hverken Ild eller Jern bede paa dem. Dette blev kaldet Berserkergang^.

Odin skiftede Ham; da laae Kroppen som dod eller sovende; men derpaa blev han til
Fugl eller Dyr, Fisk eller Orm, og foer da i en Svipstund til fjerne Lande, i sine eller Andres
Mrender. Med blotte Ord forstod han at stukke Ild, at stille Havet i Ro, og vende Vinde
ne til hvilken Kant han vilde. Odin havde et Skib, som hedte hvorpaa

han seilede over store Have, og kunde det sammenrulles som en Dug. Odin forte med sig
Mi mers Hoved, der sagde ham mange Tidender fra andre Lande. Stundom opvakte han
endog de Dode af Jorden, eller såtte sig under hvorfor han kaldtes Gjengan
gernes Drot eller Galgernes Herre. Han havde og to Ravne, som han havde lertMande-

I) Sigtun, Odins Stad. BiFurr er nemlig et af Odins Tilnavne, den Seilende, og lun er den
bekjendte aavne Plads mellem Husene. 2) Vaadenes eller Skibenes Land, med Hensyn til Guden Njords
Herredomme over Havet. I ovrigt folger vor Forfatter her aldeles Eddas Grimnis Maal. 3) Farve.
4) Af ber nogen og BerKr en Soerk eller Pantser. 5) Skidbladnir var det prcrgtige Skib, somDvoer
gene gjorde for Frey r, der var saa stort, at det kunde rumme alle Aserne med deres Rustninger. Hvvr
det foer havde det god Vind. Ordet er sammensat af »Kl 6 Skie en tynd Trcessade og Lla<l, fordi Ski
bet udenbords er sammensat af tynde Planker. 6) Clausen og Grundtvig laese Hauga, Hoienes Drot.
Odin kaldes Hauga.Tyr eller Galgernes Gud, som den Gud, der raader over Alt, som hcenger paa Him
lens store Hvcelving.

Dette eller OlKlunir, som paa Snorres Tid kaldtes loina OiKtunli-, heder nu Forsig
tuna eller Signilsberg i Hatuna Sogn, omtr. i Miil vestenfor nuvcerende Stad Eigtuna (C. I.
Schlyter om Sveriges aldsta indelnillg :c. S. 28).

Nnatun,
ei have Hensyn til Steder paa Jorden. Prof. Finn Magnusen (see hans Overs, af Scrmunds
Edda 2 V.) forklarer Noatun, Njsrds Gudeborg, med Himmeltegnet Vcegten, Himinbjorg med
Himmelt. Krebsen, Thrudvang med Skyluften og Breidablik med Himmelt. Tvillingerne.
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Maal; disse sioi vide om i Landene og sagde ham mange Tidender. Af Alt Saadant blev
han storligen viis. Alle disse Konster lcerte han fra sig ved Runer og Sange, som kaldtes
Galdre, hvorfor Aserne kaldtes Galder-Smede. Odin forstod og den Konst, hvormed fulgte

den stsrste Magt, og som han selv svede, der kaldes Seid. Formedelst denne kunde han for
udvide Menneskenes eller uvordne Lod, saa og paafore Folk Ded, Ulykke, eller

Vanhelse, samt tåge Vid og Kraft fra Nogle og give til Andre. Men nåar denne Trol»
dom fremmes folger derpaa saa arg en saa at det ikke syntes skamlest for Mand

folk at fare dermed; thi bleve derfore Prcestinderne oplcertei denne Konst. Odin vidstegrant,
hvor alt liggende Fce var skjult i Jorden, og forstod de Sange, hvorved Jorden, Bjerge,

Stene og Heje oplukkedes for ham; han bandt dem som boede indenfor blot med sine Ord,
gik derpaa ind og tog hvad han vilde. Af disse Krcefter blev han meget navnkundig.

Hans Uvenner frygtede ham, hans Venner fatte Lid til ham, og troede paa hans Kraft og
paa ham Selv. Sine fleste Idrcetter lcerte han sine Offerprcester, og disse vare ham ncer
mest ial Viisdom og Troldkyndighed. Mange Andre toge dog ogsaa meget deraf, og fra

den Tid udbredtes Troldkyndighed vidt og bredt, og holdtes lcenge vedlige. Folk ossrede til
Odin og de 12 Asa-Hovdinger, kaldte dem sine Guder, og troede siden lcenge paa dem.

Fra Odins Navn skriver sig Narret Audun, hvilket Folket gav sine Sonner, ligesom Tho
re r eller Thorarinn skriver sig fra Thors Navn, som ogsaa er foreget med andre Tilnav
ne, saasom Steenthor eller Haftho r, med stere Slags Forandringer.

' Odin fatte den Lov i sit Land, der havde vceret gjceldende hos Aserne. Saaledes
bestemte han ved Lov, at alle dede Mcend skulde brcendes og deres Eiendomme bceres med

dem paa Baal. Saalunde, sagde han, skulde Enhver komme til Valhalla med de Rig
domme, som han havde med paa Baalet. Ogsaa det skulde han nyde, som han Selv havde
nedgravet i Jorden; men Asken skulde bceres ud i Havet eller graves ned i Jorden. Efter

gjceve Mcend skulde gjeres Hoie til deres Minde. Fremdeles skulde der reises Bautastene

over alle dem, hos hvilke der havde vceret noget Mandemod, hvilken Skik holdtes lcenge ef
ter den Tid. Da skulde mod Vinteren blotes til et godt Aar; men midt paa Vinteren til

et Grode-Aar; det 3die Offer skulde gjeres om Sommeren, og det var Seiers-Blot. Over

hele Svith iod betalte Folket Odin Skattepenge for hver Ncese; men han skulde vcerge
deres Land for Ufred og blote for dem til et godt Aar.

1) I Teften Orl»F, ligesom Ur-lov, Lov fra Evigheden bestemt, Vegrebet af Prcedestinalion.
heri ligger Vegrebet af Arghed; men ogsaa Afmagt. Paa disse Trvldoms-Vttringer fulgte nemlig Af«
magt, ligesom under Dlqveisns Virkninger endnu i vore Dage.

(sap. 8. Ovlhjnd, der udledes af Odins Tilnavn svidi- og HM, Folk (Odins Folk) d. e.
det egentlige Sverige, som saaledes har Navn efter Folket (see Cap. 1). sviaiiki eller Oviaveldi
betegner Indbegrebet af alle de Lande, som laae under den svenske Krone. Det bestod af 1,
som indbefattede Provindserne Uppland, der inddeeltes i de tre saakaldte Folklande, nemlig
salunll, den vigtigste Deel af Bvi'U6<i, med Kongens Residents Llppsalli- (Gamle Upsala) efter hvil
ken Stad Riget undertiden kaldes
Deel og den sydostre Deel (angaaende det fabelagtige Sagn om disse Navnes Oprin
delse see Inglinga-Saga C. 29); desuden VestmannalHnH, Bu6rmannalans (Sodermanland) Kyst
landet Ojuwull eller lkndnin (nu Roslagen) og (Gastrikeland). Til i udstrakt
Forstand maa desuden henregnes NNiilli og i Almindelighed ogsaa Vel m»lan<l, samt.larnberalanch
nu Dalarne (v»lii) og ncermest den ostlige Deel af denne Provinds, der ansaaes som en Deel af
Vestmanland og i Slutningen af 12te Aarhundrede var en meget svagt befolket Skovegn, hvis Ind
byggere endnu vare Hedninger (Sver. Saga C. 12), og senere ogsaa (Helsingland),
hvortil foruden det ncervoerende Landskab afdette Navn, som egentlig hedte suncladk (Sundhed) ogsaa hsr>
te IVlklinlpftck og 2, 6?««f/an</ (eller Llnuclland, nu Gotaland), der ind
deeltes i Ve3ti-»'v2utl»i»ll (Vester-Gotland) og (Sster-Gotland), hvilke Provindser
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Njord sik en Kone, som hedte Skade; men hun vilde ikke leve i Samqvem medom*
ham; men giftede sig siden med Odin. De havde mange Sonner, hvoraf den Ene hedte
Sceming, og om ham qvad Eyvind Skaldaspilder dette:

Asasonl) med
avled'

Som Skjoldet
Blodig
Og Skade boed'
Med Stridsmands

Meest i Mann a heim").
Skiers Dis'),

Mange Sonner
Med Odin fik.

Til Sceming regnede Håkon Jarl den Mcegtige sine Forfcedres Slcegt. Dette
Svithjod kaldte de Manheim; men det store Svithjod kaldte de Godheim. Fra
Godheim fortalte de mange Tidender og Underverker.

Odin dode paa Sotteseng i Svithjod, og da han var Doden noer lod han sig
ke med Spyds-Od, og tilegnede sig alle vaabenbidte Mcend. Han sagde, at han vilde fare

til Godheim, og der glad modtage sine Venner. Nu meente Svearneat han var kom
men til hiint gamle Asga a rd, og monne leve der evindeligen. Da begyndtes igjen Troen

paa Odin og hans Paakaldelse. Ofte syntes Svearne, at han aabenbarede sig for dem,
forend store Slag holdtes. Somme gav han Seier, Somme bod han til sig, og begge

Kaar holdtes for gode. Odin blev brcendt ester sin Dod, og Baalet gjordes med stor Pragt.
Det var deres Tro, at jo hoiere Rogen steg i Luften, desto hoiere hcevedes han, som Baalet
tilherte, og han blev desto rigere jo mere Gods brcendtes med ham.

Derpaa blev Njord as Noatun Enevoldsherre over Svearne, og vedligeholdt
fringerne. Ham kaldte Svearne da sin Drot, og han tog Skattegaver as dem. I hans
Dage var algod Fred, og i alle Dele saa godt Aar, at Svearne troede Njord raadede for

Aarets Grode og Folkets Velstand. I hans Tid dode de fleste Diar, og Alle bleve de
brcendte og Blod-Offringer gjorte til dem. Njord dode paa Sotteseng, og lod sig mcerke

til Odin forend han dode. Svearne brcendte ham, og Alle grcede meget over hans Gravleie.

I) Odin. 2) Jernloven, Kjcempeskoven d. e. lettinden. Det er almindeligt hos vore gamle Digte
re, at betegne Mcend og Qvinder med Villedet af et Tråe. Jernloven er her altsaa letteqvinden, fordi

Skade varen Datter afKjcempen Thiasse, og Kjcemperne kaldes lernstoven formedelst deres haardeNa
tur. lernstoven var ellers efter Edda en Skov osten for Midgard, hvor forskjellige lettinder havde

Bopcel. 3) Nemlig Sceming i Modscrtning af Konger af en hoiere Art. 4) Veskrivelsen af en man
dig Kriger. 5) Odin. 6) Verden eller den beboede Jord, ellers kaldet Midgaard. 7)Dis er det al
mindelige Navn paa alle qvindelige mythiske Vcesener, og Skiernes Dis betegner Bjergboerinden vel
bekjendt med Skiloben. 8) Havets Veen er Vjergene, Klipperne. Skade kaldtes oprunden af Havets

Veen, fordi hun nedstammede fra Kjcrmpeslcrgt gjennem sin Fader, Kjcrmpen Thias se.

havde hver for sig i Hedenold sine egne Konger, men styredes senere af larler, der dog vare Up
sala-Kongen undergivne. Til Vester-Gotland Horte senere MarKii- og vali- (Dalsland), idetmindste
en Deel deraf. Til Sster-Gotland henfsres Omaliinll (nu Småland) og Derne 6?ot1anll og Nvlunll
(Dland). Ligesom af „Bvi<lr," saaledes har man, dog vel uden Grund, villet udlede
Gautland af et andet af Odins Tilnavne eller fra en Konge af dette Navn. Indbyggerne

i Bvi2riKi kaldtes sviar, i llpplancl Uppsviar, l <3autl2li<l llautar; og F»ut»Ki' eller AausKr, som
var fra ll»utlan<i, ligesom »Vn«Kl eller «vellOki-, som var fra BvialiKi eller (see iscer

Schlyter om Sveriges alsta indelning lc.).
2

Af Havets oprunden,
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v« Dendes
Dettrc.

tsap
Konq Fjel

ncrs Ded.

Fre yr tog da vcd Riget efter Njord. Han blev kaldet Drot over Svearne, og tog
Skattegaver af dem. Han var vennescel og aarftel ligesom hans Fader. Fre yr reiste

et stort Tempel i såtte der sit Hovedstade, og lagde dertil al sin Skyld, sit
Land og Losore. Da begyndte som stedse siden har vedligeholdt sig.
I hans Dage begyndte Frodefrcden, og da vare gode Aaringer i alle Lande, hvilket Sve

arne tilregnede Frey r; thi blev han desto mere dyrket end andre Guder, jo rigere Landsfol

ket i hans Dage blev end for, formedelst Fred og gode Aaringer. Hans Kone hedte Ger
dur Gymis-Datter, og deres Son hedte Fjolner. Freyr kaldes med et andet Navn
y)ngve, og dette Pngve-Navn ansaacs siden loenge i hans A3t som et Hcedersnavn, saa

hans 2Etmoend siden kaldtes P nglinger. Frey blcv sottesyg, og da Sygdommen tog
Overhaand, fandt hans Mcend paa det Raad, at lade faa Blcrnd komme til ham. Imid
lertid byggede de en stor Hoi, hvorpaa de gjorde en Dor og 3 Glugger. Da nu Frey dode

bare de ham lonligen i Hoien; men til Svearne sagde de at han levede, og holdt Vagt over
ham i tre Aar. Al Skatten hocldcde de ind i Hojen, gjennem den ene Glug Guldet, gjennem

den anden Solvet, og gjenncm den tredie Kobberpengene. Da vedvarede Fred og gode
Aar.

Frey a holdt Blod-Ossringerne vedlige; thi hun levede ene tilbage af Gudcrne, og
derved blev hun saa bcromt, at alle fornemme Koner, som nu hede Fruer, skulde kaldes med

hendes Navn. Saaledes heder enhver Kone Frue over sin Ejcndom; men den Kone, som
haver 80, kaldes Huussrue. F reya havde heller mange Sind. Hendes Bonde hedte

Odu hendes Dottre Hnoss og Ger seme. De vare meget fagre, og efter dem

have de kostbareste Klenodier faact deres Navn. Da det blev vitterligt blandt alle Svear,
at Freyr var dod, og Fred og gode Aaringer dog end vedligeholdtes, troede de, at saaledes

monne vorde, medens Freyr var i Svithjod; thi vilde de ikke brcende ham; men kaldte

ham Verdens Gud, og gjorde siden bestandige» Blod-Ossringer til ham meest for Fred og
gode Aaringer.

Fjolner, Pngve-Freys Sen raadede derpaa over Svearne og Upsala-Rig
domme. Han var mcegtig, aarftel og fredscel. Da sad Fredfrode i Hleidre, og mellem

dem var stort Venskab og Engang da Fjolner foer til Frode paa So

lund var der gjort et stort Gilde istand for ham, hvortil der gik Indbydelse vide om i Lan

det. Frode havde en stor Husebygning, hvori der var gjort et stort Kar, som var mange
Alen hoit og sammenfoiet af store Tommerstokke, og dette stod i Understuen. Ovenover var

et Loft, i hvis Gulvtillie der var en Aabning, hvorfra Drikke hceldedcs ned i Karret. Kar
ret var fuldt af Mjod, som var overmaade stcerk. Om Qvcelden blev Fjolner med sit Fol-

1) Det fortjener at anfores som en scerdeles Mcrrkelighed, at dette Tempels Graasteens - Mure endnu
ere at see i gamle Upsala, hvor de tjene til Taarn for den derrcrrende Kule (see Peringssold Mon.

Upl. Sett. t. C. 2, Dalin I. 138, Lagerbr. I. 75—75). 2) Upsala Ode var visse Gaarde og
Godser. som for bestandig bleve henlagte til Underholdning for Overkongen eller Drotten og Offringerne
i Upsala, og hvilke siden ei uden Folkets Minde kunde enten formeres eller formindsses. Dette Jordegods
blev det forste Grundlag til de fvenste Krongodser (Dalin I. 251 f., Lagerbr. l. 75). 3) Efter Edda var

Odur Frey as Mand. Han forlod hende, gjorde en lang Reise, og hun blev sorgende tilbage, og hen
des Taarer vare rode Guld. Edda giver ogsaa Odur de her bencrvnte Dottre, Smykkernes Sindbillede.
I det Vele soger vor Forfatter i disse forste 13 Capitler af Ynglinga-Saga at lempe sin Historie efter Edda

lceren, og iklcede de mvthisle Guder jordiste Kongers Vcrsen; men da Aserne vare uddede gaaer Forfat
teren over til en simpel historisk Fortcrlling. 4) Indbydelse til Hjemmet d. e. de indbode hinanden siit

tigen hjem til sig.

Cap. 14. Nteiclia see foran Cap.
OeluuHr sce sammesteds.
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ge sulgt til Herberge i nsste Loft. Om Natten gik han ud paa Svalen for at sege sig et
beqvemt Sted, og var sovnsr og overstadig drukken. Da han nu vendte tilbage til sit Her

berge gik han langs med Svalen til en anden Loftsdor og md as den. Da gled han paa
Foden, faldt i Mjedkarret og omkom der. Saa Thiodolfhiin Hvinverske:

Fremgang fik,
Hvor Frode boed''.

Ord,
Som til Fjolner kom.

fandt
I vindlss Vove
Kongen over
Svegders") Kreds.

Svegder tog Riget ester sin Fader, og han gjorde det strange Loste at opsoge G o
heim og Odin den gamle. Han foer med 12 Mand vide om i Verden, og kom til

Tyrkland og det store hvor han fandt mange afsine Fraender. Paa den
ne Fcerd var han i 5 Aar, og da han var kommen tilbage tii Svithjod, han der

hjemme en Stund. Han havde faaet en Kone ude i Vanaheim, som hedte Vana, og
deres Son var Vantand. Atter foer Svegder ud for at lede efter Godheim, og kom til

en stor Gaard paa den ostlige Kant af Svithjod, som hedte Stein, hvor der var en Steen
saa stor som et stort Huus. Om Qvcelden efter Solfald da Svegder gik fra Drikkebordet
til Soveburet, kastede han et Vie til Stenen, og saae at en Dvcerg sad under Stenen.

Svegder og hans Maend vare meget drukne og rendte mod Stenen. Dvergen stod i
Doren, kaldte paa Svegder, og bad ham gange ind, om han vilde hitte Odin. Sveg
der leb ind i Stenen, som strax lukkedes til efter ham og Svegder kom ikke tilbage. Saa

siger Thiodolfhiin Hvinverffe:
Diurnirt) ZCttens

Dagssy Salbevogter^)^
Svegder sveeg

Da storsindet

Dillses") Frcrnde
Efter Dvcergen l?b

Og Sokmimers")
Med sin Skares
Lyse Sale
Af letter byg'd

Aabnede sit Gab
For gjcrve Konge.

I) Feighed er den Tilstand, nasr Doden snart sorestaaer. Han er feig siges om ham, der snart stal
doe. 2) Svegder var ogsaa et af Odins Tilnavne af übestemt Oprindelse. Her hentydes til den fel
gende Konge. 3) Landet nordenfor det sorte Hav, see foran Cap. I og 5. 4) Dinrni r rar den anden

blandt Dvcrrgerne ncrst Modhogner (Mod-Forogeren) og med ham de «vrige Dvcrrges Oprindelse. Om
Alfer og Dvcerge som Sindbilleder paa Naturkrafter og Elementet findes manqe fabelagtige Fortcellinger

i den gamle Mythologi. 5) Salen er Klippen, hvori Dvcergen stjultes. 6) Dulse en af Dvcergenes
Vencevnelser «den skjulte," likesom den hele Dvcrrgesscrgt betegnes under Navnet Huldu-Folk, det ssjulte

Folk. 7) Mimer, som boer i det Dyve. So km im er rar en som Odin forklcedt be
sogte, under Navn af Svi dur, her staaer det som et almindeligt Navn pa» Bjergboer-Slaegten. For
tcrllingen og Verset antyder Svegders hemmelige Dedsmaade.

«tap. 15. tinllnkiml' d. e. Gudernes Hjem, eensbetydende med Asgaard, see Cap. 2.
V»n3lwilni-, see Cap. 1.

stein. Hvilket Sted hermed menes, lader sig vel neppe bestemme. Man jcrvnf. dog hermed Cap Ig.
2^
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16d« <sap

Banlan
rc

17d« Cap
Visburs

Dod.

Vantande hedte Svegders Son, som tog Riget efter ham, og raadede over Up.
sala-Rigdomme. Han var en stor Krigsmand og foer vide om i Landene. Eengang tog

han Vinterherberge i Finland hos Snjo den gamle, og fik hans Datter Drifa tilA3gte;
men om Vaaren foer han bort og Drifa blev tilbage, og endskjont han lovede at komme

igjen inden 3 Aars Frist, kom han ei tilbage i 10. Da sendte Drifa Bud efter Trold
konen Hulda; men Visbur, sin og Vantandes Son sendte hun til Svithjod. Drifa
kjobte Troldkonen Hulda til at hun skulde here Vantande til Finland, eller i andet Fald
drcebe ham. Medens denne Troldom fremmedes, var V anlande i Upsal, og da paakom

ham en stor Lyst at fare til Finland; men hans Venner og Raadsmcend forbode ham det,
og sagde at Finnernes Trolddom monne vise sig i hans Fare-Lyst. Da blev han sovntung

og lagde sig til at sove; men da han havde sovet lidt, raabte han og sagde, at
traadte ham. Hans Mcend fore til og vilde hjcelpe ham; men da de toge ham i Hovedet traadte

hun ham paa Benene, saa at de nwsten bleve knuste; nu toge de fat i Fodderne; men hun
klemte saaledes hans Hoved, at det blev hans Dod. Svearne toge hans Liig, og han

blev brcendt ved en Aa, som kaldtes Skuta a, hvor der blev sat Bautasteen over ham.
Saa siger Thiodolf:

Vanland forte
Til end at stue

Vi les Broder»)

Og Grimhilda",
Trold-Datter

Med Fod traadte
Hoerloverss) Fi'nde

Og da brcendte
Ved Skut-Aa's Seng»)

Smykkeoder')
Af Mara qoalt.

V isbur tog Arv efter sin Fader Vantan de. Han fik Aude den Riges Datter
til AEgte, og gav hende i Brudegåve 3 store Gaarde og et Guldsmykke. De havde to

Sonner sammen, Gisle og And; men Visbur forlod hende og tog en anden Kone, hvor
efter hun drog hjem til sin Fader med sine Sonner. Visbur havde en Son, som hedte
Domald, og hans Stifmoder lod here Ulykke paa ham. Da nu Visburs Sonner vare,

den Ene 12, den Anden 13 Aar, droge de til deres Fader og krcevede deres Moders Med
gift; men han vilde ei udrede den. Da sagde de, at Guldsmykket skulde vorde den bedste

Mands Bane i hans Mt, fore derefter bort og hjem. Derpaa begyndte de atter at trolde
og here, for at de kunde faae deres Fader tågen af Dage. Da sagde Spaaqvinden Hul

da, at hun ved Troldom skulde bringe det dertil, at der bestandige» skulde vcere et A3tmord

1) Mara et natligt Trold, kaldes andetsteds Qvcrldrytterinde. Deraf det bekjendte Mare-Ridt. 2) Vat
ter, egentlig Vcrsener. De vare deels gode Vcesener, og Landenes Skydsguder, deels onde, som her,
der fore som Trolde omkring ved Nattetid og tilfoiede Mennesket Skade. 3) Odin; og Billedet er Do»

dens Vessrivelse. 4) Den grimme Hulda. 5) Derved betegnes Anforerne i Krigen. 6) SNandvred.
7) De nordiske Digteres soeovanlige Villeoe paa en gavmild Mand, som ei sparer Smykker. 8) Volv»

i Texten en hedenst Svaaqvinde, maastee af Vfilr den runde Stav, som Epaaqvinderne bare.

<sap. 16. De Gamles udgjorde den Deel af det nuvcrrende Storfyrstendomme Fin
land, som mod Nord og Ost er begrcrndset af Dsterbotn og Karelen (X)rj»lu1llN(l).
Indbyggerne kaldtes I«'iun2l.

sliul» er maastee Aaen, som lober gjennem Skutinge Sogn i Nord for Upsala.
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i Pnglingernes 2Et herefter, og deri samtykkede de. Derpaa samlede de Mandffab, kom

uforvarende om Natten paa V isbur og brcendte ham inde. Saa qvad Thiodolf:

Og Visburs
Villie-Byrdel)

Svcrlge kunde.
Stedets Vogter'»)

Rasend' hidsed'
Skovens onde

Mod sin Fader".
Den Stormcegtige

Paa Arnens Kjol«)
Af Glodens Hund')
Den gneldrende blev bidt.

Domald tog Arv efter sin Fader V isbur, og raadede over Landene. Da der i l«d« <s«p,
hans Tid blev stor Sult og Elendighed, gjorde Svearne store Ossringer i Upsal. Den for- °Ded"'

ste Host offrede de Orne; men Aarfcerden forbedredes ikte derved. Den anden Host begyndte
de med Menneske-Offringer; men Aarferden blev heller som vcrrre. Men den tredie Host,
da Offringen skulde begynde, kom en stor Skare af Svear til Upsal, og nu holde Hovdin
gerne Raad mellem hverandre, og bleve enige om, at Dyrtiden kom fra deres Konge Domald;

thi bestuttede de at offre ham til god Tid, at anfalde og drcebe ham, og med hans Blod be
stcenke Gudernes Alter. Saa gjorde de. Derom siger Thiodolf:

For hendtes
At Svoerdforer
Rod farved' Jord
Med Drottens Blod;

Og Landshcer
Blodrod' Vaaben

Paa Domald bar,
I Livets Haab»).

Da Sveasicegt,
Gridsk paa godt Aar,

loters Fiende
Aflive vilde.

Domalds Son hedte Domar, som dernoest raadede over Riget. Han herslede <»de <s«p.
lcenge over Landene, og i hans Dage blev Fred og god Aarfcerd. Om ham er ikke for-

talt andet end at han dode Sottedod i Upsal og blev fort til Fy ris hvorhan
blev brcendt paa Aabakken, og hvor hans Bautastene cre. Saa siger Thiodolf:

I) Villiens eller Sjcrlens Vyrde er Legemet, som hindrer Udforelsen af Sjelens Villie. 2) Fornjot
var Fader til Loge, LCgir og Kare, eller til I!d, Hav og Vind, og saaledes er Havets Broder her ll
den. 2) De fornemste Folk, her Visburs Sonner. 4) Ilden. 5) Visbur. 6) Huset, hvori Arneste
det vefinder sig. 7) Atter Ilden. 8) Domald, som havde Haab om et lcengere Liv. 9) Sletten uden
for Gamle-Upsala, bekjendt af Rolf Kråkes Saga. hvor Rolf ved List reddede sig for Nd ils Forfelgelse.

paa gammelt Svenff „Fere," So. Den Vandsamling, som Upsala-Aaen danner nede paa Kongs
engen og som vel fordum var og endnu hvert Aar er stor nok til at fortjene Navn af So, kaldes end
den Dag i Dag Foret, (nu Fyrisrall) betpder egentlig Sletterne eller Markerne om denne

So." (Gejer Svear. Hafder I. 486). Paa Fyrisvall sees nogle hundrede Gravhoie.
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Og jeg det tidt
Af vise Mcend

Frittet har
Om Ingves') Gravhoi,

Hvor Domar,
Paa dragende

Halfs Bane"
Henbceres monne.

Nu jeg det veed.
At smertebidt
Fjolners Afkom

Ved Fyri brcendte.

Dy°q g?cs Dyggve hedte hans Son, som dernoest raadede over Landene, og om ham er ikke
sagt Andet, end at han dode Sottedod. Saa siger Thiodolf:

Som til Gammen har
Dyggves Gravhoi;

Thi Ulfs ogNarfes^Ssster
Skulde vcelge

Kongemand.
Og Lokes Mo
Haver legt
Med Eenvolds Konge

Af Yngves Slcegt.

Dyggves Moder var Drott, en Datter af Kong Danp, Rigs Son, der forst

blev kaldet Konge i det danffe Tungemaal. Hans )Etmcend ansaae stedse siden Kongenav
net for Navnet paa den ypperste Vcerdighed. Dyggve var den Forste blandt sine Mt

mcend, som kaldtes Konge; thi hans Formwnd kaldtes Drotter, deres Koner Drotninger, og

deres Hofsinder Drot. Pngv i eller Pn guni kaldtes bestandige» Enhver af deres Slcegt
ninger; men alle tilsammen kaldtes Pnglinger. Dronning Drot var en Soster af Dan

Mikkillati, ester hvem Danmark har sit Navn.

D?g Kong Dyggves Son hedte Dag, som tog Kongedommet ester ham, og var saa
viis en Mand, at han ffjonnede Fuglenes Rost. Han havde en Spurre, som sagde ham

mange Tidender og stoi til adstillige Lande. Engang stoi Spurren til Reidgota«Land, til
en Gaard, som heder Vorva, hvor den stoi i Bondens Ager og fik sig Mad. Bon
den kom til, tog en Steen, og stog Spurren ihjel. Kong Dag blev ilde ved, da Spur-

!) Konge af Ingve-Slcegten. 2) Ilden, fordi Half, i Folge Sagaen indebrcendtes. 3) I Terten
3Mnl6 Kn», lina, rar en af Friggas guddommelige Terner, som eier en Hest, der lober igjennem Luft

og Vand. KNtnls er en poetist Vencevnelse paa Hest. Her menes i ovrigt ved Hestens Gudinde Hcel.
Lokes Datter. 4) Narfe var Lokes Son, altsaa Hcels Broder. Narfe blev sonderreven af sin Broder

Vale, som Aserne havde forvandlet til en Ulv. Digtet fortceller kun at Dyggve dode Straadod, og
dlev modtagen af Hcel i Underverdene», og ei baaren til Valhalla, som de i Slag Faldne.

(sap. 21. Ved Nei<lKotnlan6 i indskrcenket og almindelig Betydning forstodes Halvoen Jylland
i Modscetning til (Ogotland), de af Goter beboede dansse Der. I udvidet

Forstand har man ved Reidgotland endog forstaaet Goternes Lande langs med Dstersoen, og Vor
v», BKil'»ta»3-va<l eller Vnpna-va6 maatte ifslge Thjodolfs Vers svges i de sidstncevnte Lande.

Ei ssjulte Ting
leg synger om.

Men om Heste-Dis'),
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ren ikke kom hjem, og da han i et spurgte efter Spurren, fik han det Svar,
at den var drcebt paa Vorva. Derpaa udbod han en stor Hcer, og foer til Gothland;

men da han kom til Verva, gik han paa Land med su Mandffab og hcerjede, og Folket
siyede videveis for ham. Kong Dag vendte tilbage til Skibene med sin Hcer, da det qvcel
dedes, efterat have drcebt mange Folk, og tåget mange til Fange. Da de nu fore over en
Aa, paa et Sted som heder eller Vaaben-Vad, kom der lobendes en
Arbeidstrcel frem paa Aabakken, og ffjod med en Hotyv ind i dercs Hcer. Skuddet ramte

Kongen i Hovedet, saa han faldt strax afHesten og fik sin Bane, hvorefter hans Mcend fore
tilbage til Svithjod. Paa den Tid kaldtes den Hevding, som hcerjede, Gram; men Hcer

mcendene Gr ame Saa siger Thiodolf:

Det spurgte jeg.
At crrlystne Dag,

Efter Dods-Ord
Heden fare ffal.

Da han, som hcendig
Bruger Valens Stap4)

Til Verva kom

Spurv at hceone.
Og det Ord

Var Kongefslget
Fra Kamp-Plads

Oster-Vei,
At Hogaffel,

Som for sicrnger
Fodermaal")
Traf gjceve Gram.

Agne hedte Dags Son, som blev Konge efter ham, en mcegtig og bersmt
en stor Krigsmand, fcerdig og evet i alle Dele. Det hendte sig en Sommer, at Kong

Agne foer med sin Hcer til Finland, hvor han steg paa Land og hcerjede. Finnerne droge
sammen en stor Hcer, og fore til Strid under en Hovding, som hedte Froste. Der blev

et stort Slag, hvori Kong Agne vandt Seier, og der faldt Froste med en stor Mcengde
af sit Mandffab. Kong Agne foer med Hcerskjold gjennem Finland, lagde det under sig,

og fik stormeget Bytte. Frostes Datter Skjalf og hendes Broder Loge tog han og
forte med sig. Da han nu seilede ostenfra, lagde han i Land ved Stoksund, og opslog sit

Telt paa hvor den Gang var Skov. Da havde Kong Agne just det Guldsmykke,
som havde tilhort Visbur. Han giftede sig nu med Skjalf, og hun bad ham gjore Ar

ve-M efter sin Fader. Dertil indbod han mange mcegtige Mcend og gjorde et stort Gjce
stebud. Af denne Fcerd var han bleven saare navnkundig og der var et. stort Drikkegilde.

I) Forsonings-Offer. Eonegalten fremledtes ved Juletid, nåar Vragabcegeret temtes, for at Gjcrsterne
derpaa ssulde lcrgge deres Hcrnder og gjore Loste. Paa samme Maade synes Dag her at have gjort sit

Loste at hevne sin Epurre, men tillige at rcrre bleven underrettet om dens Skjcrbne. 2) Skjotan af
skjota styde, kaste. 3) Egentlig grumme, gridske. 4) Valpladsens Stav d. e. Svcvrdet. Vessrivelse
paa en krigersk Helt. 5) Odins herlige Hest, medBFodder, hvorom Ed d a har en lang Fortcelling. Her
staaer Sleivner for Hest i Almindelighed. 6) Maal af Foder, som gives Hesten paa engang. 7) Fetet kaldes

endnu i vort Sprog den Slette, som ligger langs Elven, og bruges som Engeslcrtter, ligesom en fed Eng.

Cap. 22. see Cap. 16.
BtoKkBuu<i er Strommen eller Sundet, fom forbinder Malaren med Havet (nu

Nord-Strom).
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23de Gap.
Om Alrek og

2rit. ,

Da nu Kong Ag ne var bleven drukken, bad Skjå lf ham passe vel paa Guldsmykket, fom

han havde om Halsen, hvorfor han tog fat i Smykket og bandt det fast om Halsen for han
gik hen at sove. Landtceltet stod ved Skoven, og et hoit Trce over Tceltet, som ffulde skjule
det mod Solhede. Da nu Kong Agne var sovnet, tog Skjalf en Snor og fcestede under
Smykket. Derpaa stoge hendes Mcend Tceltstcellgerne ned, kastede Lokken af Snoren op i
Grenene paa Trceet, og halede siden deri, saa at Kongen hcengte tatt under Grenene, hvilket

blev hans Dod, hvorefter Skjalf lob med sine Mcend til Skivene og roede bort. Kong
Ag ne blev brcendt der, og Stedet, som siden blev kaldet Ag nafi t, ligger paa den ostre Side

af vestenfor Stoksund. Saa siger Thiodolf:

Mig ulldrer det
Om Skjalfes Raad

Agnes hoer
Velkommen var;

Da Log es Dis^
I Luft hcrved

Gjcrve Mand

Med Guld-Smykke;
Han som ved Tau r

Signes Brudgoms^)
Svale Hest
Tcemme ssulde.

; Alrek og Erik hedte Agnes Sonner, som bleve Konger efter ham. De vare mceg
tige Mcend, store Krigshelte og Idrattsmcend. Det var deres Scedvane at ride Heste til

og tcemme dem baade til Gang og til Lob, hvilket Ingen forstod bedre end de, og meest kap
pedes de om, hvo der kunde ride bedst, eller have de bedste Heste. Det traf sig engang, at

begge Brodrene rede alene bort fra deres Folge med sine bedste Heste, og rede ud paa en
Vold uden at komme tilbage. Folk fore af for at lede efter dem, og de bleve baade fundne

dode med sonderstagne Hoveder. Da de intet Vaaben havde hos sig uden Hestebidsterne,
troede Folk, at de dermed havde drcebt hinanden. Saa siger Thiodolf:

Alrek faldt.
Hvor for Erik

Brodervaaben

Til Bane bleve.
Og man sagde

At Dags Frcender
Hinanden drcebte
Med Hestens Hovedbaand.

Det for ei spurgtes
At Freys Afkom^)

Oge-Greie^)
I Slag brugte.

i) Tauren betyder i det lappiske Sprog et Nces. 2) Loge, ellers Loke, en Son af Fornjot, Ele
menternes Fader, og Dis er en almindelig Bencevnelse paa Gudinde. Loges Dis er Lokes Datter

H<rl. 3) Hab ors, som efter Saxo blev hcengt ien Galge. Habors svale Hest er Galgen, der fore
stilles som en kold livlos Hest, hvorpaa Ag ne reed til Underverdenen. 4) I Stedet for Ilnglinge-Slcrgten.
5) Heste-Toi, her Vidsler.

kaldtes den stade Landtunge, hvorpaa den gamle Deel af Staden Stockholm nu er
beliggende, hvilken af K. Olaf den Hellige blev gjennembrudi ved det efter ham kaldte Kongesund,

nn Soder-Srrom, og saaledes adssilt fra det nuvcrrende Sodcrmalm (cfr. Olaf d. Hell. Saga. Cap. 6).
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Alreks Sonner, P ngve og Alf toge derncest Kongedom iSv ith j od. P ngv
var en stor Krigsmand, stedse seierscel, vakker og meget stor Idrcetsmand, stcerk og meget

starp i Strid, gavmild og en stor Glcedesmand; thi var han af Alt Sligt navnkundig og
vcennescel. Hans Broder Alf sad hjemme i Landet, og var ikke i Leding; han blev kaldet

Alf Elfse, og var en taus, streng og «venlig Mand. Hans Moder hedte Dag rid, en

Datter afKong Dag den mcegtige, fra hvem Doglingerne nedstamme. Kong Alf

havde en Kone ved Navn Bera, der var den vceneste blandt O.vinder, meget rask og over

maade munter. Een Hest var Pn gve Alreksson kommen fra et Vikingetog til U psa l,
og var deraf belven saare navnkundig. Ofte sad han lcenge ved Drikkebordet om Aftenen;

men Alf gik gjerne tidligen til Sengs. Dronning Bera sad ofte til langt ud paa Afte

nen, og hun og P ngv e talede sammen til indbyrdes Gammen, men Alf sagde tit til hende,
at hun ikke ffulde sidde saa lcenge oppe om Aftenen, men bad hende gaae for til Sengs, da
han ei vilde vaage efter hende. Hun svarcde, at den Kone var sel, som heller havde Png

veend Alf til Mand, og da hun ofte gjentog det samme, blev han meget vred derover.

En Aften gik Alf ind i Hallen, hvor Pngve og Bera sadde i Hoiscedet og talede med
hinanden. P ngve havde et kort Svcerd paa sit Kine, og Gjcesterne vare saa drukne, at

de ei gave Agt paa at Kongen kom ind. Kong Al f gik lige til Hoiscedet, trak et Svcerd

frem under sin Kappe, og stak sin Broder Ang ve igjennem dermed. Pngve lob op,
trak sit korte Svcerd, og gav Alf Banehug, saa de begge faldt dode paa Gulvet. Alf og

Pngve blev heilagt paa Fyrisvoldene. Saa siger Thiodolf:

Skjcebnen bod
At

For Alf's Haand
Dod nedsegnede,
Da nidkjcer Dogling

Dolken stcenked'

Med Yngves Blod.
Grumt det var,

Da Dronning Vera
De mordlystne

Til Strid ovcegged'
Paa blodig Val.
Og begge Brodre

Af Aabryne
Og uden Grund

Hinanden siog.

Hugleik hedte Kong Alfs Son, som cfcer Bwdrene tog Kongedommet over Sv e-28d< Gap.
arne;Pngves Sonner vare den Gang i Bornealderen. Kong Hugleik var ingen Fald
mand; men sad hjemme i Rolighed i sine Lande. Han var meget rig; men havde heller Ord for

at vcere karrig. Han havde ved sit Hof alffens Spillemcend, som spillede paa Harper, Gi
ger og Fedler, og havde hos sig Seidmcend og alffens Troldfolk. Hake og Hagbard

hedte to Brodre, som vare meget beromte. De vare Sokonger og havde meget Krigsmand
stab. Stundom fore de baade sammen, stundom hver for sig, og mange Kjcemper fulgte

dem begge. Kong Hake foer nu med sin Hcer til Svithjod mod Kong Hugleik, som

igjen samlede en stor Krigsmagt mod ham. Da kom ham til Hjcelp 2 Brodre, Sv ipdag
og Geigod, begge meget beromte Mcend og vceldige Kjcemper. Kong Hake havde med

!) Kongerne vare i den Eldste Tid baade Zcerforere og Ypperstepr<rster.
3
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sig 12 Kjcemper, og deriblandt Starkad hiin Gamle, ligesom Kong Hake selv var en dra
belig Kjcempe. De modtes paa Fyrisvoldene, og der blev et stort Slag, hvori Kong

Hugleiks Hcer brat blev stagen. Da sogte Kjcemperne Svip dag og Geig od mcmde
ligen frem; men Hakes Kjcemper ginge 6 mod een af dem, og de bleve tagne til Fange.

Da gik Kong Hake ind i Skjoldborgen imod Kong Hugleik og drcebte ham dertilligemed
2af hans Sonner. Efter dette stygtede Svearne; men Kong Hake lagde Landet under

sig og blev Konge over Svithjod. Siden sad han hjemme i Landet i 3 Aar; men under
denne hans Rolighed foer hans Kjcemper fra ham paa Vikingetog og samlede sig Formue.

K°ng V- Isrund og Erik, Sonner af Pngve Alrekson laae al den Stund ude paa deres
' Krigsstibe, og vare dygtige Krigsmcend. En Sommer hcerjede de i Danmark, hvor de

traf paa Gudleg Haleya Konge, og holdt et Slag med ham, der endte saa, at Gudlogs
Skib blev ryddet; men han selv tågen til Fange. De forte ham til Lands til Stro mo-

tt ce sog hcengte ham der, hvorefter hans Mcend kastede en Hoi over ham. Saa siger Ey
vind Skaldaspilder:

For Ost Kongens^
Ofstolte Mod

Gud log maatte
Tcemme Sigars
Vilde Hest")
End Ungves Sonner

Som bcer dode Krop,
Paa Ncesset nikker,

Hvor Vigen deler.
Og Stromonces
Navnkundig blev
Af Kongens Dys

Med Steen' mcerket.

A?de Vap. Brodrene Erik og Io rund bleve af dette Vcerk meget navnkundige, og syntes at
langt storre Mcend end tilforn. Da de spurgte, at Kong Hake i Svithjod havde

sendt fra sig sine Kjcemper, styrede de til Svithjod, og samlede derpaa til sig en Krigshcer.

Saasnart Svearne spurgte, at Pnglingerne vare komne did, stokkedes Krigsmandffab i
Mcengde til dem. Derpaa lcegge de op i Mcelaren, og stcevne til Upsal mod Kong Hake,

som farer imod dem paa Fyrisvold med langt fcerre Folk. Der blev et stort Slag, hvori

Kong Hake gik saa hart frem, at han fceldede Alle, som vare ham ncermest; tilsidst drcebte

han Kong Erik, og hug ned Brodrenes Da stygtede Kong lorund til Ski?

bene med alle sine Folk. Kong Hake havde faaet saa store Saar, at han saae hans Leve
dage ei monne vorde lange; thi lod han et LangjVib, som han eiede lade med dode Mcend og

1) D. e. de Evensses. 2) Galgen. 3) Det ofte brugte Billede paa en gavmild Mand. 4) Lod ham
hcrnge. 5) I 2den Deel af Scrmunds Edda findes i Atlemaal Side 434 hvorfor Vinges Trce kaldes en
Galge og der findes Vinges trolose Fcrrd og hans Straf bestreven. 6) Mcerket eller Fanen var vel

forst en Spydstage, hvorpaa var heftet et Skjold, et Knippe Ho o. s. v.; men tidligen kom Vaand, Lcer
red og Silke med indvcerede Figurer i Vrng.

Cap. 26. iBtrl»umexi»rnl:B maatte vel efter Sammenhcengen ncermest vcert at soge i Danmark.
Subm (Hist. af Danm. I. 160) gjcetter paa Stromso, nu en Deel af Staden Drammen, hvortil
maaffee det Udtryk i Thjodolfs Qvad „Z»ui ei- vikur Heilii" kunde givet ham nogen Anledning.

I Trce
Og Vingel Trce,
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Vaaben, lod det fere ud paa Havet, lcegge Roret i Lave og heiste Seilene. Derpaa stak
han Ild paa Tnri-Ved og lod gjore et Baal paa Skibet. Hake var saa godt som, eller

ganske ded, da han blev lagt paa Baal. Vinden stod fra Land, og Skibet gik, brcendende
i lys Lue, ud mellem Verne til Havs, og der gik stort Ry af dette siden.

Io rund, Kong Pngves Son blev Konge i Upsal. Han raadede over Landene;" lerH
men var ofte om Sommeren i Leding. En Sommer foer han med sin Hcer til Danmark,
og efterat have hcerjet omkring i Jylland, drog han om Hesten ind i Liimfjorden, hvor han

ogsaa hcerjede. Medens han nu laae i Odda sund med sine Folk kom Haleyernes Konge
Gylog en Son as Kong Gudleg, som for er omtalt, med en stor Krigsmagt, og lagde sig i

Slag med lerund. Da nu Landsens Folk bleve dette våer, stimlede de til fra alle Kanter
med store og smaa Skibe, og af denne Mcengde blev lerund overveldet og hans Skibe

Selv sprang han over Bord; men blev fangen og fert op paa Land. Da lod
Gy leg reise en Galge, leder lerund did og lader ham der ophamge. Saaledes endtes
hans Liv. Saa siger Thjodolf:

Isrund, fordum.
Han den Hedenfarne,

Livet lader

I Limafjorden.
Da Herrens Hest^

Med hoie Bryst
Gudlogs
Den skulde bcere.

Og Hagbarts

Blev lagt om
Hersedrottens Hals

V n eller Ane hedte Io runds Son, som blev Konge over Svearne efter sin
Han var en viis Mand, der gjorde store Offringer til Guderne; men da han ingen Krigs

mand var, sad han roligen hjemme. I den Tid da de Konger, som vi nu have omhandlet,
vare i Upsal, var over Dannemark forst Dan Mi till a ti, som blev meget gammel, der

paa hans Sen Frode Mi killa ti, eller den fredegode, derefter hans Senner Halfdan

1) Den fede og harpixagtige Deel af Fyrtrceet, fornemmeligen Rodderne. 2) Blottede for Mandstab.
3) Strikken. Andre oversette det Horv as Hest, efter Sokongen Horve, som er bekjendt af sine Vikingen

tog og staaer for Odin, der var de Hcengtes Gud, hvis Hest kaldtes Galgen. 4) Io rund havde nemlig
drcrbt Gudleg. 5) Galgestrikken hvori Hag bart blev hcrngt. Det kan og oversettes: «Stump af Hag
barts Gjed" d. e. den Skindrem eller Strikke, hvori Hag bart blev ophcrngt.

Cap. 28. nu Jylland, saakaldet af de et tydsk Folk, der ikke maa forvexles
med de forhen ommcldte men beboede denne Halve indtil de Norske eller Nordmamdene

sil Herredommet der (desformedelst er det, at Bergraad Petersen kalder Knut Svensson og hans
Wt danske Konger af norsk Herkomst), og vare beslcegtede med de tlautur eller Goter, som bebo

ede den sydlige Deel af vor nordiske Halvs og der vare de herfkende, indtil de Svenfke og de fra
Norge kommende Danske i Halvoens sydligste Deel der finge Overhaand, cfr. Saml. t. d. Norske
Folks Sprog :c. S. 533 f. Bemeldte gamle vare de Iyder, som i Forening med Saxer og

Angler i det ste Aarhundrede droge til Britannien og bemcegtigede sig denne Des sydligste Deel,
nuvcerende England, og vare forskjellige fra de senere eller nuvcerende Iyder, som ere af dansk
Herkomst, men blandede med Levningerne af hine, efter hvilke de have optaget Navnet. Jylland

er og, som vi have feet, blevet kaldet liei6^otul»nll.
I.iml»fjn6i- hos Såre (Binu» I.)miou«), nu Limfjorden i Norre Jylland i Danmark. Der er

t)c!6a»un(l imellem Sen Mors og Fastlandet.
See Har. Haarf. S. Cap. 34.

2"
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og Frid lei f, som vare store Krigsnuend. Halfdan var celdre og over sin Broder i Alt.
Han foer med sin Hcer til Svithiod mod Kong On, og de holdt nogle Slag, hvori Halfdan

stedse vandt Seier. Tilsidst siygtede Kong On til Vestergotland, da han havde vceret Konge

i Upsal i 26 Aar, og var i Gotland i 25 Aar, medens Halfdan var Konge i Upsal. Kong
Halfdan dede Sotteded, og der blev han heilagt. Derefter kom Kong 01l atter til Upsal,

da han var 60 Aar. Da gjorde han et stort Offer, i hvilket han offrede Odin sin Son.
Kong On sik det Svar af Odin, at han skulde leve end i 60 Aar, og var derefter Konge i

Upsal i 25 Aar. Nu kom Ale den Frcekne, en Son af Kong Fridleif, med sin Hcer til

Svithiod mod Kong On, og de holdt stere Slag med hinanden, hvori Ale bestandigen havde
Seier. Da flyede On anden Gang sit Rige, og foer til Vester-Gotland. 125 Aar var

Ale Konge i Upsal ferend Starkad') hiin gamle drcebte ham. Efter Ales Fald foer On
atter til Upsal, og raadede Riget i 25 Aar. Derpaa gjorde han et stort Offer til et langt

Liv, hvori han offrede sin anden Son, og Odin svarer ham, at han skulde leve saa lcenge
som han gav ham en af sine Sonner hvert tiende Aar, og Mige at han skulde give et af sine
Lands Hcerreder Navn efter sine Sonners Tal, som han offrede til Odin. Da han havde

offret 7 af sine Sonner levede han i 10 Aar saaledes at han ikke kunde gaae; men blev
baaren paa en Stol. Da offrede han sin Bde Sen og levede derpaa i 10 Aar sengeliggende.

Nu offrede han sin niende Son, og levede derpaa i 10 Aar; men dråk af et Horn som et

Svobebarn. Endnu havde han en Sen tilbage, som han ogsaa vilde offre, og Mige
give Odin Upsal med de Hcerreder, som dertil ligge, under Navn af Tien del and; men

Svearne forbode ham det, saa det blev Intet af Offringen. Siden opgav Kong On

sin Aand og blev heilagt i Upsal. Efter den Tid kaldtes det Anasot nåar en Mand
dede smerteles af Alderdom. Saa siger Thiodolf:

Fordum kunde

I Upsals Stad
Anesot
An an falde

Og traalivet")
Anden Gang

Spcrdt Barns Art

Imodtage.
Og vende

Til aaben Mund

Den smale Spids
Af Oxens

Skarpe Voerge^

Blodstcenker,

Dråk liggende

Af Aag-Rhens Od."

Ei graahcerded'

Ostens Kongel

Hjord' Dolk holde kan.

1) Af dette Navn forekomms fiere Personer i den gamle Historie. 2) Seilivet, Talemaader
bruges endnu i vort Sprog. 3) Horn. Der fortcrlles nemlig i Texten at han dråk som ct Barn af

af et Horn. 4) Rensdyr, som bcerer Aag, betyder Oxen, og dennes Svcerd.Od er ligesom Hiordens
Dolk nedenfor det gjentagne Villede paa Horn. 5) Sveriges Konge, da Sverige horer tilde estligeLande.

see Ovihjocl Cap. 8.

Og han, som sin 3Et
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Egil hedte Dn den Gamles Sen, som blev Konge i Svithiod efter sin
Han var ingen Krigsmand; men sad roligen hjemme i Landet. Tunne hedte hans

som havde vceret Ane den Gamles Raadgiver og Skatmester: men da Ane var dod tog

Tunne meget og grov ned i Jorden. Da nu Egil var bleven Konge såtte han
Tunne blandt andre Trcelle, hvilket han syntes meget ilde om, og lob sin Vei med andre

Trcelle. De grove derpaa op den Skat, som Tunne havde skjult, og han gav den til

sine Mcend, hvorimod de gjorde ham til deres Hovding. Siden stimlede til ham mange
Udaadsmcend, og de laae ude i Skovene; men stundom faldt de ind i Hcerrederne, rovede

Folk eller drcebte dem. Dette spurgte Kong Egil og drog ud med sin Hcer for at op

soge dem; men da han en Nat havde tåget sig Natteleie, kom Tunne der med sin Hcer,
lob uforvarende paa dem, og drcebte mange af Kongens Folk. Saasnart nu Egil mcer

kede Ufreden beredte han sig til Modstand, og opsatte sin Fane; men mange Folk forlode
ham, fordi Tunne og hans Mcend fatte djcervt ind paa dem, og Kong Egil saae ingen

anden Udvei end at siye. Tunne forfulgte de Flygtende lige til Skoven, hvorefter de
fore tilbage til Bygden, hcerjede og rovede uden nogen Modstand. Alt det Gods, som
Tunne tog i Hcenderne, gav han sine Folk, og blev saalunde vennescel og mandstcerk.

Kong Egil samlede atter en Hcer, og ilede til Slag mod Tunne. De stoges og Tunne
vandt atter Seier; men Kong Egil fiygtede og tabte mange Folk. Otte Slag holdt Egil

og Tunne med hinanden, og i dem alle vandt Tunne Seier. Derefter stygtede Kong Egil
ud af Landet, og stevnede til Solund i Dannemark, til Frode den Frcekne, og lovede ham

Skat af de Svenske for at faae Hjcelp. Frode gav ham en Hcer og sine Kjcemper, hvormed
Kong Egil drog til Svithiod. Da Tunne sporger dette, kom han ham imode, og der blev

et stort Slag, hvori Tunne faldt; men Kong Egil tog sit Rige igjen, og Danerne fore tilba

ge. Kong Egil sendte Kong Frode gode og store Gåver hvert Aar, dog betalte han ingen
Skat til Danerne; men desuagtet holdtes Venskabet mellem Egil og Frode vedlige. Efter

Tunnes Fald styrede Egil Riget i tre Aar. Det traf sig i Svithiod, at en gammel Tyr,
som var bestemt til at offres, blev saa stcerk fedet, at han blev mandond, og da Folk

vilde gribe den, lob han til Skovs, blev gal, og var lcenge i Skoven, hvor han gjorde
Folk overmaade stor Skade. Kong Egil var en stor Iceger, og reed ofte i Skoven, for

at jage Dyr. Engang var han ogsaa reden paa lagt i Skoven med sine Mcend.
Lcenge havde Kongen celtet et Dyr, og forfulgt det i Skoven, skilt fra alle sine Mcend.

Omsider blev han Tyren var, rider til og vil drcebe den. Tyren snoer sig om, og Kon
gen stak til ham med Spydet, som skar sig ud af Saaret. Nu stak Tyren sine Horn
i Siden paa Hesten, saa den faldt strår stadt paa Jorden med Kongen. Da sprang
Kongen paa Benene, og vilde trcekke sit Svcerd; men Tyren stak sine Horn dybt i Kon

gens Bryst. Derpaa kom Kongens Mcend til og drcebte Tyren. Kongen levede kun
en kort Stund derefter, og blev hoilagt i Upsal. Saa siger Thiodolf:

Den lovscele

Mling af Tyr").
Flyede af Landet

for Tnn nes Magt.

!) Guld og Sslv. 2) Tyr rar en af de fornemste Aler, Odins Son og Baldurs Broder, og bod
over Eeieren. Derfor anraabe Krigcrne ham.

Bkliin<lr see S. 2.
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31te («ap
Om Konq
Ottar Ven
deltra^e.

Jotuns 0 Dg
Blodfarvede
Paa Egil
Lange Snabel,")
Han som tilforn
I Dstens Skov
Bryneborg^
Lcenge baaret har
Ho'dets Spyd
Uden Skede
Odins
I Hjertet stod.

Ottar hedte Egils Son, som tog Rige og Kongedomme efter ham. Han holdt
sig ikke til Vens med Kong Frode; thi sendte Kong Frode Mcend til Kong Ottar, for at
kraeve den Skat, som Egil havde lovet ham. Ottar svarede saalunde: at Svearne aldrig

havde betalt Skat til Danerne, og ikke heller vilde han, og med denne Beffed foer Sen
demcendene tilbage. Frode var en stor Krigsmand; thi foer han en Sommer med sin
Hcer til Svithiod, hvor han steeg i Land og hcerjede. Mange Folk drcebte han, Nogle
tog han tilfange, brcendte vide om i Bygderne, fik meget Bytte og gjorde et stort Hcer
vcerk. Nceste Sommer gjorde Kong Frode et Feidetog til Vsterveien, og da Kong Ottar spurgte,

at Frode ikke var hjemme i sit Land, stiger han ombord paa sine Krigsffibe, feiler over
til Dannemark og h<erjer der, uden at faae nogen Modstand. Da han sporger at en

stor Mcengde Folk var samlet i Solund, stevner han vester til Vresund, og feiler son
denfra for ud til Jylland, lcegger ind i Limfjorden, hcerjer paa Vendsyssel, ffjcender og

brcender, og gjor Landet ode, hvor han farer frem med sin Hoer. V otte og Faste hedte
Frodes larler, som han havde sat til Landevcern i Dannemark, medens han var udenlands.
Da larlerne nu spurgte, at Sveakongen hcerjede i Dannemark, samlede de en H<er, lob
ombord paa Skivene, seilede sondenfra, nord til Limfjorden. De kom uforvarende paa

Ottar og Slaget begyndte strax. Svearne toge vel imod dem, og der faldt mange Folk

paa begge Sider; men saasnart der faldt Folk i Danernes Hoer ilede andet Mandffab

til fra Hcerrederne, og tillige sogte alle Skive did, som vare i Ncerheden- Slaget endte

saa, at Ottar faldt der med den storste Deel af sit Mandstab. Danerne toge hans Liig,
forte det til Lands, lagde det op paa en Hoi og lode Dyr og Ravne slide det i Stykker.

1) Kjoemperne, som vare Gudernes Fienoer; og da Digteren forestiller Egil nedstammende fra en Gud,
gjer han Gudernes Fiende ogsaa til Kongens. 2) Horn. 3) Oiebrynenes Klippeborg er Hovedet. 4) I
Terten Skilfings Slcegt. Skilfing var et af Odins Tilnavn «han som frembringer Skjcelven" eller den
Frygtelige.

3l. , der er dannet i Lighed VeBti og fore
kommer i Almindelighed som eensbetydeude med hvorved forstaaes Landene i Sst og
og Syd ved Dsterssen omtrent fra Mecklenburg og undertiden lige ti! Gandrik eller det Hvide Hav.
Indbyggerne kaldtes og de som enten gjorde Vikingetoge derhen (vare

eller i fredelig Hensigt seilede til disse Lande kaldtes (see blandt andet Saml. t. d.
Norske Folks Sprog lc. 28. S. 379. ff.) Ved forstodes undertiden ogsaa af Beboerne i
det nordlige Norge Vjarmeland eller overhoved Landene ved det hvide Hav, hvorhen Seiladsen da gil
over Ishavet.

Her menes med VnunwlK Skaane og Bleking, det «eldste og egentlig? Danmark.
(l))l»8un6), nu Dresund imellem Sjcrlland og Skaane.

Ven<lill, nu Vendsyssel, den Deel af Nsrre Jylland, som ligger nordenfor Limfjorden. Be
boerne kaldtes Den nordlige Deel af Vendsyssel (nu Skagen), og undertiden

den ostlige Deel af samme kaldtes Ven6ilBk»ssl.
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Derpaa gjorde de en Krage af Tråe, sendte den til Svithiod, og lod sige, at deres Konge
Ottar ikke var mere vcerd; thi kaldtes han ester den Tid Ottar Vendilkrage. Saa

siger Thiodolf:

Ottar faldt
Under Orne-Klo,

Den kjcrkke Helt
for Daners Vaaben.
Gribben sparked'

Med blodig Fod
Pac» vise Mand

Paa Vindelmarki).
leg spurgte

Vottes og Fastes
Daad blev til Sagn

For Suea-Folk;
At paa Den

Fr od es larler
Mordfremmer,
Af Dage tåge.

Ad ils hedte Kong Ottars Son og Eftermand. Han var lwnge Konge, blev me-Q?
get rig, og foer ogsaa nogle Sommere paa Vikingetog. Paa et saadant kom Adils med

sin Hcer til Saxland. Der regjerede en Konge, som hedte Geirthiof, og hans Kone
hedte Alo f den m<egtige; men om deres Born tales ikke. Kongen var dengang ikke i

Landet. Adils og hans M<end rendte op til Kongens Gaard og rove der, medens Nogle

dreve en Hjord ned til Hjorden gjcetedes af Trollfolk, Karle og Piger, og
dem Alle toge de med sig. Iblandt disse var en forunderligen fager Mo, som hedte

P r sa. Med dette Hcerfang foer Adils hjem. Prsa var ikke blandt Trcelpigerne, og det
fandtes snarr, at hun var forstandig, vel til Orde, og i alle Dele vel forfaren. Alle syntes

derfor vel om hende, dog meest Kongen; thi kom det dertil, at Kongen holdt Bryllup med
hende, hvorefter Prsa blev Dronning i Svithiod, og blev anseet for en ypperlig Qvinde.

Kong Halfdans Son Helge raadede dengang over H led re. Han kom til Svi-Ko«g Mili

thiod med saa stor en Hoer, at Kong Adils ingen anden Udvei saae end at stye undaf.
Kong Helge gik der i Land med sin Hoer, hcrrjede og fik et stort Bytte. Han tog Dronning

Prsa til Fange, forte hende med sig til Hledre, tog hende til Kone, og fik med hende en Son
ved Navn Rolf Krake. Da Rolf var 3 Aar gammel kom Dronning Alof til Danmark

og sagde Dronning Prsa, at hendes Mand, Kong Helge, ogsaa var hendes Fader; men
Alof hendes Moder. Derpaa foer Prsa tilbage til Svithiod til Kong Adils, og var Dron
ning der, saalcenge hun siden levede. Kong Helge faldt paa et Krigstog, og Rolf Krake,

som da var Bte Aar gammel, blev derpaa tågen til Konge i Hledre. Kong Adils havde

mange Stridigheder med en Konge fra Norge, som hedte Ali den Oplandske, og disse

1) Vensyssel. 2) Den svenske Konge, som harde overforet Ild og Srcerd i Frodes Fravcrrelse. 3)
Egentl. Strandrov eller Roven, som almmdeligriis Sorovere begik paa Stranden eller Kysten.

Cap. 32. Buxwn<i ste Cap. 5.
Cap. 33. Nleillra ste Cap. 5.

lIpMuH ste Halfd. Svart. S. Cap. 2.
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Konger holdc et Slag paa Venner-Isen, hvori Kong Ali faldt; men Kong Adils vandt
Seier. Om dette Slag er vidtleftigen fortalt iSkjoldunga Saga, og ligesaa om, hvor

ledes Rolf Krake kom til Upsal til Adils og saaede Guld paa Fy ri sv old. Kong Adils
var en stor Elster af gode Heste, og eiede de bedste Heste paa den Tid. En af hans Heste

hedte Slongvir, en anden hedte Ravn. Denne, under hvilken var avlet en anden Hest,
som ogsaa hedte Ravn, havde han tåget fra Ali ester hans Dod, og sendt den til Håloga
land til Kong God gest; men da Godgest såtte sig paa Hesten fik han den ikke standset,

forend han faldt af Hesteryggen og fik sin Bane. Dette stede paa Vmd paa Hålogaland.
Kong Adils var ved et og da han red om Disar-Salen snublede Hesten under

ham og faldt, saa Kongen styrtede forover og stodte Hovedet mod en Steen, hvorved Hjerne
skallen revnede; men Hjernen blev liggende paa Stenen, og dette blev hans Bane. Adils

l) visor var et almindeligt Navn paa nordisse Gttdinder, iscer dem' som toge Mennesset under Beskyt
te!,e. Nogle antage for Freya, fordi en stor Offring, som stede Midtvinters, Freya til Mre, hedteUlsa-blut.

VNnii-, den store Indso Vencrn i Vester-Gotland i Sverige, hvorlil Norge engang i Forti
den strakte sig.

Hålogaland (nu Nordlandene) har man antaqet at have Navn efter en mythist Konge
Loge, Fornjots Son, der formedelst sin hoie Vext stal vcere bleven kaldet Ilaloge (de>, hoie Loge

eller Lue Schsn. N. H. I. 92.) Hålogaland var oprindelig lun eet Fylke,
bestaaende af tvende Sysseler; men var i det 14de og 15de Aarhundrede inddeelt i to Fylker, af

hvilke det sydlige, som intet specielt Navn findes givet, men som maa have udgjort det egeutlige
llale.vgja-lMi, igjen inddeeltes i tvende Halv-Fylker, nemlig: l») som dan

nede et Syssel under Navn af (Alstahaugs) B>Bla, der indbefatter VatB»B (Vats
aas) Sogn eller den nordlige Deel af «lrnodalr (Bindalen), Bsmpniu eller Blemnnin d. e. Vika

(Viks) Sogn, (Brono) Sogn eller Harm,-, Veiga (Vegen O eller Gladstad Sogn), Vel
noi- eller (Vefsens Prcessegd.), Sognene (Tjoto), Bandn«B oq

Kudund (Ranens Prcrssegd.) samt NeBm (Nesne) og V)iya,neB (Donnes) Sogne, li) Naud-
der indbefattede 1) bestaaende af Sognene (Luro),

(Nodo), (Trcenen), (Melo), t!ildaBl<ali (Gillestaal), (Beyeren),
OKeHusladii- (Skjerstad), Balpt eller Ballta og Onlptallall- (Salten og Saltdalen), Lodln (Bodo),

(Kjeringo) og eller Kts>iBt3dil-; 2) bestaaende af Sognene
I.eitueB eller liding»!- (Leincrs eller Ledingen), Bteig (Stegen), l.udeugl eller I.od

enkjar (Lodinqen) og lin, samt Mot (Ofotens Prcestegd.; 3) som bestod af Sog
nene Kost, Vedrsvja,- (Vcero) MuBlioneB (Mostences), i Vl»gfot (d. e. Flagstod D),
VoKne» (Vuksnces), Hol, Noigar (Borge), Vagar (Vaagen) og (Gimso); 4) N/ve-Fz/s/a,
indbefattede Sognene NoduBVgl eller UokdaBegl a Vlkvu d. e. Hassel S. paa Ulvo), svuitulanll
eller Bv»i-taland (Sortland), I.angl,ne.B, VxneB, Malne» og «or (Bo), eller tilsammen VeBtiall

(Vesteraalen); 5) indbefattede (Andsen) eller Vveigadei-K
(Dvergbergs) og (Bjsrnstind) Sogne. indbefattede omtrent det
nuvcerende Senjens og Tromsens Fogderi eller Kirkesognene hrandarne» (Trones) og Xvlduyordr
(Ovcefjord) paa Omd eller (den ostlige Deel af Hindoen), hvis almindelige Navn var Kvi

diuu)', senere Nlun (nu Hind-Oen), ved (nu Tjellesund) adstilt fra 'lhitlldo? (nu Tilo)
og Fastlandet; samt eller Ivo!Btadir a Noolld (nu Astafjord eller Ibestad paa Rol
lene), senere DMO7 (nu Dyro), 'l'iaKnii7 eller (nu Trane), Bone»ta (nu
Sando), (Bjerko), hottar eller (nu Torsten) og Veig, de tvende sidste Sogne
paa den store O BeHad eller (nu Senjen), der ved 6oigo sund (nu Giisund) adstilles fra
Fastlandet; videre LeiugjuviK (nu Lenvig) og endelig eller s'runB (Tromso), der lige til

1776 kun udgjorde eet Prcestegjcrld. Indtil hen i 13de Aarhundrede var Lenvigen det nordligste
Sogn paa Hålogaland, „pa ei- yoidui- er Malaugur noilir, nunn «Kilur rinnmorli vid Numeim"
(Il)mdegla ?- NI. 0. V., see om t',num«,l< Har. Haarf, S. Cap. 34). Kong Håkon Håkons,

son lod forst bygge Kirke i 'liuniB og christne denne Egn (Hak. Hak. S. Cap. 333.); men ikke desto
muidre siges i et Document fra 1310 eller 1311 endnu St. Marias Kirke i Trums, der var et

af de fjorten kongl. Capeller, at ligge „Mxta p»g3noB« (hos eller ved Hedningerne 3: Lapperne).
Forst efter den ncrvnre Konges Tid kan Hålogalands nordlige Grcendse vcere bleven udstrakt til
Forbjerget Veggerstaf (nu Vceggen pa Arnoen i Skjervo Sogn), og saaledes omtrent den samme
som nu. Islcenderen Oddur Munks Beretning (Olaf. Tryqv. Saga C. 19) kan ikke svcekke denne

Meinng, der desuden fiudes stadfcestet i den authentiste Grcendse-Tractat mellem Rigerne Norge
og Sverige fra K. Magnus Lagabceters Tid. Indbyggerne kaldtes Ilulev^ii-og oq Kale)-

Bkl- som var fra Hålogaland.
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dode i Upsil, hvor han blev heilagt. Svearne kaldte ham den moegtige Konge. Saa
siger Thiodolf:

End spurgde jeg
At Trold-Vcetter"

Magten finge
Med Kong Ad ils Liv

Den Daadlystne
Freys 3Ctling2)
Af Hestens Bover
Falde siulde

Og Bragasonnens
Hjernevand

Blandet blev

Med grumset Dynd.
Den daadscele

Ales Fiende
Skulde doe

I Upsaler.

Eyste in, Kong Ad ils Son, raadede derncest over Sveavceldet, og i hans Dage R"tt?r"«'
faldt RolfKrakei Ledre. Paa den Tid feidede mange Konger, baade Daner og Nord
mcend, meget i Sveavceldet; thi der vare mange Sokonger, som raadede over meget
Folk; men ejede ingen Lande, og med fuld Ret syntes han at kunne kaldes Sokonge, som

aldrig sov under sodet Tag-Aas, og aldrig dråk af Arnestedets Horn.
Der var en Sokonge, som hedte Solve, en Son afHogneiNjardo, som den Om Eyst"m

Gang hcerjede i Vsterleden; men havde sit Rige i lotland. Han kom med sin Krigsmagt KongenSel
til Svith jod, just som Kong Eyste in var til Gjestebuds iet Herred, som heder Lo fond.

Solve kom uforvarendes paa Eystein om Natten, omringede Huset, hvor Kongen var,
og brcendte ham inde med sin hele Hird. Derpaa farer Solve til Sigtun og begjcerer,
at Svearne vilde modtage ham og give ham Kongenavn; men disse samlede en Hcer, og

vilde vcerge Landet imod ham, hvorpaa der blev saa stort et Slag, at det ester Sigende ikke
endtes ill Dage. Der fik Kong Solve Sejer, og var siden Konge over Sveavceldet en

lang Stund, alt indtil Svearne svege ham, og han der blev drcebt. Saa siger Thiodolf:

Jeg veed Eysteins
Liv fordolget^

Ende fik

Paa Lofunde;

I) Vaetter, see herom det 16de Capitel. 2) Fra Guder nedstammende Konge. 3) V rage, Bur ogLEgir
ere eddiske Navne, som Digteren bruger for Konge, Son og Vand. 4) Ligesom af Skjcebnen hem

melige» bestemt.

Cap. 35. Njariiii?, nu Nceroen i Numedalen i nordre Throndhjems Amt, et beromt Heden
olds Konge- og Hersescede. Bemeldte Solves Fader Hogne Solvason, kaldet den Rige, nedstamme

de (ifolge ok K. Nttmiin.") i ste Leed fra Norr. Hans Soster Hildur den Smale (eller
Slanke) var gift med Roga - og Hordalands - Kongen Hjsrleif Hjornsson kaldet den Qvindekjcere.

Paa boede vel og Ingolf Herser, der raadede over Numedalen, og hans Son Sturlaug
kaldet den Arbeidsomme lslarfsami), som havde til 3Cgte Asa den Fagre, Datter af Hring Jarl

paa Hamar eller Hamrar (i Mcerens S.) i Indherred (?) og tilsidst nedsatte sig i Sverige ssee
om Naumudalr Har. Haarf. S. C. 8).

Lokauch nu Loft i Mcelaren, der hvor Drotningholm Slot nu er veliggende.
4
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56te Gap.
Vng vars

Drnb.

3lt Sikling o
Af de jydske M<rnd
Med Svear
Indebrsendtes.

Lietangs
Den bedste Sot 2)

Paa Kongen randt
Under Vcegge-Tillie.

Da tommerfaste
Toftens Baat>4)

Af Stridsmcend fuld
Brandt over Kongen.

Pngvar hedte Kong Eysteins Sen, som da blev Konge over Sveavaelde. Han
var en stor Krigsmand, og laae ofte ude paa sine Krigsstibe; thi Sveariget var da sorhen
bleven meget hwrskattet baade af Daner og Kong Pngvar gjorde Fred
med Danerne; men tog sig til at hcerje i Vsterlandene. Een Sommer foer han ud til
Estland med sinHcer, og hoerjede der paa et Sted, som heder Stein. Da kom Ester

n e ned fra Landet med en stor Hoer, og derpaa holdt de et Slag; men Landshwren var saa
dryg, at Svearneei kunde gjere den Modstand. Da faldt Kong Pngve; men hans
Folk stygtede. Han blev heilagt ved selve Seen paa et Sted, som heder Adalsyssel, og
ester dette Nederlag foreSvearne hjem. Saa siger Thi 0d 0 lf:

Det kom op 6)

At Syssel-Slcrgt
Kong Ingvar
Tog af Dage
Og Estnist Hoer

Ved Havets Hjerte?)
Slog Kongehelt

Med lyse Hams>.
Og Dst-Hav

Qvceder Gymis-s)Sang
Til Svea-

Konges store Lyst.

I) Konge, ligesom nedstammende fra Odin, der har Tilnavnet Sigar, den seierrige. 2) Lie-Tanger
Skoven, der groer i Lierne, som Tang paa Havbredderne, og Lietangens Sot er Ilden. 3) Kan og
oversettes Brand-Ka r. 4) Huset bygged paa Toften. 5) Eller Ssterveismcend, Indbyggere afdeoster

soiste Provindser, see foran. 6) Det blev bekjendt. 7) Ellers Havets Veen, d. e. Steen. Navnet paa
det Sted, hvor Kongen drcebtes. 8) Med den lyse Hud. 9) Gym i r var en Jette, Fader til'den smukke

Gerda, som blev gift med Frey. 3Egir og Gymir bruges begge om Havet. „Havet bruser ved Svea
kongens Hoi."

Cap. 36. stein cfr. S. 11.
NiBtlan<i (NMlan<i og Nstlans) var det almindelige Navn paa Landene langs med

Ostersoen i Syd for den finste Bugt (ford. og stulde ifolge Ottars Reise have strakt
sig i Vest lige til Floden Weichsel. Det indbefattede saaledes, foruden det nuvcerende Estland, til
lige Lifland. Af mindre Landstader i Estland noevnes nu Rotalien eller Kystlandet li
ge over for Osel, Dago etc., hvilke Ser forekomme i vor Historie under Navnet (Suhm

Hist. af Danm. I. 445). Dalins (I. 298) og Lagerbrings (I. 116) Mening om Adalsyssel er al
deles stridende imod Conterten hos Snorre (see og Hallenbergs Anm. til Lagerbr. 1 Afd. S. 207).

En anden Deel af Estland kaldtes Virlanll, i Nordvest for S?en Peipus. Desuden forekom lie
f»lanci d. e. Landstadet, hvori nu Staden Neval ligger, og endelig Vikar, som man antager at

vcere Provindsen die Wieck i den Hapsalste Kreds. Indbyggerne kaldes Li«tr.
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Vnund hedte Pngvars Son, som derncest tog Kongedom i Svithjod. I
Dage var der god Fred i Svithjod, og han blev meget rig paa los Kong
Dnund foer med sin Hcer til Estland for at hevne sin Fader. Der gjorde han Landgang,

hcerjede vide om i Landet, fik et stort Bytte, og foer tilbage til Svithjod om Hosten. I
hans Dage var der frugtbare Aaringer i Svithjod; thi blev han en af de vennesceleste Kon
ger. Svithjod er et stort Skovland, og der ligger saa store ode Skovegne, at der ere

mange Dagsreiser over dem. Kong Anund sagde stor Flid og Omkostning paa at rydde
Skov og dyrke Rydlandet. Han lod loegge Veie over de ode Skove, og saaledes fandtes

stovlojt Land vide om i Skovmarkerne, hvor store Hcerreder byggedes. Paa denne Maa
de bleve vide Landstrcekninger opdyrkede; thi der var Landsfolk nok til at bygge Landet.

Dnund lod bryde Veie over hele Svithiod, baade over Skovmark, Myrer og Fjeldegne;
thi blev han kaldet BrautOnund. Han lod sig bygge en Gaard i hvert stort Hoerred i

Svithiod, og foer hele Landet om i Gjestebud.
BrautOnund havde en Son, som hedte Ingjald, og paa den Tid var Png-38t< Eap.

var Konge iFjadryndaland. Pngvar havde to Sonner med sin Kone; den ene hedte
Alf, den anden Agnar, som vare ncrsten jwvngamle med Ingjald. Braut Dnunds
Herredskonger vare den Tid vidt udbredte i Svithjod, og Sv ipd ag den blinde raadede

over Tiundaland, hvor Upsaler ligge og hvor alle Svearnes Thing er. Der var og
midtvinters store Ofringer, hvortil mange Konger indfandt sig. Et Aar, midtvinters, var
der kommen en stor Forsamling af MennejVer til Up sa lene, og der var også a Kong Pn g
var kommen med sine Sonner. Da var Alf, Kong PngvarsSon, og Ingiald, Kong

Dnunds Son, 6 Aar gamle. De legede Guttelege, og Enhver skulde anfore sin Krigs
ffare. Under Legen befandtes Ingjald ustcerkere end Alf, hvorover han blev saa ilde til

mode, at han ncesten graed. Da kom Gau tv id, hans Fosterbroder, til, ledte ham
til hans Fosterfader Sv ipd ag blinde, og sagde ham, hvor ilde det var gaaet til, at

han var ust<erkere og umandigere i Legen end Alf, Kong Pngvars Son. Svip dag sva
rer, at det var en stor Skam. Dagen ester lod Svi pdag tåge Hjertet as en Ulv, stege paa
en Teen, og gav Kongesonnen Ingjald det siden at sede, og fra den Tid as blev han den

grum meste Mand, og af det vwrste Sindelag. Da Ingjald var bleven voxen, beilede
Dnund for ham til Gauthild, en Datter afKong Algaut, som var en SonafGau
trekden Milde, og Sonneson as Gaut, hvorafGautland har sit Navn. Kong Algaut
syntes indsee, at hans Datter monne vorde heel vel gift, om hun blev given Kong Onunds
Son, hvis han havde sin Faders Sindelag; thi blev Pigen sendt til Svithjod, og Kong
Ingjald holdt Bryllup med hende saasnart Tiden var kommen.

Kong Vnund foer en Host imellem sine Gaarde med sin Hird over en Vei, som kal-39te <<ap
des Himmelheden, hvor der er nogle trange Fjelddale, og hoie Fjeld paa begge Sider, "««ds
Der var da en meget stcerk Regn; men forud havde der lagt Snee paa Fjeldene. Da faldt

!) Iscrr Guld og Solv. 2) Deraf endnu mange Navne paa Rod og Ryd.

3B. Om og see foran Cap. 8.
llautluns see foran Cap. 8.

(sap. 39. Himilllleiclr stal ifolge Dalin (I. 302) vcere beliggende i Siunde-Herred i Vest
monland og Tildragelsen have foregaaet ved Kungs-ara, hvor hans Gravhoi, der i Storrelse siges

at ligne Kongshoiene ved Upsala, ei langt derfrå paa Baludsas stal vcere at see og endnu kaldes
Anunds-Hog. Lagerbring (I. 117—18) synes ei at fceste synderlig 'Lid dertil. See iovrigt Gejer's

Sv. Hafd. I. 330.
-!5
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40de Gap.
Branden i
Upsalene-

et stort Skred med Steen og Leer over KongVnund og hans Folk, hvorved Kongen
fik sin Dvd og Mange med ham. Saa siger Th iodol f:

Under Himmelfjceld
Dnund heftet blev
Af
Sonners Harm.
Skovbevoret Ur

Esters Fiende
Til Jorden
Trykked' med sit Had.
Og Svingeren

Da tog Ingjald, Kong Vnunds Sen, Kongedom over Svearne. Upsala-
Kongerne vare de fornemste i Svithjod iblandt de mange Hcerredskonger, som vare fra
den Tid Odin var Hovding i Svithjod. De Konger, som sadde i Upsalene vare
Enevolds - Hovdinger over hele Sveavwldet indtil Agne dode; men da kom Riget
forst i Brodre Skifte, som for er fortalt. Ester den Tid sprededes Riget og Kon
gedommet mellem Mtterne, eftersom disse forgrenedes; men nogle Konger opryddede
store Skovstrcekninger, og byggede der, hvorved de forogede deres Rige. Da nu In»
gjald tog Riget og Kongedommet, vare, som forhen er sagt, mange Herredskonger.
Kong Ingjald lod berede et stort Gjestebud i Upsalene, og agtede at tiltrede sin Arv
ester Kong Anund Fader. Dertil lod han en Sal gjere i Stand, som var
ingen Mon mindre eller mindre prwgtig end Upsalen var, og denne Sal kaldte han
de 7 Kongers Sal, hvori der var gjort 7 Hoisteder. Nu sendte Kong Ingjald
Mcend vide om hele Svithjod, og indbod til sig Konger, larler og andre Hceders
moend. Til detts Arvegilde kom Kong Algaut, Ingjalds Vcerfader, Pngvar Kon
ge af Fjadryndaland, med sine to Sonner, Alf og Agnar, Kong Sporsnjall af
Noerike, Kong Sighvat af Aattundaland; men Gran mar Konge af Sondermanland
var ikke kommen. Sex Konger bleve skibede til Stede i den nye Sal; men et af
de Hoisceder, som Ingjald havde ladet gjore i Stand var tomt. Alle Folk, som
did vare komne, havde faaet sin Plads i den nye Sal; men sin Hird og sine ov
rige Folk havde han anviist Scede - i Upsalen. Det var Sedvane paa den Tid, at
han, som skulde gjore Arvegilde ester Konger eller larler og Arven tiltrcede, skulde
sidde paa Fodstammelen foran Hoiscedet, alt til det fulde Bceger, som kaldtes Bra
gabcegeret, var indbaaret. Da skulde han stande op mod Bragalxegeret, gjore et
strengt Loste og derpaa tomme Bcegeret. Siden skulde han stige i det Hoiscede,
som hans Fader havde havt, og da var han kommen til fuld Arv ester sin Fa
der. Nu blev og her gjort saalunde. Da det fulde Bragabcrger kom ind stod Kong
Ingjald op, greb et stort Dyrehorn og gjorde det strenge Loste, at han vilde gjore

1) I ona ku r, en Konge i Edda, hvis Sonner bleve stenede ihjel, fordi Staal og Vaaben ei bede
paa dem. Meningen er altsaa at Dnund blev droebt iet lordskrid af nedfaldne Stene. 2) Hogne
var Valkyrien Hild as Fader, og hans Svcerd betegner Krigsmanden. 3) Det sedvanlige Billede pao
Steen. Paa 3 Maader bestriver Digteren Kongens Drab ved lordssnddet.

<sap. 40. Nwi-jKi, Xttu,n6lllali(l og Bu6llnunnlll»n6, see foran Cap. 8.

Af Hsgnes Rsr°)
Bedcekket blev

Af Jordens Veen»).
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sit Rige Halvdelen storre mod alle fire Verdens Hjorner eller og doe, og derpaa stak han Hor
net ud. Da nu Gjæsterne vare blevne drukne om Qvcelden sagde Kong Ingjald til Svip
dags Senner, Folkvid og Hylvid, at de ffulde vaebne sig og sit Mandffab, som forhen
om Qvcelden var aftalt, hvorpaa de gange ud, hen til den nye Sal, og bare Ild paa den.
Snart stod Salen i lys Lue, og der indebrcendte sex Konger med alt deres Mandffab;
men de som sogte at kommeud bleve snarligen drcebte. Derefter lagde Kong Ingjald alle
de Riger under sig, som disse Konger havde havt, og tog Skat deraf.

Da Kong Gra nm ar spurgte disse Tidender, og al denne Svig, tykkedes han vide, at
samme Kaar monne vcere ham tiltwnkt, dersom han ikke brugte Varsomhed. Samme Som- swermaal
mer kommer Kong Hjorvard, som var en Son af?)lfing, med sin Flaade til Svithjod, og

lagde ind ien Fjord, som kaldes Myrkv a - Fjord. Da Kong Granmar sporger dette, sen

der han Mcend til ham, og indbyder ham til Gjestebuds med alt sit Mandffab. Han tog
gjerne derimod; thi han havde intet Hcervcerk ovet i Kong Granmars Rige. Da han kom til

Gjestebudet, blev han gladeligen imodtagen. Om Qvcelden da de sulde Bcegere ffulde gaae

om, sulgtes den Scedvane, som brugtes af Kongerne, nåar de sad hjemme i deres Lande eller
i de Gjestebud, som de lod gjore, at de ffulde drikke Tvimennings om Qvcelden, Mand og

Qvinde med hinanden, saa lcenge der var Par, og dersom der var Flere, dråk de sammen i
Lag. Derimod var det Vikingernes Lov, at alle de som i Gildet vare samtligen dråk i
Selffab med hverandre. Kong Hjorvards Hoiscede var opstillet lige for Kong Granmars

Hoiscede, og paa samme Bcenk sadde alle hans Mcend. Da sagde Kong Granmar til sin
Datter Hildigunna, som var en overmaade vakker Pige, at hun ffulde berede sig til at

bcere Ol til Vikingerne. Derpaa tog hun en Solv-Kalk, fyldte den, treen for Kong Hjor
vard og sagde: „Held for alle Plfinger; denne Skaal til Minde om Rolf Krake," dråk

saa ud det Halve og gav Kong Hjorvard Kalken. Nu tog han Kalken tilligemed hendes
Haand, og sagde, at hun ffulde stette sig ned ved hans Side. Hun siger, at det ikke var

Viking-Skik at drikke i Tomandslag med Qvinder. Hjorvard svarer, at det var rimeligere,

han heri vilde gjore Forandring, hellere forlade Vikinge-Loven, og drikke paa Tomands Haand

med hende. Derpaa såtte Hildigunne sig ned ved hans Side, begge dråk sammen, og tale
de Mangt om Qvcelden. Dagen efter, da Kongerne Granmar og Hjorvard tras sammen,

bragte Kong Hjorvard sit Frieri paa Bane, og beilede til Hildigunne. Kong Granmar
bar denne Sag frem for sin Kone Hilda, og andre mcegtige Mcend, og siger, at dem monne
vorde stor Trost og Hjelp af Kong Hjorvard. Alle gave deres tydelige Bifald, og Alle fandt
det tilraadeligt. Enden blev, at Hildigunne blev fcestet til Hjorvard, der siden holdt Bryl

lup med hende. Da ffulde Kong Hjorvard forblive hos Kong Granmar, eftersom han in
gen Son havde, der med ham kunde forsvare Riget.

Den samme Host samlede Kong Ingjald en Krigsmagt, hvormed han agter at over- A«
falde Svogrene. Hceren var fra alle de Lande, som han tilforn havde underlagt sig. Da nu °?E?og«n

Svogrene sporge dette, samle de en Hcer i deres Rige, og dem til Hjelp kom ogsaa Hogne, Hjervard'.'
med sin Son Hildur, der raadede for Vster-Gotland. Hogne var Fader til Hilda, som

var gift med Kong Granmar. Kong Ingjald gik paa Land med sin Hcer, som bestod af
langt storre Mandffab. Da staaer Slaget, som var det ffarpeste; men, efterat det havde

varet en kort Stund, stye de Hovdinger, som raadede for Fjadryndaland, Vester-
Gotland, NcerikeogAattundalandmedsamtdenheleHcer, som fra disse Lande var kom-

Cap. 41. nu Msrksfjorden i Sodermanland, cfr. Dalin I. 325.
Cap. 42. NMi-a- og see Cap. 8.
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men, og ilede til deres Skibe. Efter dette stedtes Kong Ingjald i stor Nod, og fik mange
Saar; men undkom ved Flugten til sine Skibe. Der faldt ogsaa Svipdag blinde, In

gjalds Fosterfader, tilligemed hans Sonner Gautvid ogHylvid. Saalunde foer In
gjald tilbage til Upsalene heel ilde tilfreds med sin Fcerd, og tykkedes finde, at den Hcer var

ham utro, som han havde faaet fra de Riger, han ved Hcerfcerd havde vundet. Derefter
var der stor Ufred imellem Kong Ingjald og Kong Granmar med hans Kong

Hjervard, og da dette havde varet en lang Stund, bragte begges Venner det dertil, at de
bleve forligte. Kongerne såtte hverandre Stevne, modtes og gjorde Fred imellem sig. Den

ne Fred skulde stande mellem de tre Konger saalcenge de levede, og dette blev bundet ved Eed
og Troskabs-Lefte. Vaaren efter foer Kong Granmar til Upsalene for at gjore Offring,
som sedvanlige mod Sommeren, for en varig Fred. Da faldt Spaadommen saaledes for
ham, at han ei monne leve lcenge, hvorefter han foer tilbage til sit Rige.

Hesten efter foer Kong Granmar med sin Svoger Hjervard til Gjestebuds paa en af
-gH/eroards deres Gaarde paa Sili. Medens de vare i dette Gilde, kommer Kong Ingjald der en

Nat med sin Hcer, omringede Huset, og brcendte dem inde med alle deres Folk. Derefter
lagde han under sig alt det Land, som disse Konger havde havt, og såtte Hevdinger derover.

Kong Hegne og hans Sen Hill der faldt ofte ind i Sveavcelde til Hest og drcebte Kong
Ingjalds Mcend, som han havde sat over det Rige, der havde tilhert deres Svoger Gran

mar. Denne Strid mellem Kong Ingjald og Kong Hegne stod paa en lang Stund, dog

forsvarede Kong Hegne sit Rige mod Kong Ingjald alt til sin Dededag. Kong Ingjald
havde to Bern med sin Kone; den celdste hedte A a sa, den anden OlafTrcetelge. Gutten
sender Gauthild, Kong Ingjalds Kone, til sin Fosterfader Bove i Vester-Gotland, hvor

han blev opfostret tilligemed Såre, Boves Sen, som havde det Tilnavn Fletti r. Det er
et Folkesagn, at Kong Ingjald havde drcebt tolv Konger, og sveget dem alle under Freds

Lefte; thi blev han kaldet Ingjald Ildr a ade. Han var Konge over den sterste Deel af

Svithjod. Sin Datter Aasa giftede han med Gudred, Konge i Skaane, og hun var Fa
deren lig i Sindelag. Aasa voldte at Gudred drcebte sin Broder Halfdan, Fader til Ivar

Vidfadme. Ligesaa blev hun og sin Vondes, Kong Gudreds, Bane, og stygtede siden
til sin Fader; thi blev hun kaldet Aasa hiin I lo ra ade.

I>NilN- IvarVidfadme kom til Skaane efter sin Farbroder, Gudreds Fald, og drog i en
raaoes Ded. sammen, hvormed han styndeligen foer til Svithjod. Aasa Ildraade var

forud reist til sin Fader. Kong Ingjald var til Gilde paa Rcening, da han spurgte at
Kong Ivars Hcer var kommen der i Ncerheden. Ingjald syntes, at han ingen Magt hav

de til at staaes med Ivar; tillige indsaae han grant, at om han gav sig paa Flugten vilde alle
hans Fiender stimle om ham fra alle Kanter. Da toge han og Aasa den Beslutning, der

er bleven navnkundig, at de dråk alle deres Folk overstadig fulde, og derefter lod lcegge Ild

1) Svoger i det norste Sprog, som Maag i det svenske bruges baade om Svoger, Svigerson og
Svigerfader. Her er det Svigerson.

(sap. 43. sil eller Bili, nu Scela-S i Ssen Mcelaren.
BK»n eller skunex (ogsaa OKaun), nu Skaane, den sydligste Deel af den nordiske Halve,

bvorfra Ordet Skandinavien har dets Oprindelse (see Saml. t. d. Norske Folks Sprog :c. 2
V. S. 531). Her var de Danskes celdste og egentlige Scede (Suhms Hist. af Danmark I. 13).

Derfor gives hos Skaldene den danffe Konge Navn af lndbyggerne kaldtes
BKauuuA3i'.

44. ualmindelig stor dobbelt Ringmuur, eller Kreds af store sammenho
bede Stene beliggende paa en Skovhoide paa Fogdoen i Mcelaren kaldes endnu Ranningeborg

ved Landsbyen Ra nn inge". (Gejer Sv. Hafd. I. 519).
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til Hallen, som opbrcendte tilligemed alle Folk, som inde vare, hvoriblandt ogsaa Kong Ingjald
og Aasa. Saa siger Thiodolf:

Rogreiser')
Tramped' Ingjald

Til Dode

Paa Rceninge,
Der hvor Huustyven^
Med Ildsaaler

Steeg igjennem

Denne Vogter
Den sjeldneste
For Sveafolket

Tykkes vcere.
Da han Selver

Forst gjceve Liv
Godvillige»

Tilintetgjorde.

Ivar Vid fa dme lagde under sig hele Sveavcelde. Han tilegnede sig hele Dana-^"« <?ap.
vcelde, en stor Deel af Saxland, hele Vster-Rige, og den femte Deel af England. Af hans

A3t ere siden komne de Dana- og Svea-Konger, som der have havt Enevceldet. Efter In
gjald Ildraade faldt ogsaa Upsala-Vcelde fra Pnglinga-A3tten, saa langt den igjennem For

fcedrenes Rwkke kan opregnes.

Da Olaf, Kong Ingjalds Son, spurgde sin Faders dodelige Afgang, foer han med
det Mandskab, som vilde folge ham til Noerike; thi hele Svea-Almuen reiste sig samdrcegti- Trcetelige.
gen for at forjage Ingjalds A3t og alle hans Venner. Da nu Svearne fik Sporgelag paa

ham kunde han ei forblive der, men foer Vester skovleds til en Aa, som fra Nord salder i

Vcenern og heder Elven. Der stoge de sig ned, toge sig til at rydde Skove, brcende og siden
bygge der. Brat blev der store Herreder, som de kaldte Vermeland, og der var algod
Levemaade. Da der nu spurgdes om Olaf i Svithjod, at han ryddede Skovmarker, spoc
tede de over denne hans Adfcerd, og kaldte ham Trcetelge. Olaf fik en Kone, som hedte

1) Ilden, som forvolder Rog. 2) Atter Ilden som odelcrgger Huset. 3) Enten fordi han neostammede
fra Guderne, eller fordi han var baade Gudernes Prcrst og Folkets Anforer.

Cap. 43. saxlang, see Cap. 5.
synes at vcere et Navn, man har givet en Deel af Gardarike, hvorom see Cap. 5.

Meningerne derom ere meget forskjellige.
see S. 3.

Cap. 46. Vermalan<l nu Vcermeland, et Navn, der maa udledes afMaaden,
hvorpaa det efter Snorres Fortcelling blev ryddet (Vermir betyder nemlig Varme). Det adstiltes fra

Norge iscer ved UlaiKir og (ncermest nuvcerende Marker og Eidskoug, men i Alminde
lighed Skovene paa den norske Grcendse), det grcendsede i Syd til Dalsland (ford. v»Ii), hois
nordligste Deel maastee endog udgjorde en Deel deraf (see Cap. 8), samt til Venern og Vadsbo
(ford. i Vester-Gotland. Ved store Skove adstiltes det ligeledes fra det egentlige Sverige
samt nuvcerende Dalarne, huis sondre Deel man synes at have henregnet dertil. Vcermeland gjennem

strommedes i sin hele Lcengde af den fra Fcemund-Soen i Ssterdalen i Norge kommende Klara-Elv,
der i den celdste Tid synes at have havt Navn af DMrieltr, men ncevnes fortrinsviis Nlfr, og iet

Document fra 13de Aarhundrede bliver kaldet llaut-elfr, ligesom dens Fortscettelse i Syd for Ve
nern. Olaf Trcetelge foregives at ligge begraven i en Hoi, som endnu vises ved Saftebro i Nces
Herred ilke langt fra Venern (Gejers Haf. 520). Indbpggerne i Vcermeland kaldtes Veimir og

Vermar.
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H7de <3ap.
OlafTrcrtel
qc brcrndes

inde

HBde <sop
Halfdan
Hvitbein

tages til
Konge.

Solveig eller Solva, en Datter afHalfdan Guldtand Vester fra Soloer. Halfdan
var en Son af Solve Solvesson, der var en Son af Solve hiin Gamle, som forst ryddede

Soloer. Olaf Trcetelges Moder hedte Gauthild, og hendes Moder var Alof, en Datter
afOlafSkygne, Konge i Ncerike. Olaf og Solve havde to Sonner, Ingjald og Half

dan. Halfdan opfodtes i Soloer hos sin Morbroder Solve, og blev kaldet Halfdan
Hvitbein.

Der var en stor Mcengde Folk, som drog i Landfiygtighed fra Svithjod, for Kong
Ivar, og da de spurgde, at Kong Olaf havde faaet gode Landskaar i Vcermeland drev

saa stor en Mcengde Menneffer did til ham, at Landet ei kunde ncere dem. Da blev der
Dyrtid og Sult, hvilket de tilskreve deres Konge, efterdi Sveafolket pleiede at tilregne de«
res Konger baade gode og onde Aaringer. Svearne syntes ilde om, at Olaf var spar
som i sine Ojfringer, og meente, at Dyrtiden deraf monne stande. Derfor samlede Sve
arne en Hwr, gjorde et Tog mod Kong Olaf, omringede Huset brcendte, ham inde, og gave
ham til Odin som et Offer for gode Aar. Dette skeede ved Vcenern. Saa siger Thiod.olf:

Tempel-Ulv

Ved Vaagen 2) stugte
Liig af Olaf,
Som ploied' Skov

Og Forniots
Som gjeMmer Glod,
Loser Kloedebon

Af Sveakonge.
Gjceve Konge

Af Lofdes 5) lEt
I <eldst' Tid

Svanor fra Uvsaler

De som forstandigere vare blandt Svearne, fandt at Dyrtiden voldtes deraf, at
der var storre Folkemengde i Landet end det kunde taale, og at Kongen deri ingen Skyld
havde; thi fandt de paa det Raad, at fare med deres hele Hoer over Eidastoug og kom

ganske uforvarendes ind i Soloer, hvor de drcebte Kong Solve, og toge Halfdan Hvitbein
til Fange. Ham toge de til Hovding over sig og gave ham Kongenavn. Derpaa lagde

1) Tempel-Ulv, som opsluger Templet d. e. Ilden. 2) Soen, Vugten. 3) Trattelge. 4) Fornjots
Son er Ilden. Fornjot var nemlig Fader til (Ild), (Hav) og X«r (Vind). 5) l.uf<ii en

Konge i Digternes Sprog, ligesom den hoit Prisede.

eller (hos Saxe InBula solw), nu Soloer. Dette Landstad, der uden at
vcere nogen Deel af Raumarike, dog var henlagt til Rauma-Fylke, indbefattede i 14de Aarhundrede

Ny6aBlloKB (eller Ni<lgBkoKB, nu Eidstougs) Sogn, det sydligste i Soloer, samt VinFl-8 (Vin
gers), tli-ofvo (Grue), UolB, (Aasncrs) og Vala (Vaaler) Sogne, hvilket sidste udgjorde den

nordligste i Vest til ttu<lmutl«lB (nu Romedals) og lauskar (Loitens) Sogne paa Hedemarken,
og mod Nord til XlslneimB-K61116 (nu Elverums Prcestegjeld) i Osterdalen grcrndsende Deel af
Soloer. Saavel Sagnet, som iscer Navnet gjor det hoist sandsynligt, at Soloers gamle Kongel

have havt deres Scede paa den betydelige Gaard Kongshaug i Grue Sogn, der i den „rode Bog"
og et Diplom fra 14de Aarhundrede skrives KonunFsKok (cfr. Saml. t. d. Norste Folks Sprog
lc. 2 B. S. 101, 106, 111—112).

<sap. 48.
ter K. Harald Haarfagers Tid synes at have svaret til Navnet, og var tillige Opholdssted for Sti
mcrnd og Rovere, der laae paa Luur efter de Reisende, som maatte passere denne Skoug, fordi

den betydeligste Communications-Vei imellem Norge og Sverige i Oldtiden, ligesom nu, gik herover
(Egils S.). udgjorde i Middelalderen en Deel af Soloer, see ovenfor.
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han Soloer under sig, foer med Hceren til Raumarige, haerjede der og underlagde
sig dette Fylke med Vaabenmagt.

Halfdan Hvitbein blev en mcegtig Konge. Han var gift med Aasa,
Datter af Eystein Haardraade, som var Oplcendingernes Konge og raadede over Hv'tbe»,.
Hedemarken. Halfdan og Aasa havde to Sonner, Eystein og Gudwd. Halfdan

indbefattede i Middelalderen forliden det nuvcerende Romerige ogsaa (!<l»1r (nu
Oudalen). I den crldste Tid maae dog de i Ost for Glommen (ford. IVaum-elfr) og Soen Oyeren
(ford. L>na, eller V»tn) liggende Egne af denne Provinds have udgjort en Deel af
de Gamles Xlfne,m»r (see Cap. 53). Det egentlige NaumnriKi bestod i Middelalderen affolgende
mindre Bygdelag: 1, d. e> den vaa Vestsiden af Oyeren liggende Deel af Enebaks
Prcrstegd.; hvad der af samme Prcrstegd. ligger vaa Ostsiden af bemeldte Vand, kaldtes ?<eBit
(» 2, nu Relingens Annersogn til Fedt; 3, nu Lorenssougs
Annexs. til Skedsmo Prcesteg.; 4, d. e. Skedsmo Sogn med Undtagelse af den i Ost for
Leer«Elven (ford. I.eii») liggende Deel af samme; 5, nu Nittedalen; 6, nu
Hakedalen; 7, />t?Heinl?' (I<«o«om, Q«em), d. e. nuvcerende Gjerdrums Prcesteg. tilligemed Holter
Anners. af Nannestads Prcesteg. Det forste kaldtes Bunn-I.lem eller I.«enelm, og det andet
I.Nneim; 8, KKattw indbefattede Sorums Hovedsogn, med Undtagelse af den Deel af samme, som
er beliggende pac» den sondre Side af Glommen, der kaldtes tsandin. Romua deelte
denne Egn i sMra- og vostla-OKaun; 9, d. e. Frogner Anners. til Sorums Prcesteg.;
10, indbefattede den sydvestlige Deel af Ullensagers (ford. Hoveds.; 11, Xls«,
indbef. den nordlige og ostlige Deel af samme Sogn; 12, (eller indbef.
Hovinds Annexs., hvoraf den nordlige Deel igjen havde Nav» af OKaxumo, og den vestlige
(a Hlonum); 13, indbef. Nannestads Hovedsogn med Bjerke Annexs.; 14
eller Nxl, indbef. den Deel af Eidsvolds Prcesteg., som ligger i Vest for Vormen Elv; 15,
«//, indbef. den i Ost for Vormen liggende Deel af samme Prcesteg.; 16, nu Hurda
lens Hovedsogn; 17, „u Feiringens Annexs.; 18, H/aT-a/tva?'/', indbef. Fenstads An
nexs. til Nces Prcesteg., hvilken Egn ogsaa havde Nav» af Vermu- eller V»rmu<lalr (af Verma
eller Varma, nu Vormen); 19, Ko/Na/?' kaldtes Strcrkningen langs Vormen og Glommen vaa den
vestlige Side, idetmindste fra Gd. Blegstad i Fenstads S. og ned til Udences Kirke; 20, H/a/cl>
(NloKir eller VlauKir), nu Blakjers Annexs.; 21, 4«?-«/ctjF»-, nu Urstougs Hoveds.; 22, indbf.
den Deel af nuvcerende Fets Hovedsogn, som ligger i Ost for Glommen og Oyern; 23,
kaldtes derimod den Strcekning af samme Sogn, samt af Skedsmo Sogn, som er beliggende imel
lem Glommen og Leer-Elven (ford. I.oir»); 24, nu Holands Prcestegjcrld med Undta
gelse af 25, He/F/ltiL?' (eller nu Sitskougen, den ostlige Deel; Heimnces Sogn kaldtes
)tra Itft)'l«n<l; og endelig 26, (Oudalen), der fordum, som nu, indbef. BtraumB (Stroms),
llll3iKeimB (eller Ullerni», nu Ullerns), llppB<»,!a (Opstad), B»n6s og (Mo) Kirkesog
ne. Til Naum«-fvllil var tillige 8nl»>l»r eller Bule).jar (Soloer) henlagt, ligesom det endnu er
Tilfceldet i geistlig Heuseende. Det bestod af tvende Halvdele eller Sysler, den nordre og den
sondre Deel, uden at det dog sees hvad enhver af disse har indbefattet. N»uma-f>lli6 var
ogsaa inddeelt i tvende Provstier, nemlig KaumnliKi» og 8615>2 ?i6faBt<lONli. Romerige var des
uden inddeelt i Tredinger, hvilke vare (Ullensagers) 1»l,H. og Oucli-
I,eimB- (Sorums) men man sinder ilke hvoraf disse bestode. Indbyggerne kaldtes Naumur
(see om Raumarike Saml. t. d. Norste Folks Sprog :c. 2 Bind. S. 99 ff.).

Cap. 49. Neilllnyili eller lleina-f)lKi (IIel<lm»lIi2-f)1Ki), bestod, foruden det nuvcerende
Hedemarken, ifolge Diplomer fra 14de Aarhuudrede, ogsaa af de ivende Prcrstegjcrlde Biri og
Vardal. Det var i Middelalderen deelt i tvende Sysler, sondre og den nordre Deel af
Hedemarken" O) <iii- ok nsriiri lutiu» 11oi<lmmklnue). Det sondre Syssel bestod af: 1, Hl/ca«n, et
almindeligt Navn paa hele den Strcekning langs Mjosen som nu udgjor Stange Prcestegjcrld,
hvoraf den sondre Deel, omtrent fra Soten-Ddden, kaldtes BKoKu-b)All, hvis sydligste Deel, fra
Korsodegaards-Viken, igjen havde Navn af nu Morffougen (Mjosffougen); 2,
eller liumadalr (og liu<zmu<luli), nu Romedals Prcesteg.; 3, (» I'»uBkum), nu Loitens
(I,l»utina) Prcesteg., som inddeeltes i disse Fjerdinger: !VIu8«-y., llofB-fj. og
N6,-xB-H. den sydostlige; 4, nu Vangs Prcesteg.; deraf havde den vestlige Deel,
ligesom endnu, Navn af Furnes. I Ni<l»bu, og omtrent i Midten af Fylket, laa i over 400 Aar
den betydelige og blomstrende Stad Namni, hvorom lcenger hen. Det nordre Syssel bestod af:
1, Kvat/abu, nu Ringsagers Prcestegjcrld, med Undtagelse af Brottum Sogn. Deraf havde Hoved
sognet Navn af hvis sydlige Deel i det ringeste hedte I>um-Kel2ll. Den nordlige Deel af
8v»llul)u, i Syd og Ost for Mo-Elven, kaldtes den nordvestlige Deel, i Nord for be
meldte Elv, havde Navn af Nln<l, der synes at have strakt sig til NlMneimr, nu Brottum Annexs.,
den nordligste til Gudbrandsdalen grcendsende Deel af nuvcerende Ringsagers Prcesteg., og endelig

5
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underlagde sig en stor Deel af Hedemarken, Thoten, Hadeland og meget af Vestfold.
Han blev gammel Mand, og dode Sottedod paa Thoten; derfrå blev han flyttet ud

udgjorde (nu Flisagers) Sogn a Vwldrum (VNldiur, nu Veldre) den nordostlige Deel
af Svudadu. 2, Nose), nu Nces (ford. UtlinsKol») Sogn eller Prcestegjceld, hvorti! Horte
OHm- (eller
Egne nemlig: 9) Niiid, b) Veclulr (Redalen), som og aa kaldtes Alunnueims-Kerad, hvortil dog
ogsaa det forhenvcerende Viodstudu (Braastads) Sogn synes at have horr; e) Onartueimsdalr
med Btufnui eller Otumnurduli-, nu Snertingsdalen; d) Nuunrdulr, nu Hunds Annexsogn, og endelig
e) Vardulr, hvor den gamle Kongsgaard nu Mustad, er beliggende. Om Navnet ylleidnwrk"
stal udledes af „Neldr," Folk, Nation, eller af Hedejord, Drken og
vel uvist. Indbyggerne kaldtes Ileinir, og ueidslti-, ueinveiski-, som var fra Neidlnsrll (ogsaa
Ileiiuir og neimveisli!- forekomme). Som et Bidrag til Kundskab om denne Egns Velstand og
stcerke Befolkning i Middelalderen fortjener at anfores, at nuvcerende Stange Prcestegjceld fordum
havde 9 Kirker (nu 2), Romedals Prgd. 4 Kirker (nn 2), Lsitens Prgd. 3 Kirker (nu 1), Vangs
Prgd., foruden Staden Hammer, 14 Kirker (nu 2), Ringsagers Prgd. 11 Kirker (nu 3) og Nas
Prgd. 6 Kirker (nu 2).

nu Toten, synes fordum at have havt samme Grcendser som nu og indbefattede Vulka
Sogn eller HotsviKin, Iluks Sogn, hvortil I.»in (nu Lensbygde») fordum henregnedes, eller

(nu Aas Sogn) og Xolubu (Kolbo) samt som Horte til
og udgjorde et eget Syssel, havde i Middelalderen 9 Kirker (nu fire).

Hudulund stal efter Sagnet have Navn efter en af Norrs Sonnesonner, nemlig Haud eller
Hod, som siges at vcere bleven Konge der efter sin Fader Raum (l?ornj. ok Kuns «ettmsn. 0. 2);
han stal, ligeledes efter et dunkelt Sagn, have boet paa Gaarden Hof i Thingelstad Sogn, hvor
der endnu sees en Mcengde tildeels betydelige Gravhoie, af hvilke den ene har Navn af Kongshau
gen. Det egenttige Hudgtsud bestod af Vruuduliu, nu Brandbo eller Nces Annersogn, den nordlige
Deel; (nu Thingelstad) S., iranar (Grans) S., hvis ostlige Deel,eller Dalstrcekningen langs
lahren Soen og Vigg Elven, kaldtes fordum Xl! og udgjorde tvende Kirkesogne, nemlig

og (lcevnager) Sogn, den sydlige ogNlunnu eller I.unn» (Lunder) S. den
sydostlige Deel, hvortil fordum Horte llppdulr (Opdal). Nudullliid, som indtil Midten af 17de
Aarhundrede kun udgjorde eet Prcestegjceld, havde i Middelalderen ikke mindre end 13 Kirker (nu
6). Med denne Provinds var H.and forenet (see Halfd. Svart. S. C. 2); ligesom Lhoten (see
ovenfor) allerede hoit op i Tiden har vceret forenet og deelt Skjcebne med Hadeland. Saaledes
under Kong Halfdan Hvitbeen, ved Midten af 7de Aarhundrede, og ligesaa under Kong Hogne
Dysteinsson 0. f. l.; ogsaa i Kong Olaf den Helliges Tid findes de samlede under een Konge. Til Uudu
lvllci har, idetmindste i 13de Aarhundrede og senere, foruden hutn og ogsaa (i
den ved Halfd. Svart. S. Cap. 5 angivne Udstrcekning) vceret henregnet. Nuduland eller rettere
Nudu-f)1Kl bestod igjen af tvende Dele, den ovre og den nedre; men man sinder ei hvad enhver
af disse indbefattede. Det egentlige Hadeland udgjorde i Middelalderen et Syssel. Indbyggerne
kaldtes Uadur eller Iluudui-.

Vestfold (af I>lll Jord, Mark, Grcesmark) indbefattede i den celdste Tid den Landstrcekning,
som nu udgjor Jarlsbergs og Laurvigs Amt, tilligemed de nordenfor liggende Prcestegjcelde Sands
ver, Eker og Lier, samt Eidanger, Bamble, Sannikedals (og maastee Gjerpens) Sogne indtil

omtrent det nuvcerende Gjernces- eller Icernces-Tangen, det sydlige Grcendsepunkt imet
lem Bratsbergs- og Nedences Amter. Vestfold bestod da af tvende Dele, nemlig Hpsi (eller Ofsi)
den nordlige og Vestmur eller Vestmuiur den sydlige til Havet grcendsende Deel (liuttr dluktleir
studu-Xlls); ja ifslge har den sidste Bencevnelse fra forst af vceret almindelig for hele
Vestfold. Da hen i Middelalderen «Vslo-Syssel opstod, er Lier Prcestegjceld bleven hen
lagt dertil, og da de anforte Landstader fra Brunlaugncesset og indtil Agders Grcendse ei mere fin
des henforte under Bencevnelsen Vestfold, saa maae de vcere blevne indlemmede i tliNua-k)llii
(see Har. Graaf. S. C. 11), og da endelig BKidu-BMa (l. c.) opkom, udgjorde de en Deel af dette.
Det egentlige Vestfold, som efter Staden Tonsberg fik Navn af bestod saaledes
af eller lluuuvuls (nu Skauge) Sogn, hvori den, som det synes, betydelige Handels
plads XuupuviK (nu Kobbervig ved Drammen) var beliggende; Otiuums (nu Strommens) Anner
sogn til Hurum; d. e. eller Ouudinur (nu Sande) S.; (eller nu
Eger) eller og (Fiskums) Sogne; OandsKverf eller (Nlptllls>ti«,
Vptulsitis, nu Efterlods), (Hedenstad), Xuupmunnsnes (Komnces) og Sogne;
N,o>lduli- eller Vondulr d. e. Ilofs og Vutsus (Vadsaas) Sogne; Ilildistud» (Hillestad), Votun,

(Nykirke), Voiru, Vulu (Vaaler), Undrbeimsdnls (Undrumsdals), (Fodens) og
Vilustuda (ogsaa Vivilstudu, nu Vivestads) Sogne; Ve eller Ve, d. e. Vumfnes (Ramnes)
Sogn; I.BAurd»lr (af »: Laugen-Elv nu Laurdal) d. e. Heims (eller II«?ms, nu Hembs),
BvurkUstudu (Svarstads) og (Styrvolds) Sogne; eller
(Haajord), (Annebo), Xuudulr (Kodal), Oleuelms-ueisd (Sems Sogn), Sogn, i
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til Vestfold, hvor han blev heilagt paa et Sted, som heder Skcereid i Ski rings
sal. Saa siger Thiodolf:

Hver spurgde
At gjceve
Halfdan Konge
Savne skulde.

Ham, der mod Graven
Tog Kongen bort
Fra Thotens Land
Og Skoereid
I Skirings-Sal
Sorger over
Brynie-AlfenZll) Been.

l) I Tetten d. e. Dommere og andre Gjceve, den bedre Deel af Folket. 2) Gudinden
Hcel, som i Niflheim modtager dem, der doe af Alderdom. 3) Den bevcebnede Konge.

hvilket Norges celdste Kjobstad Tonsberg er beliggende; (Nottero) og Z»junia (Tjomo);
det samme som OtoKKa-lielllii (nu Stokke Sogn); BK«i6NUKa-lwi-Nll (Skee Sogn);

(Arendals) Sogn; skaun d. e. Bun6a-bera6 eller Ban<ia Sogn, hvor Ban6»fj«!-gi-, der
allerede forekommer som Handelsplads i det 14de Aarhundrede, er beliggende. De tvende § Miil
udgaaende Halvoer eller Nces, der indsiutte Mel- eller Midt-Fjorden vare fordum
Der, af hvilke den vstre hedte hvis sydligste Odde kaldtes nu
Tensberg Tsnde), og den vestre (eller videre d. e. Ueiduineim» (He?
drums) Sogn, hvor Fylkiskirken stod og hvor det gamle Herrescrde (Fredso) laa;
(Qvelle) og Nvarnneg (Hvarnces) Sogne, BKii-inKBBNli- eller BKiriBB»lr d. e.
I?NK8, nu Tjsllings) Sogn (see nedenfor); (a og nu Brunlaugncesset) d. e.

(Tanums) og LkiAB Sogne, og endelig Xj«Ba (Tjose) Sogn. Det egentlige Vestfold
havd? i Middelalderen, foruden Staden Tonsberg, 48 Kirker (nu 43, Kirkerne i Stcederne ei med
regnede). Indbyggerne kaldtes Navnet Ostfold, som i senere Tid findes brugt i Mod
scetning af Vestfold, er et i vor Historie aldeles uhjemlet Navn, cfr. Saml. t. d. Norsie Folks
Sprog :c. 2 Bind S. 104.

Bk!i'MABBali- sBK,>iBB»li-, BKiiixBlllr), som i Hålogalendingen Ottars sldst i det 9de Aarhun
drede af Kong Alfred i England nedffrevne Reise kaldes soil-inxeMael og om hvis Beliggenhed
saa mange af de lcerdeste Oldgrandffere have vceret uenige og uvisse, og som man har viller soge
i Bahuuslehn, i Skaane, i Ncerheden af Stockholm, ja endog i Preussen, uagtet baade Snorre,
som ovenfor seet, og Forfatterne ot" og udtrykkeligen henfore det til Vest
foll! var, ifolge authentiffe Documenter, lige ned i 15de Aarhundrede Navnet paa den Egn,
som nu udgjsr Tjolling Sogn i Laurvigs Fogderi. Man har troet, at ogsaa en Deel af det til
grcendsende Sandeherreds Prcestegjceld (see Krafts N. B. 11. 879) Horte til OKirinK^al; men det forholder
sig beviislig ikke saa. BkVrei<l (en Variant har Oleryill, som maastee er rigtigere) er formodentlig Eidet
mellem Vigs-Fjorden og Sande-Fjorden. Den sydligste, imellem forstncevnte Fjord og Havet liggende, Deel
af der nu er en Halve», har formodentlig hoit op i Tiden, formedelst et smalt Sund
imellem Gaardene (nu Eyrist) og IKiH (Eidet), der forbandt Vigs- og Sande-Fjorde
ne vceret en D, som endnu i 14de Aarhundrede havde Navn af (Rode Bog). I BKi-

stod i den hedenffe Tid Vikens fornemste Afguds-Tempel (HoSudrot), formodentlig
der, hvor nu Thjolling (ford. Kirke staaer; her var en besogt Havn og uden
Tvivl Markeds- og Handelsplads ved Gaardene Kaupang,- (d. e. Kjobing eller Kjobstad, hvilket
Navn endnu afgiver et paalideligt Vidnesbyrd herom) ved Vigs-Fjorden, der sandfynligviis efter
haanden er bleven undertrykt ved Staden (nu Tonsbergs) Fremvcext og Templets Ode
lceggelse ved Christendommens Indforelse. Bemeldte Stads Opkomst og Flor havde vel ogsaa til
Folge, at Kongescedet forflyttedes fra Geirstad (see nedenfor) til Sceheim (senere Sem, nu Jarls
berg). Ved den nysncevnte Gaard Kaupang have vore Forftedre sundet en ffjon Havn for deres
ikke meget dybtgaaende Skibe, med fortrinlig Anledning til at drage dem paa Land. Sammesteds
sees et scerdeles mcerkeligt antiqvariff Feldt, opfyldt af en fast utallig Mcengde Gravhsie Stedets
hedenffe Begravelsespladsl.?). Idet Hele tåget er denne Egn, de Gamles BKii saa opfyldt
af Minder fra Hedenold af alle Slags, at den vel fortjente en noiere af Kyndighed ledet antiqva
rist Undersogelse, end den, der hidindtil er bleven den til Deel.

Hun, som lidet sparer
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Oml.Hld. Ingjald, Halfdans Broder var Konge i Vermeland; men ester hans Dod
N"" lagde Kong Halfdan Vcermeland under sig, tog Skat deraf, og fatte larler derovn

medens han levede.

Eystein, Halfdan Hvitbeins Son, blev Konge ester ham paa Raumarige og
Vestfold. Han var gift med Hilde, en Datter af Erik Agnarson, som var Kongt
paa Vestfold. Agnar, Eriks Fader, var en Son af Sigtryg, Konge i Vendsyssel.
Kong Erik havde ingen Son, og dode medens Kong Halfdan Hvitbein levede. Fader
og Son, Halfdan og Eystein, underlagde sig da hele Vestfold, hvorover Eystein raa.
dede saaloenge han levede. Paa den Tid var der en Konge paa Varna, som hedt«
Skjold, der var en stor Troldmand. Kong Eystein foer med nogle Krigsstibe over
til Varna, hwrjede der, tog med sig Alt hvad der var forhaanden af Klcrder, an
dre Kostbarheder og Bondernes Gavnvcerk, hug Strandhug, og foer derefter bort.
Kong Skjold kom til Stranden med sin Hcer, just fom Eystein var kommen afsted
over Fjorden, saa at Kong Skjold endnu kunde see deres Seil. Da tog han sin
Kappe, viftede og blceste i den. Kong Eystein fad ved Roret, da de seilede inden
om Jarls-Ven, og et andet Skiv seilede ved Siden af hans. Da kom der et Bol
gestag, saa Seilbommen paa det andet Skiv stog Kongen overbord, og dette blev
hans Bane. Hans Mcend fiffede Liget op, og det blev fort ind til Borre, hvor
der blev opkastet en Hoi derover paa en opryddet Mark ude ved Soen ved V adle.
Saa siger Thiodolf.

End Eystein
Foer for Skibets Bom
Til Bileistes
Broder - Mo.')
Og nu ligger
Den gjestmild Vert
Under Havets Been^)

Paa RodlandetsN Braad
Hvor iiskolde^
Strom ved Vadle

Ncer Gautisk Konge
I Bugten salder.

Om N Halfdan hedte Kong Eysteins Son, som tog Kongedommet ester ham. Hal»
Md" l" blev kaldet Halfdan hiin Milde og Madilde. Der fortcelles nemlig, at han gav

sine Mcend i Lonning lige saa mange Guldpenge, som andre Konger Solvpenge;

1) Bileistes Broder var Loke, og Lokes Datter Hoel. Vileist, Stormen, ncrvnes fordi en Vind
kule gjorde Ende paa Eysteins Liv. 2) Steen. 3) Nu6»r svarer til i den vrosaiste Tert. 4)Egentlig
Uveirskolde.

Cap. 50. Verm»l»n<l, see Cap. 46.
Cap. 51. VenlMl, see Cap 3t.
Ved Navnet Varn» (a Vaurno eller Vsrno) betegnedes i Fortiden ei alene Vcrrns Gaard,

men begge de nuvcerende Rygge og Mosse Prcestegjcrlde indtil Kambo, med Undtagelse maaffee af
Icelsen (ford. eller sålund); dog Horte Icrloen til „V»rnu" Skibrede. Nede i Middelal
deren, dog allerede i 13de Aarhundrede, var paa Varna stiftet et Hospital for St. Johannes af
Jerusalems Orden (lohannitter Kloster).

Failss?, nu loerss i Ncerheden af Tonsberg.
Vorra (a Lorro), nu Borre beliggende vel en Miil nordenfor Tonsberg.
V»6l», nu Gaarden Vold, som ligger umiddelbar ved Siden af Borre Prcestegaard og

groendser til Fjorden, ved hvilken Kong Eysteins, hans Sons Kong Halfdane med Flercs Gravheit
endnu ere at see.
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men han sultede dem ud i Mad. Han var en stor Krigsmand, som var lcenge
paa Vikinge.Tog, hvor han samlede megen Formue. Han var gift med Hlif, en Dat«
ter af Kong Dag paa Vestmar. Holtar paa Vestfold var hans Hovedgaard; der
dode han Sottedod, og blev hoilagt paa Borre. Saa siger Thiodolf:

Hvidingso Ms
Da stevnede
Kongemand
Til Odins Thing N
D» Kong Halfdan,
Som paa Hollte boed'
Nornens Dom

Adlyde maatte.
Sejers-Mcend^
Gjemte fiden
Budlekongen
I Hei paa Borre.

Gud rod hedte Halfdans Son, som blev Konge efter ham. Han blev kaldet MdeVap,
Gudrod MikillatiN; men Nogle kaldte ham Gudrod Han
gift med Alfhild, en Datter af Kong Alfarin fra Alfheim, og fik med hende
Halvdelen af Vingulmark. Deres Son var Olaf, som siden blev kaldet Geirstad-

1) Navnet paa en gammel Kjcempe staaer her for Loke. og Lokes Datter Hcrl. 2) Vlev kaldet fra
Verden. 3) For gjceve Mcrnd i Almindelighed. 4) Vudle var Stamfader til en stor Kongestcegt. 5) Den
Prcrgtige. 6) lagt-Konge.

Cap. 52. Hollt eller Uolltar synes efter Contexten ikke ret vel at kunne soges i det sydligste
Vestfold, da der gjeres Forsijel imellem Vestmarur og Ve»tkol«l, hvor Gaarden siges at have ligger
(cfr. Fortcellingen om tippi. KonnunKuw Cap. 2). Det bliver dog endnu lige vanskelig! at bestem
me hvilken Gaard her menes, da der af Navnet Holt findes stere, men hverken nogen betydelig
eller i andre Henseender saaledes, at den paa nogen Maade kunde synes at egne sig til Kongescede.
Men derfor med ftere af vore historiske Forfattere at antage den afstdes, langt hen paa Agder lig
gende, Holt Prcestegaard for den gamle Kongsgaard Hollt, vilde vcere den storste Urimelighed og at
ove den aabenbareste Vold paa vor Historie, der opstiller saa bestemte Grcrndser imellem Vestfold
og Agder, af hvilke Navne det sidstncevnte efter Historien endog «aa vcere det celdste. Vi fceste
heller Opmcerksomheden paa en omtrent en Miil i Sydvest for Tsnsberg liggende Gaard, som nu
heder Andholt, men i et Diplom fra 1427 kaldes (Xlir-Kolt o: det tilforn vcerende eller
fordums Holt?) en meget betydelig Gaard, den storste i Skee Sogn (BKei<lauK»-liei2<!), hvis Navn
i det ringeste taler for Sandsynligheden af at det netop er dette Sted.

Cap. 53. kaldtes i den celdste Tid Landstrcekningen imellem Naum-elkl (Glommen)
og k!»ut-elsr (Gota-Elven), og indbefattede altsaa nuvcerende Bahuus-Lehn, samt de ostenfor Glom
men og Soen Dyeren liggende Landskaber af Smaalehnenes- og Agershuus Amter (cfr. Saml. t.
d. Norske Folks Sprog :c. 11. 99—100).

Vore Historieskriveres Forklaringer over denne gamle Provinds ere vaklende,
übestemte og modsigende. Det heder i Almindelighed, at det indbefattede Borgesyssel eller nuvcerende
Smaalehnenes Amt; men dette gjendrives allerede ved hvad man ovenfor har seet, at XlNieimui
strakte sig lige til Glommen (ttaum»). Da vi nu finde Xllneilnar og at vcere samti
dige Navne, der betegne forskjellige Provindser, saa kan altsaa ifolge Ovenanforte den StrcekninZ
af Smaalehnene, som ligger ostenfor Glommen, ei have henhort til den sidstncevnte Provinds, men
til Alfheim. Historien viser, at Vinxulmmlc grcendsede umiddelbar til Nomerige og Vestfold. Det
har altsaa ei alene indbefattet den i Vest for Glommen liggende Deel af Smaalehnene (cfr. Har.
Haarf. S. C. 16), men ogsaa Folloug og Landstrcekningen om den senere saakaldte Oslo-Fjord,
eller Osloar-KoiaH (Agersherred), (Dstre- og Vestre-Bcerum), BKoKlwimB-neru<l
(Åster), M>,»Kvuik (Roken) og (Hurum). Drammens-Fjord (ford. viufn) har saaledes
for en Deel dcmnet den meget naturlige Grcendse mod Vestfold, og derncest Lier- og Syllingdalens
(ford. og 8>I!lllx3<ln1i- eller ostlige Aasrand imod Nord indtil Ringerige.
Snorre fortceller (i Har. Haarf. S. C. 2) at K. Harald fsrst underlagde sig hele den nordre
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Alf. Alfheim kaldtes paa den Tid Landet imellem Raum-Elv og Gaut-Elv. Da nu Alfhild
var dod, sendte Kong Gudred sine Mcend vester til Agder til den Konge, som raadede derover,
og blev kaldet Harald Rodffjcrg. De ffulde beile til hans Datter Aa sa paa Kongens Vegne,

Part a f og ester Gandalfs Fald alt Riget, eller Resten af samme Land indtil
Naumelk. Det er alene heraf tydeligt nok, at VinAulmsilc har strakt sig langt videre mod Nord,
end Borgesyssel. Folloug saavelsom det nuvcerende Agersherred Horte ei til Romerige (see Saml.
t. d. Norste Folks Sprog tc. 11. 104), det maatte altsaa hore til VinxulmsrK. I Har. Haarfagers
5. C. 14 fortcelles det ogsaa, at Kongen lod straffe mange af Indbyggerne paa Romerige, Vestfold
og i Vingulmork for deres Frafald, og stcevnede i den Anledning Thing ogsaa paa !?<»ll<lin. Efter
at have bragt Alle tilbage til Lydighed i de tvende sidstncevnte Provindser, drog han til Romerige,
hvor han brugte samme Fremgangsmaade. Ved dette (see Har. Haarf. S. C. 14), der i
Diplomer fra 13de Aarhundrede og senere stedse ffrives kan allene forstaaes Fol,
loug, da Vestfold aldrig findes saaledes bencevnt (cfr. Hak. Hak. S. C. 32). Råar
som anfsrt, kommer til at udgjore Landstrcekningen i Ost, Nord og Nordvest omkring Folden- (Chri
stiania-) Fjord, da bliver forst Schonings Derivation af Navnet aldeles rimelig (Norg. Hist. I. 362).
Han udleder det nemlig af VinKull, en omdreiet Vidie eller et omsnoet Neeb. Stcederne Borgs
eller Sarpsborgs og Oslos Anlceggelse, den forste af Olaf den Hellige 1016 eller 17, og den an
den af Harald Haardraade omtr. 1060 har foranlediget en forandret Inddeling af Landene i
Viken (see Har. Haarf. S. C. 14), hvilken dog neppe er indtraadt forend lcenge efter. Saaledes
vpstod der strakte sig fra Xamborn (Kambo ved Moss) til BvinaBun<! (Magn. Lagab.
Testam.), og kom altsaa til at bestaaeafa) den sondre Deel af VinKulmsiK, nemlig: 1,

eller UotVina (Hovinds) Annexsogn til Spydeberg; 2, V?'?na?' eller (Spyde
bergs) Ilelina (Heli) og OKvxh veita (Skibtvets) Sogne, af hvilke de forste tvende kaldtes Ilppvim
«i-; ogsaa regnedes til Vima Skibrede; 3, p"«/l> eller Vala (Vaaler) Sogn med
4, Hl?int?a?l> eller Ovinclala (Svendals) Sogn; 5, med Nolfsnv, eller og lllvmneimn
(Gleminge) Sogne, som tilligemed (Krageroen) udgjorde Skibrede; 6, vt/insFz,
(Onso, der endnu i Slutningen af 16de Aarhundrede var en 3 Claus. Norg. Bestr. S. 28)
eller Kolbe, Sogn; 7, eller IVc»6a (Raade) Sogn og 8, eller (nu
Rygge og Mosft) Sogne med (Iceloen see foran). d) En Deel af XlNieimar,
nemlig: 1, eller (Froland), d. e. VoclBta6a (Vaastad) og (Trogstad)
Sogne, med Undtagelse af sidstncevnte Sogns vestligste Deel i Syd for Oieren So, som Horte til
2, Siti, hvilket senere omtrent udgjorde det samme som (Askims) Sogn; 3,
(Hceggen), d. e.
lands) Sogne; i alt Fald regnedes sidstncevnte Sogn til Skibrede; 4, <B/ca«n, d. e. NaK-
KaBtalla, (!« og (Degernces) Sogne; 5, eller (Vartey) Sogn;
6, (Skjebergs) Sogn, (lngedal) eller Sogn og Ullaisv (Ulle
rods Sogn, der fordum var en O, hvilket allerede Navnet tilkjendegiver); 7,

d. e. (Borge) Sogn med den ostonfor Glommen liggende Deel af nuvcerende
Frederiksstads S., samt en liden Deel af det tilgrcendsende Skjebergs S.; med horsnes eller Holm» S. ud
gjorde Xmorcl Skibrede ; 8, Nvalii eller Nvala (Hvaloernes) Sogn, en Gruppe Oer,
bvoraf de betydeligste ere: I.6n6ii- (Lon-O eller Vester-O), (Spjer), (Asmal-O),
(Kirke-O), (sondre og nordre Sands), Nei fvl (Herfol), ?apsv (Papper-O) o. s. v.; 9,
XsaKra (Asaks) og NoclKa (Rokke) Sogne; 10, /titi eller Illcla Sogn, og endelig 11, M«?-/«>,
som, tåget i indskrcenket og almindelig Betydning, indbefattede ammk og Ova- eller K, d. e.

(Aremarks) og ZlvamarKa (Odemarks) Sogne, IVsllanes (Rodnces) Sogn samt liv»!-
eller (Romstougs) Sogn. Borgesyssel var inddeelt i 16 Skibreder og havde for

Reformationen, med Undtagelse af Staden Sarpsborg, 48 Kirker (nu 39, Stcederne ikke medregnede).
Den ovrige og langt betydeligere Deel af Vinxulmtn-K tilligemed I.illli- og (Lier Prce
stegjceld) af Vestfold, fik efter Staden Oslo Navn af hvortil og Horte Mm'Ba6alr (nu
Haabols Prcestegjceld). Forst med det 13de Aarhundredes Begyndelse forekomme dog disse Navne i
vor Historie, imedens de celdre Navne og forlcengst vare forsvnndne.

eller (a d. e. Landstrcekningen fra Gjcernces-Tangen i
Ost indtil Aaen Sire (ford. Bira eller Bvra). Det deeltes i fra Ostgrcendsen til
Oddernces (ford. (Htti-anes) ved nuvcerende Christianssand og V6Blr- eller derfrå til
Aaaen Sire. ») bestod hen i Middelalderen af klerikBBtnlla (Gjerrestads) og Bun
claleiclB (Sondelovs) Sogne i Ounclaleicls Skibrede, (Dybvaags), Holt» (Holts),
«talla nu Flougstads), (Ostre Molands) og Ziiumn (Tromo) Sogne, i

Skibrede. (I sidstncevnte Sogn, vel omtrent hvor Arendal nu ligger, forekommer
allerede forst i 14de Aarhundrede et Sted, formodentlig en Handelsplads, nnder Navn af Mllaros
» Ovggtacla Sogn med Kongsgaarden KiclarneB (nu Nedences) samt eller
lancl» (Frolands) Sogn beliggende langs Nic! Elven;
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men Harald afstog det, og Sendemcendene vendte tilbage til Kongen og sagde ham
Udfaldet af deres 3Erende. Noget senere stjod Kong Gudwd Skibe paa Vand,

og foer derpaa med en stor Krigsmagt ud til Agder. Han gjorde sirar Landgang,
og kom ganste uforvarendes om Natten til Kong Haralds Gaard. Da Harald blev
våer, at en Hoer var kommen ham paa Hcrnderne, gik han ud med det Mandstab, som
han havde, hvorpaa der blev et stort Slag, endog der var en stor Folkemon. Der

faldt Kong Harald tilligemed hans Son Gyrder, og Kong Gudrod tog stort Hær
fang. Han forte hjem med sig Aasa, Kong Haralds Datter, og holdt Bryllup med
hende. De havde en Son sammen, som hedte Halfdan, og den Host, da Halfdan

blev aarsgammel, foer Gudrod omkring i Gilder. Han laae med sit Skib i Stiste-
Sund, hvor der blev drukket stcerkt, saa Kongen blev meget beruset. Om Qvcelden,
da det blev msrkt, gik Kongen fra Skibet; men da han kom til Brygge - Enden l)

lob en Mand imod ham og stak ham igjennem med et Spyd, hvilket blev hans
Bane. Manden blev strår drcrbt, og da det blev lyst om Morgenen, viste det sig,
at denne Mand var Aasas Skosvend, ligesom hun heller ikke dulgte, at det var
sseet ester hendes Raad. Saa siger Thiodolf:

Besncrret blev;
Fule Raad
I Stilhed ruged'
Hevngjcerrigt Hoved
Mod ollet Gram.

1) Der blev lagt en Brygge i Land fra Skivene, for at gaae i Land paa.

Sogne, som henfores til LrinAvsrs Skibrede, (Vestre-Molands) og (H?«
vaags) Sogne, der henfores til Ban<lB Skibrede, og endelig i hnknaclalr (Topdal) og V 6 Skibrede
laae Kveilar (Toet) og ItiiKines Sogne, d) indbefattede afotua<lalr (eller Utraclali)
Otti»ueB (nu Odderncrs og Venneslands Sogne); d. e. klieipBlalla (Grebstads) og for
detmeste (Sogne) Sogne; Ofradsar, UeKlan6B og Sogne; Mainaclalr eller
Mauuaclalr (Mandal) d. e.
(Holme og Dsiebo Sogne) og I.aul6alB (Lobdals) samt (Bjellands) Sogne;
(Undal) eller Valla,

Sogn, hvori I,illan6>BneB (Lindesnes), Landets sydligste Odde, er beliggende;
(Oustad) S.; eller Apiud» S.; I>X3«ullalr (Lyngdal) eller Xa (a Xm), HelKal)olBta<!a (Hel
gebostads eller Ovre-Qvinisdals) og Lika nu Egen) Sogne; (l>iBtir, nu Lister) eller

(Vanso) og Ll-iselll (nu Herreds Sogne; Nviu (see S. 1) d. e. keikne» (Liknces)
Sogn i ttvin!Bllali (Qvinisdal), (Fedde) og maastee Uitia (Hittero) Sogne; (<3>a-

og ?lleB (nu Flekkefjords) Sogne, og endelig Biru<lalr eller Oiia (nu Bakke) og
Sogne. Til maae man have henregnet (Raabygdelaget), som i Middelal
deren udgjorde et eget Syssel og i geistlia Henseende et Provstie, indbefattede
eller Nn,NNB (Hordnces), Nfju (Evje), XlllalB (Aardals),
UilliBwlla (Hyllestad), Vallar (a Veilll) og Sogne; desuden BloiallB nu Aa
seralds), Veil<un<lalB eller (nu Vegusdal), (Moklands), IlsKrakar» (Heirefos),

(Lille Topdals), Xmli<ia (Omlid), lxetnaclalB (6evallalB, nu Gjcevedals) og
eller VillalBkei<l (nu Vegaardsheien) Sogne, hvilke uden Tvivl alle ansaaes at hore til de Gamles
BNtr. Raabygdelaget Horte i judiciel Henseende, ligesom Agder, under Gulathings-Loven, men i geist
lig under Stavangers Bisvedomme. Det tilgrcendsende Thelemarken Horte derimod i det Geistlige
deels under Oslo, deels under Hammers Bisvedomme og i det ludicielle under Vorgarthings-Loven.
Senest i det 15de Aarhundrede foregik igjen en Deling af hvorved

a omtrent det nuvcerende Mandals Fogderi, og d. e. Listers
Fogdcri, opstode. Agder bestod i 43de Aarhundrede af 15 Skibreder, og Raabygdelaget syues at
dave udgjort 5 Skibreder (Magn. Lageb. Testam. cfr. Hak. Adelst. Gulath. Lovs Thingfar. B.).
Indbyggerne kaldtes NZ^ir.

Og Kong Gud rod.
For lcengst hensovet.
Stolt af Voesen,
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!»Hde <sap.
Kong Olafs

D»d.

Og den lumffe
Aas«s Tjener

Lon - Sejer
Over Kongen vandt,

Og Budlekongen
Paa gamle Seng

Af Stifiesund
Blev hjelstungen.

Olaf tog Kongedommet efter sin Fader. Han var en mcegtig Mand og ei,

stor Krigshelt, derhos overmaade vakker, meget stcrrk og stor as Vcext. Han havde
Vestfold; thi Kong Alfgeir tog da hele Vingulmark under sig, og såtte sin So»
Gandalf derover. Baade Fader og Son krigede stcerkt paa Raumarige og under

lagde sig den storste Deel af dette Land og Fylke. Hogne hedte en Son af den

oplandffe Konge Eystein den Mcegtige, som lagde hele Hedemarken, Thoten og Ha
deland under sig. Da faldt og Vermeland fra Gudreds Sonner og vendte sig M

sine Skattegaver til Sveakongen. Olaf var paa 20 Aars Alder, da Gudrod dode,

og da nu hans Broder Halfdan gik til Riget med ham, stiftede de det imellem
sig/ og Olaf fik den ostre, men'Halfdan den sondre Deel. Kong Olaf havde sit

Aascede paa Geirstad. Der fik han Fodvcerk, hvoraf han dode, og blev hoilagl
paa Geirstad. Saa qvad Thiodolf:

Gren af Odins
Stcerke

Styrket blev
I Norges Rige.
Olaf fordum

Vcrldig styred
Vide Grund

I) Throttr, et af Odins Tilnavne og betyder stcrrk afthroa foroge. 2) Vestfold, som seesafTexte,,.

Cap. 54. tleirstlllllr. Da man paa Agder letteligen, fsruden Holt (see foran), ogsaa fanlt
et Sogn af det Navn Gjerrestad, og da man ei kjendte noget Sted af samme Navn paa Vestfold,
saa faldt man strår paa, at Gjerrestads Prcestegaard maatte vcere det gamle Kongescede Keirstnl!!!,

hvilket man, til Trods for al Historie, ei tog i Betcenkning at fremscette som Noget, der var h<e
vet over enhver Tvivl, og dog har man i den ffjonneste og meest befolkede Deel af Vestfold,

nemlig i Tjslling Sogn (de Gamles BKii en langt betydeligere Gaard af Navnet Gjem
stad, som i et Document fra 14de Aarhundrede findes skreven l>elrBta<llr (» kleirBtatlum), imedeos
derimod Gjerrestads Prcestegaard altid ffrives „u t!ir)lcBBtl,llum og l3elixBt»6uiu." Geirstad maa haoe

grceudset til Soen, hvilket af l)Il,f« Xlls" er heel tydeligt; dette sees og af den
crldgamle Fortcelling

llieninn » a VeBtfo!<l, «va at dann var me<i ei- n«nn »f 8llij)!
«inn i Oti<luBun6i «eint um Kveldit;" hvoraf man tillige erfarer, at Btik!uBuu<i maa vcett
ved Geirstad. Men Gjerrestad paa Agder ligger afsides oppe i en Dal 2 Mile fra Soen, imedens
Gjerrestad paa Vestfold ligger Soen ncrr paa Miil etter kortere. At denne Gaard som Konge»
scede for et Aartusmde siden kan have havt en langt videre Udstrcrkning end nu og grcendset ti!

Sven, er vistnok ligesaa rimeligt, som det vilde vcere hoist urimeligt at antage, at det samme ogfto
kunde have vceret Tilfceloet med den anden. Ncrsset, hvorpaa Kong Olafs og hans Hofsinders Ora»<

hoie bleve vpkastede (ifolge bem. h»ttr 01»f8), kan maaffee have vceret det hvorpaa Strandsti
Vestre-Halscn nu er beliggende. Sandsynligt er det dog, at den senere Cultur har bortjcevnet lisjk
Hoie, hvoraf Kongens desuden allerede var udgravet for Aar 1000. Skulde vor Gisning Mc

rigtig, saa maatte vel OtisluBunll vcere at ftge i Ncerheden deraf, hvor en god Vei nu forer f"
Soen ogsaa til Gaarden Gjerrestad.

Paa Vestmore,2)
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HaN 56de »sap.Om Roan»
vald Heiere

YVON e„d Heie-

Indtil Fodvcerk
Ved Jordens Rand

Stridbar Konge
Nedfcelde ssulde.

Nu ligger kampdjcerve
Hcerens Konning

Rognvald hedte Olafs Son, som blev Konge paa Vestfold efter sin Fader,

blev kaldet „Hejehoi" og om ham digtede Thjodolf hiin Hvinverffe Ynglinga-Tal,

han siger:
Bedst Kjending Navn

leg nogen Konning
Veed at eje

Under Himmelhvelving blåa
Er Rsgnvalds

l) Eller og Skibsstyrer.

6

Gjemt under Hei
Paa Geirastad.

Reisner-StyrerL')
Da „Hejehoi"

Han kaldet blev.
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Halfdan
Svarte rc
aierede fra
Aar «Hl-

«63.

11.

Halfdan Svnetes Saga.
«" Halfdan var Aarsgammel da hans Fader faldt, og hans Moder Aasa foer strår med

Hfdalf"'o3 ham Bester til Agder, og såtte sig der i det Rige, som hendes Fader Harald havde havt.
Der vorte Halfdan op og blev i en Hast stor og staerk, og kaldtes formedelst sine sorte Håar
Halfdan Svarte. Da han var 18 Aar gammel tog han imod Kongedommet paa Ag
der, og foer strår derpaa til Vestfold, hvor han stiftede Riget med sin Broder Olaf, som fer

er fortalt. Samme Host foer han med en Hoer til Vingulmark mod Kong Gandalf. De
holdt mange Slag, og snart seirede den Ene, snart den Anden; men tilsidst forligtes de saa-

ledes, at Halfdan skulde have halve Vingulmark, som hans Fader Gudrod for ham havde
havt. Derefter foer Halfdan Konge op til Raumarige, som han underlagde sig. Det
spurgde Kong Sigtryg, Kong Eysteins Son, som den Gang havde sit Aastede paa Hede

marken, og tilforn havde underlagt sig Raumarige; thi foer Kong Sigtryg med sin Har
mod Kong Halfdan, og der blev et stort Slag, hvori Kong Halfdan fik Seier, og just som
Kong Sigtryg med sin Hoer vendte sig til Flugt, blev han trusten med en Piil under den ven

stre Arm, og der faldt han. Derpaa underlagde Halfdan sig hele Raumarige. Kong Ey
steins anden Son, Kong Sigtrygs Broder, hedte ogsaa Eystein, og var da Konge paa He
demarken. Saasnart nu Halfdan var vendt tilbage til Vestfold, foer Kong Eystein med

sin Hoer ud til Raumarige, og lagde Landet vide omkring under sig.
imel- Da Halfdan Svarte spurgde, at der var ufred paa Raumarige, drog han en Hcer sam

sa Eystein. men og foer did mod Kong Eystein. Derpaa stod et Slag imellem dem, hvori Halfdan

vandt Seier; men Eystein fiygtede op til Hedemarken. Kong Halfdan foer med sin Har

ester ham, og der stod et andet Slag imellem dem, hvori Halfdan atter vandt Seier; men
Eystein fiygtede Nord op i Dalene til Gudbrand Herse. Derfrå forstaerkedes han med nyt
Mandjkab, og foer siden om Vinteren ud til Hedemarken, hvor han tras Halfdan Svarte
paa en stor V/ som ligger ude i Mjosen. Der holdt de et stort Slag, hvori der faldt man

ge Folk paa begge Sider; men Halfdan vandt Seier. Der faldt Guttorm, en Son af Gud

brand Herse, som havde Ord for at vcere den vameste Mand i Oplandene. End fiygtede Ey
stein nord i Dalene, og sendte sin Frcende Halvard Skalk til Kong Halfdan for at soge om

Forlig. For Frcendffabs Skyld overgav Kong Halfdan til Kong Eystein halve Hedemarken,

som han og hans Frcender for havde havt; men underlagde sig Thoten og det saa kaldte Land.

Cap. 2. vlllir g: see Har. Haarf. S. Cap. 2.
N)in miKla d. e.
tlvplsn<i, nu Oplandene, hvortil henregnedes Romerige, derunder indbefattet Oudalen, Solser,

Osterdalen, Hedemarken med Biri og Vardal, Gudbrandsdalen, Toten, Hadeland, Land, Ringcrige,
Modum og Sigdal. I den celdste Tid synes man ogsaa at have henregnet Valders (Fornm. S.
IV. C. 50) og Hallingdal dertil; men vist ikke senere (cfr. Saml. t. d. Norske Folks Sprog :c. 2
V. S. 102). Indbyggerne kaldtes og som var fra Oplandene.

I.anll (see Na6al»n6 S. 34.) en Bygd beliggende imellem Hadeland og Valders, for det meste
ved Vredderne af Rands-Fjorden (ford. Ksnch, strakte sig uden Tvivl i Oldtiden fra Lrnndnlm
(Vrandbo, den nordligste Deel af Hadeland) og lige til Tonsaasen og indbefattede Sognene Hot
eller (ogsaa (Fluberg), Hannar eller ve»tia Oinniu (nu Haugner eller
Nordsinden), Llglllm- eller «?Btra Binniu (nu Gaarder eller Ostsinden), Hllin«llKi- eller Veslhoip
(nu Vest-Torpen), Kinn eller (Kind eller Ost-Torpen) og sandsynligviis ogsaa Etnedal.
Land udgjorde i 15de Aarhundrede et Syssel.
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3die (sap
Halfdan
Suartcs

Oiftermaal

Ligesaa tilegnede han sig Hadeland; thi han hoerjede vide omkring, og var da bleven en saare
mcegtig Konge.

Halfdan Svarte fik en Kone, som hedte Ragnhild, en Datter af Harald Guldstjoeg,

der var Konge i Sogn. De fik en Son sammen, som Kong Harald gav sit Navn, og Gut
ten opfodtes i Sogn hos sin Morfader Kong Harald. Da nu Harald var udlevet og svag,

og tillige senlss, gav han sin Datterson Harald sit Rige, og lod ham udncevne til Konge.
Kort ester opgav Harald Guldstjceg sin Aand. Den samme Vinter dede hans Datter Ragn

hild, og ligesaa den unge Harald Vaaren ester paa Sotteseng i Sogn ti Aar gammel. Saasnart

Halfdan Svarte spurgde sin Sons Dod, gav han sig paa Vejen med stort Mandffab, og
farer nord til Sogn, hvor han blev vel imodtagen. Der paatalede han Arv og Rige efter
sin Son, og da ingen Modstand blev ham gjort underlagde han sig dette Rige. Der kom

til ham Atle Jarl hiin Mjovel) fra Gaular, som var Kong Halfdans Ven. Kongen

I) Smale, endnu brugeligt.

Cap. 3. som man vel uden Foie har antaget at have Navn efter en mythisk Konge
Sokni, bemcerker ellers i vort Oldsprog en dyb (sncever) Dal. indbefattede det
samme som nu Sogns Fogderi, dog med Undtagelse af Evindvik (ford. NivinllaviK) Sogn af Gu
lens Skibrede, som forst ved Rescr. af 23de December 1773 blev henlagt dertil (see om Llaular),
imod at Opheims Sogn overgik fra Sogn til Vos. Hoit op i Tiden var dette Fylke, ligesom

Haul cla-fvlki og I'vrcla-lvlKi, inddeelt i Fjerdinger, uden at det vides hvorledes. I 13de
Aarhundrede deeltes det i „sv<lra ok nsrllra lutanom" (den sondre og nordre Deel), af hvilke den
forste vel omtrent udgjorde det nuvcrrende Ittre- og den anden Indre-Sogn (den «eldre og yngre Gu
lath. Lov). Den nordre Deel skulde altsaa have indbefattet Prcestegjceldene I<uBtr med Fortuna
Sogn, den inderste Deel af Sogn, og Gaupna; FoBtrullalr (lustedalen), inn,»- og vtra-UoiKa eller

med Vei<laBtiftNll (Veitestranden), ()rneB (llrnces) og B«lvsrn eller Oulvalimr (Solvorn, nu
Hafslo UafniBloarPrgd.); I.Nradalr (Leirdal) med Nlrillalr (Erdal) og Xillalr (Aardal;

(Sogndal) med ljorar (Norum) og Ni<! (nu Kopangerffougen), samt endelig
eller (irlanll (nu Urland) med ?loar (Flom S.), Hnllrallalr (Underdal), >iclrkeimr (Nceroen) og
HvvKeims S. a (Opheims Sogn). Den sondre Deel kom derncest til at bestaae af
BvrBtrsnll (nu Sjsstrand) med eller (nu Fresvik), (Feios S),
nes eller (Fjcerland), I.itla-fjsrllr (Vetlefj.), (Sve
refj.) og Italastrynll (ItelaBtrftn(l? her stod et skjemt Afguds-Tempel paa LalcluiBkaKi), nu Legan
gers - ford. l.eiKvanKi a - Prcestegjceld); Vik eller ViKaKvKll (Vik) med (Arnefj.) og

(Ladevik) med Va<lnoimB-fjttl<lr (Vademsfj.), eller (Hojumsfj.),
«sar.fjs, 6,- (Bofj.)og I.i<lar.fM,<l, (Fuglscetfj.), NiKiB.fjsrclr( Etefj.),
IVlBna-kjorl!r (Risnefj.), og endelig 3«lun6ir eller den store Tgruppe, hvoraf Losne-Den ljosna)
og Indre- og Ittre-Sulen ere de betydeligste. Den storste Deel af Uttre-Sogn lige til Qvamss

kaldtes med et almindeligt Navn nu Sognfjceren. Fra Slutningen af
12te til 15de Aarhundrede synes Sogn lun at have udgjort eet Syssel; senere blev det udstykket i flere
smaa Forlehninger. har forovrigt, ifolge vore celdste Frasagn, vnret et af Norges beromteste
Smaariger, hvorom denne Egns overordentlige Rigdom paa Oldtidsminder desuden afgiver et ufor
kasteligt Vidnesbyrd (see Kraft IV. 822 f.). Indbyggerne kaldtes og som var
fra Boss».

t?a«/a»'. Saavel af Snorre, som af andre gamle Forfattere er det tydeligt, at baular
(a tlaulom), som man har anseet for at voere det samme som 6!ula eller Thingstedets
Navn, er derfrå aldeles forskjellig!; at tiaular ei betegner et enkelt Sted eller en Gaard, men er
Navnet paa et District, og at endelig dette udgjorde den vigtigste Deel af larledommet
(a eller FI/a/«-/«Mi og findes oftere brugt istedet for det Hele. Navnet klauiar staacr
derfor i en saadan Forbindelse med at man ilke vel kan gjhre det ene til Gjenstand for Un
derssgelse, uden at det andet tillige maa komme med i Betragtning. I Forbindelse med hvad foran
i 3 Cap. af Halfd. S. (jfr. hattr Ualf<l. Bv»rta Cap. 1.) berettes, henvises til Harald Haarf. S.
Cap. 13, hvor man lcrser: (Kong Harald) setti eotir ItaKon Fari oe
feek Ksnom viirBokn i I'i rcl a-tvlki. seno!i NaKon Farl orcl Falli Kinum Wova ut
Kann Bkvilu"i tara drott or oe vera Fari a Llaulom, «em Kann Kaflli fvrr vei it, onn
Kva<l Uar»ll6 liafa veitt Bor Fail senlli l3au oi 6 i moti, at Kann
mun llallcla 8 Vssli a-kvlKi, oe sva llaulom, I»ar til er Kann Knnr llarnllll Konunss." Den
endnu utrykte Konge-Scrga beretter med Hensyn paa denne samme Begivenhed:
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såtte Atle Jarl over Sogne-Fylke til at dsmme i Landet efter Landslov, og krceve Skatten til
Kongens Bedste. Derpaa foer Kong Halfdan til sit Rige i Oplandene.

Ilalkclan so<ir i nanB; enn hal var 8 v na -kv Il<i ok »I ir; na»B nukut-d»i var aslau l 0 m"
(g: Kong Harald gav Atle den Smale Jarls Navn og de samme Lehn, som han fsr havde havt
af hans Fader Halfdan, men det var Sygna-Fylke og Fjaler; hans Hovedgaard var paa Gaular).
I den gamle hattr

oli I.jålir; nanB B>nir voru V'revBteinn er Ku atti a t»aulum, ok I?rev»
kadir ko6ur (g: Freygard eiede Fjordene og

Fjaler; hans Sonner vare Freystein den Gamle, som havde Bo paa Gaular, og Freybjsrn, Fader
til Audbjsrn, Fader til Arinbjsrn, Jarl i Fjordene). Af det Anssrte maa det da vcere klart nok,
at baular hverken Horte til Sogn eller Fjordene, men til Fjaler; og skulde man end kunne
tvivle paa, at Kaular betegnede et mindre District af det sterre saa vil denne Tvivl dog
hceves ved fslgende Steder i pars V. O. 7—B, hvor det heder: net m»<li,
Bun I»ornearnar enn» tlaulverBlca" Lovtr Bun Orm» kor ak klaulum t!>
IBlan6B at all«iri 06<lnv mo«ier nannB <lotter horbearnar ens KaulversKg,
Loptr kor utan nit livort Bumar tvrer lwn<i ino<iurnro<iuiB B,'nB,
at ulota at Koti hvi, er I>ordeorn mo6nrka6er nannB naklli har varclveitt at ti aul um. hordeom
var rikr Neiser 1 Norezi 1 al a kvik i" hvi kor Loptr en tiamli BVBturBun i^lozz
ut. blota a tiaulom, at var nkriclt i (3: Der var en Mand ved Navn Flose,
en Ssn af Thorbjorn fra Gaular Lopt, en Son af Orm Frodesssn, foer i en ung Alder
fra Gaular til Island Odny, hans Moder, var en Datter af Thorbjsrn fra Gaular. Lopt
reiste til Norge hver tredie Sommer paa sine egne og sin Morbroder Floses Vegne for at offre i
det Tempel, som Thorbjsrn, hans Morfader, havde forestaaet paa Gaular. Thorbjsrn var en mcegtig
Herser i Norge i Fjala-Fylke Af den Aarsag foer Lopt den Gamle, Floses Sssterson, at offre
paa Gaular, at Flose var fredlss i Norge ). Om Templet paa Gaular fortceller ogsaa For
fatteren af Egils Saga Cap. 49 folgende: var um varit, at Klot mikit Bl<vll<li vera »t
sulnri at tlaulum, hat var ASNxt nokull-nok, «otti fjolmenni inikit or 01l
ak ok or olc klext allt Bt«rmenui." Det var om Vaaren at stort Of«
fer siulde vcere mod Sommeren paa Gaular, der var et meget beromt Hoved-Tempel, og did sogte
en stor Mcengde fra Fjordene og Fjaler og Sogn, og ncesten alt Stor-Folk. —) Dette Sted sy
nes ogsaa udtrykkeligen ai vise, at Eiglas Forfatter har gjort Forskjel paa Gaular og Gul»«
Thingsted; thi hvorfor her ncevne Templeta men Cap. 56 Thinget paa tlula eller
Gula-Thing? Skulde disse Navne betegne det samme, maatte han ogsaa kaldet Thinget Gaula-
Th ing eller a Vaulom (ikke i Vula), men det er en Bencevnelse, som hverken findes i Eigla,
eller, saavidt vides, hos nogen af de gamle norske Skribenter. Hoved-Elven, som gjennemstrommer In
dre-Holmedals Prcestegjceld i Sondfjord, og kort forend den ved den skjenne Gaard Osen udgyder
sig i Dals-Fjord, danner et stor Vcmdfald kaldes Gaula, og den hele omtrent 4 Miil lange
stcerkdefolkede Dal, som den gjennemlober, kaldes endnu med et almindeligt Navn Ga ul, Dalen
(see H. Arentz om Sondfj. i Top. lourn. 28 H. S. 114 f.); at de Gamles baular har indbe
fattet dette Strog, kan derfor neppe vcere tvivlsomt. Da ikke senere, ei engcmg i
den crldre Gulathings-Lov findes ncevnt som en egen Provinds, saa bliver da Spsrgsmaalet,
hvor det har ligget, og hvor hvidt det har strakt sig. At det har grcendset til Sven og udgjort
en betydelig Deel af det senere l'vr<la-f) IKe (nu Sond- og Nordfjords Fogdr.), det sees af Olaf
d. Hell. S. Cap. 28, hvor det berettes om Kong Olaf, da han kom til Norge, at han forst landete
paa Scels (strax ssndenfor Stat) og seilede siden ,)Bu<lr vnr hvor han fangede Håkon Jarl i
BaullunKBBun<i (nu Saue«Sund ved den sydostlige Kant af Atleoen). Ifelqe Har. Haarf. S. Cap.
13 laa (Stafang-Fjord, cfr. llppn. rilii» Nar. Hurk. Oap. 5.) og efter Landnåm. P.
1 Cap. 3, P. 2. C. 6 laae Dals-Fjord og At lo „a I.. 0. Klantwsa v. 385 siges
det, at ,)N»lfllan Avarti,
XONFB, 00 Bolv»rar NunnolkB<lottor or «Mur F»rl8 en» —
(a: Halfdan Svarte, Konge i Oplandene, var gift med Thora, en Datter af Harald Guldssjceg,
Konge i Sogn, og Solvor, Datter af Hunnolf Jarl fra Fjordene, Eoster af Atle Jarl den
Smale). Forfatteren af denne Deel af hiint ypperlige Oldstrift (Gulathings-Lagmanden Hl.
Hank Erlendsson?) har aabenbar kun havt Hensyn til sin Tids (Slutningen af 13de og Begyndel
sen af 14de Aarhundrede) Fylkes-Inddeling, og derfor henlagt larledommet Gaular og Fjalil
til Fjorda-Fylke; thi efter al Rimelighed kan Hunnolf ei have vcrret Jarl andensteds end paa Gau
lar, i hvilken Vcerdighed da Sonnen Atle har fulgt ham; at han ikle har vceret Jarl orer
hele Fjorda-Fylke, det see vi af Harald Haarf. S. Cap. 12—13, hvor det fortcrlles, at Konge»
såtte Håkon Jarl over dette Fylke efter Kong Vemunds Drab. Hunnolf maatte ogsaa have vceret
kaldet i eller hvis det skulde udtrykke, at Fjordene udgjock
hans larldsmme. Dette kommer ogsaa godt overeens med det Ovenanforte, at baular har vcerel
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Sigurd
Hjorts Dal-

N!'.

Om Hosten foer Kong Halfdan ud til Vingulmark. En Nat, da han var der

Gjcestebuds hendte det sig, at der ved Midnatstid kom til ham en Mand, som havde holdt Oandalft
Vagt til Hest, og meldte ham, at der var kommen en Krigshoer i Ncerheden af Gaarden.

Kongen stod strår op og lod sine Mcend vcebne sig, gaaer derpaa ud i Gaarden og opstiller

dem i Slagorden. Just i det Samme kom Gandalfs Sonner, HYsing og Helsing, did

med en stor Hoer, hvorpaa der blev et stort Slag; men fordi Kong Halfdan blev overmandet

af Moengden af Folk stygtede han til Skoven, efterat mange af hans Mcend vare blevne paa

Pladsen. Der faldt hans Fosterfader, Vlver den Vise. Derefter stimlede Folk til Kong

Halfdan, og nu foer han afsted, for at opsoge Gandalfs Sonner. De modtes paa Eide
ved Eyne - Skjce r, og sioges der. Der faldt Hysing og Helsing; men deres Broder Hake

reddede sig ved Flugt, hvorefter Kong Halfdan underlagde sig hele Vingulmark; men
Hake fiyede til Alfheim.

Sigurd Hjort hedte en Konge paaßingerige, som var storre og stcerkere end
anden Mand, og der fandtes ikke hans Lige i vakkert Udseende. Hans Fader var Helge

en Deel af eller det gamle da dette i senere Tid (i 13de og 11de Aarhun
drede) var iudgaaet under hvorfor det uden Tvivl er en Skriv- eller Hukommelses-
Feil af den islandske Forfatter af Olaf Trygvess. Saga, nåar han Cap. 116 lcrgger Fjaler i Sog n.

Sandsynligviis har Fjaler netop ophort at vcere et eget Fylke ved Atle Jarls Fald og hans Son
ners Flugt fra Landet. Da Bolun«zii- (nu Sulen-Oerne) Horte til Sogn der altsaa strakte sig
lige ud til Havet imod Vest, imedens det i Syd ved I»lNAane» (nu Dingences) grcendscde sammen
med saa have vi med det samme Fjala-Fylkes sydlige Grcendse; den nord

lige maa derimod blive mindre bestemt. Imidlertid veed vi af Peder Claussons Norg. Beskr. S.
14, at Fjala-Fylke strakte sig i Nord indtil man jcevnfore hermed I.l»ntlu«-
mad. P. 11, Cap. 9, hvor det fortsettes, at OvinKokcli var Kgppi mikill, ban beu at

(o: Sigurd Svinhofdi var en stor Kjcempe, han boede paa Kvenvaagastrand
som Varianter forekomme a

ler det andet af disse Navne er det rigtige, saa synes det neppe at kunne vcere nogen Tvivl om,
at hermed menes en Gaard paa Vaagestranden - en Strcekning, der endnu kaldes saaledes, beliggen
de i Nordost for Stavences paa den sondre Side af Forde-Fjordens Munding indtil Gaarden Vaa
ge i Svans Sogn, hvor nu er Thingsted. Ved denne Gaard kommer en Qvcerneaa ned igjennem

Vaage-Skaret, saa det ei er usandsynligt, at just denne Bcek Xvenn» (maaffee rigtigere (jvsiua)
a — har vceret Fylkets Grcendse paa nordre Side. Navnet Llaulai-, Dat. t!»u

lom er vistnok Flert. af tlaul, Navnet paa den Elv, som gjennemstrvmmer Gauldalen (Gaulardal),
og synes at vcrre et Appellativum, som betegner den Larmende, Tudende, af Verb. at tude.
(I det Throndhjemste haves, som bekjendt, en Elv og en Dal af samme Navn). tlaulai kan alt

saa betyde en Egn, gjennemstrommet af fiere saadcmne brusende Elve, og er, som vi have seet,
ganske forskjellig! fra 6ul«, Thingstedets Navn, der laa i Xoi<lns,(!al»nll, og maaskee rigtigst «d
-ledes af at blcese, hvoraf eller Hafgnla, et almindeligt, men iscrr ide omhandlede

Egne velbekjendt Navn paa et Slags Passat-Vind i de dervcerende dybt indgaaede Fjorde. Det
andet Navn er Flert. Form. af Enkelt. VM foem. gen. 1, en Fjcel, 2, en jcevn, siet Mark,

og skal vcere relativt passende paa denne Kystegns mange Dale.
Cap. 4. Nid (a Nvlli). Af Diplomer og „den rode Bog" erfarer man, at Astims Sogn og

den liden Deel af Thrygstads Sogn, som ligger imellem den sydligste Vugt af Soen Syeren og
hiint Sogn i Smaalehnene fordum havde Navn af Vid (eller Hli<! see Vinkulmsik). Istedet

for „V)na-«lle,," har hattr Italtt. Bv«rt» C. 2, ligesom en Variant, der gjentages i tvende Co
dices af Heimsk: hvilket uden Tvivl er det Rigtige, og bliver da Navnet paa Soen
Dyeren, ford. ogsaa eller faldet. Det har folgelig ei vceret langt fra Glommens
Udlob ved den sydligste Ende af bemelte So, at Slaget imellem K. Halfdan og Gandalfs Sonner
har staaet.

Cap. 5. eller H/nMI-lKi, som foregives at have Navn efter Raums Son,
Nors Sonneson, Hring, der skal have vceret den forste Konge sammesteds, forekommer i vor celdste

Historie som et af de beromteste Smaariger i Landet, og vedblev at have sine egne Konger lige til
Sigurd Syrs Dod 1018. Det egentlige li,'nK»riKi, som indtil 1575 kun udgjoade eet Prcrstegjceld,

bestod af Sognene sH«r6rnok (nu Norderhoug), Itauxi, ?leB (ved den noldre Ende af Spirillen
Eo. Efter 1591 er Kirken paa dette Sted sl?ifet og forftyttet lcengere Syd til Gd. Viger), llu

lar (Hole) og Btew (Steen Kirken paa denne Gaard blev allercd' ilke mere benyttet ved Ud
gangen af 16de Aarhundrede, og nu er den ncesten ganste nedbrudt). Paa Ringerige ncrvnes disse
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den Hvasse, og hans Moder var Aslaug en Datter af Sigurd Orme-Vie, her var en Son
af Ragnar Lodbrok. Det er bleven fortalt, at Sigurd var tun 12 Aar gammel, da han
drcebte Berserken Hildebrand selv 12te i Enekamp, og han udforte mange Manddoms

Gjerninger, som fortcelles ien lang Saga om ham. Sigurd havde to Born, hvoraf den
ene var en Datter, som hedte Ragnhild, da 20 Aar gammel, og var en herlig og raff Pige.

Hendes Broder Guttorm var endnu i Ungmands-Alderen. Der fortcelles, at Sigurd hav
de den Vane at ride ganske alene ud i ode Skove for at jage efter store Dyr, som voldte

Mandffade, og at han deri altid var meget ivrig. Een Dag reed Sigurd som sedvanlig

ene ud i Skoven, og da han var reden et langt Stykke Vei kom han frem paa et Rydland

i Ncerheden af Hadeland. Der kom Berserken Hake imod ham med 30 Mand, og derpaa
stoges de. Der faldt Sigurd Hjort, men tillige 12 af Hakes Mcend, og Selv mistede han
den ene Haand, og fik tre andre Saar. Derefter red Hake med sine Mcend til Sigurds

Gaard, hvor han tog hans Datter Ragnhild tilligemed hendes Broder Guttorm, og forte

dem, samt meget andet Gods og mange Kostbarheder, hjem med sig til Hadeland, hvor
han aatte store Gaarde. Da lod han lave til Gilde, og agtede at holde Bryllup med Ragn

hild; men der gik Tid hen, fordi hans Saar tog sig ilde op. Hake Hadelands Berscerk laae
af sine Saar om Hosten, og i Begyndelsen af Vinteren. Nu var Kong Halfdan i lule

gilde paa Hedemarken, hvor han havde spurgt alle disse Tidender, og en Morgen tidlig, da

Kongen var klced, kaldte han til sig Harek Gand, og sagde, at han ffulde fare over til Hade
land for at hente ham Ragnhild, Sigurd Hjorts Datter. Harek gjorde sig fcerdig med
hundrede Mand, og stillede Reisen saa, at de kom over Våndet til Hakes Gaard i

og besatte alle Dore og Skaalen, hvori Huuskarlene sove. Derpaa ginge de til det Sove

bur, hvori Hake sov, brede det op og bortforte Ragnhild med hendes Broder Guttorm,
samt alt det Gods, som der var; men Skaalen brcendte de med alle de Mcend, som

inde vare. Nu teltede de en prcegtig Vogn, og såtte deri Ragnhild og Guttorm og fore

I) Just som det gryer ad Dag. Islcrnderen regnede Otten fra Klokken 3 til 6 om Morgenen-

Bygdelag: Xillali-, og innia eller nni-dia (nu Aadalen); (nu Vangsbygden eller
Haugs Sogn), hvoraf igjen den Deel, som iudsiuttes af Beina-Elven (ford. Veidna af Bagn),
Rands-Elven (IVun6a?) og Bjergene mod Nord havde Navn af III1»ia1I, OuKnacwlr (Sognedal),

islisncl, nu Tyristranden og Strekningen i Nord forbi Honefossen paa den vestre Side af Elven,
Ns)'Bi eller IVVisi (nu Rosebygden) d. e. Halvsen, som dannes af Tyri-Fjorden og Steens-Fjorden.

Her ligger Kong Rings Gaard Bt,-eitul«n6 (som endnu hen i 17de Aarhundrede hedte Strituland,
men heder nu Helgeland, Topogr. lourn. 30te H. S. 121), samt V«neHune3 (cller
nu Vsnsncrs), hvor K. Sigurd Syr skal have boet. Ringerigets store Indso, som ester dens trende
Arme nu har ligesaa mauge Navne, kaldtes fordum med et almindeligt Navn eller af
hvis ftere Der fornemmelig (Dipl. fra 1339 nu Storo n) fortjener at nceones. Ringe
rige var inddeelt i Fjerdinger, af hvilke Olilvnlia-, Oti-ancln eller og Vsldon
d»-yoiMnK,-, der idet ringeste indbefattede den ostlige Deel af Norderhaugs Hovedsogn findes
ncrvnte. Indbyggerne kaldtes eller Med Ringerige var fordum forenet Mocl

deimi- (Modum formodentlig af Ul6l!» en Elv), som i Middelalderen indbefattede Oixdulr med
og Xl-Mis-Iwl-ad (Krodsherred) eller som denne Egn findes ncrvnt i gamle Diplo

mer ,Mulllleim ineci At Sigdal, som man har viller indbefatte under Or<e
„a-fylke (hvorom see Har. Graaf. S. C. 11), regnedes til Modum, sees blandt andet af „den rode
Vog," hvor der ncevnes Gd. i vi<l a Mo6kNimi." Eggedal er

nemlig den overste Deel af og Annexsogn til Sigdal.
Paa Ilnclalanli i Lunder Annexsogn til levnagers Prsestegjceld ligger Gd. Haakenstad,

hvor man har antaget at Hake boede. Uagtet der paa bemelde Gaard findes en betydelig Gravhoi,
som har Navn af Hakens (Hakes?) Haug, saa kunne vi dog ikle andet end drage hun Mening i
Tviol, som uovereensstemmende baade med Snorres Beretning, hvilken vi have for os, og med

ZluUr Uulkd. Ovaitu, da det Vand, hvorom her tales, vel ei kan vcrre noget andet end Rands-Fjor
den, fra hvilken Gd. Haakenstad ligger over en Miil borte.
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siden ned paa Isen. Hake stod op og gik efter dem en Stund; men da han kom til Isen
ved Våndet, vendte han Svoerd-Hjaltet nedad og lod sig falde paa Svcerdspidsen, saa at Sver

det stod igjennem ham. Der fik han sin Bane og blev hoilagt ved Vandbakken. Da
Kong Halfdan, som var meget Mrpsynet, saae dem fare over Vandisen og tillige den

teltede Vogn, mcerkede han nok, at deres Mrende var udfort efter hans Villie. Derpaa

lod han sine Borde stette frem, sendte Folk vide om i Bygderne for at indbyde mange Gjce
ster, og samme Dag var et godt Gilde, som blev Halfdans Bryllupsgilde med Ragnhild,

der blev en nmgtig Dronning. Ragnhilds Moder var Thyrni, en Datter afHarald Klak,
Konge i Jylland, og en Soster af Thyri Dannebod, som var gift med Danekongen Gorm

den Gamle, som da raadede over Danavceldet.

Ragnhild, som var forstandig og viis, dromte store Dromme. En af hendes Drom
me var den, at hun stod ude i sin Urtegaard, og tog en Torn ud af sin Soerk; men medens

hun holdt den i Haanden voxede den saa, at den blev en stor Teen, hvis ene Ende stog sig
ned i Jorden, og blev strår rodfast; men den anden Ende afTroeet hcevede sig heit op i Luf

te», hvorefter Trceet syntes hende at blive saa stort, at hun vanffeligen kunde see over det.
Det var og forunderlige» tykt. Den nederste Deel afTrceetvar rod som Blod; men Stam

men op efter fager gren, og Grenene vare hvide som Snee. Der vare mange og store Qvi
ste paa Trceet, nogle hoiere oppe, andre lcrngere nede, og saa store vare Trceets Grene, at
hun syntes de udbredte sig over hele Norge, ja end meget videre.

Kong Halfdan dromte aldrig, hvilket syntes ham forunderlige, og dette fortalte han en
Mand, som hedte Thorleif den Vise, og spurgde ham til Raads, hvad derved var at gjore.

Thorleif sagde hvad han gjorde, nåar han vilde have nogen Aabenbaring i Dromme, at

han nemlig tog sin Sovn iet Svinebol, og da brast det ham aldrig paa Dromme. Saa

gjorde Kongen, og da aabenbaredes ham folgende Drom. Ham syntes at han havde det al
lerfagreste Håar, som alt var i Lokker, nogle saa side at de faldt ned til Jorden, nogle rakte

ham midt paa Loeggen, nogle til Knceet, nogle til Hosten eller midt paa Siden, nogle til Hal
sen ; nogle vare kun som Knuder sprungen frem af Hovedskallen. Disse Lokker vare af for«

skjellig Farve; men en Lok overgik de andre i Fagerhed, Lyslek og Denne Drom
fortalte han Thorleif, som udtydede den saalunde: der skulde komme en stor Afkom af ham,

og hans Wtmcend skulde med stor, men ikke Alle med lige stor, Hceder raade over Lan
dene, dog Een as hans A3t skulde vorde mere navnkundig end alle de Andre. Det var
Folks Tanke, at denne Lok betegnede Kong Olaf den Hellige. Kong Halfdan var en viis Mand,

en Sandheds og Retfcerdigheds Mand, som såtte Love, holdt dem Selv og tvang Andre til

at holde dem. Og paa det ei Vold skulde omstyrte Lovene, bestemte han Selv Sagernes
Tal og bestemte Boder efter Enhvers Byrd og Vcerdighed. Ragnhild Dronning fodte en
Son, som blev overost med Vand og kaldet Harald, der snart blev stor og overmaade

vakker. Der vorede han op, og blev tidligen en stor Idrcetsmand, vel begavet med For
stand. Hans Moder eljkede ham meget; men hans Fader mindre.

Kong Halfdan var til lule-Gilde paa Hadeland, hvor en forunderlig Ting indtraf
lule-Aften. Da den store Mcengde Gjcester, som der vare samlede, var gangen tilbords,
forsvandt al Mad og Aldrikke fta Bordet. Kongen sad ene tilbage mork i Sind; men de

Vvrige sogte hver til sit Hjem. Paa det nu Kongen kunde komme til Vished om hvad
der kunde have forvoldt denne Hcendelse, lod han en Finn gribe, som var mangfoldig klog, og
vilde tvinge ham at sige Sandhed; men hvor meget han piinte ham fik han dog Intet af

I) Vand betyder en Indso ogsaa i nuvcrrende Sprog og Vand-Is modsatttes Sols. 2) Lyslek —af
lys Farve Storlek: Storrelse. Ord som endnu bruges i daglig Tale.
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ham. Finnen sogte iser Hjelp hos Kongesennen Harald, og Harald bad om Naade ft
ham; men forgjeves; thi lod Harald ham romme bort mod Kongens Villie, og fulgte ham
Selv. Paa deres Ferd kom de til et Sted, hvor en Hovding holdt et stort Gilde, og ble»!

som det syntes vel modtagne. Da de havde veret der til Vaaren, sagde Hovdingen en Daz
til Harald: „Din Fader tog sig det forferdelig meget noer, da jeg i Vinter tog nogen Kosifn

ham, nu vil jeg lenne dig derfor med et glad Budffab: Fader din er nu dvd, og nu ffal du fan

hjem og modtage det hele Rige, som han haver havt, og dermed skal du underlegge diz
hele Norge."

Halfdan Svarte agede fra et Gilde paa Hadeland, og det bar saa til, at hans Vei
faldt over Våndet Rond. Det var om Vaaren, og der var en sterk Solte. De agedl

over Rykinsvig, hvor der om Vinteren havde veret en Brondvaag i Isen for Qveget,

og hvor Mogen var falden paa Isen havde Soltoen deri edt Huller. Da Kongen nu kjorl,
derover, brast Isen, og der omkom Kong Halfdan og Mange med ham. Da var han 4<j
Aar gammel. Han havde veret en af de aarseleste Konger. Saa meget gjorde Foll

af ham, at, da hans Dod spurgtes, og hans Lig blev slottet til Ringerige, i den Ag!
at begrave det, fore de gjeveste Mend fra Raumarige, Vestfold og Hedemarken der

hen. Alle begjerede at fore Liget med sig for at begrave det i deres Fylke, og syntes at de,
som fik det, havde gode Aaringer i Vente. Omsider bleve de saaledes forligte, at Liget stis
tedes i 4 Dele. Hovedet blev lagt i Hoi paa Stein paa Ringerige, og Enhver af de K

dre forte sin Deel hjem og lagde den i Heie, som siden kaldtes Halfdans-Heie.

9. tton<i, d. e. Rands-Fjorden, sender en Bugt ind til Gaarden Roken (ford. UM
eller Ns>Kin) ved Grcendsen af Brandbo Annexsogn til Grans Proestegjceld, hvoraf den har Nm
af Rokensvik (^KWsviK).

stein, nu Steen i Hole Prsesteg. Saavel Sagnet, som blandt Andet den Omstcendighed, al
K. Halfdans Hoved her blev begravet, gjor det ncesten til Vished, at Sigurd Hjort havde sit Kon
gesoede paa denne Gaard. K. Halfdans Gravhoi paa Steen er endnu at see. Den vigtige, me»
desvcerre endnu utrykte norste Konge-Kronike, som af Torfceus er kaldet „Fagurstinna," beretw
derimod, at K. Halfdans Hoved blev begravet i paa Vestfold (cfr. Ungl. S. C. 49),
hans Indvolde paa Gd. I>enssillBla<ill (Thingelstad) paa Hadeland der uden al Tvivl har vcrrei
et Kongescede fra den celdste Tid af, som Navnet (henFill, en Konge eller en Overherrel tllkjw
degiver og det Dvrige paa Bteiu paa Ringerige.

>»»j!s
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Harald Haarsagees Saga. VN^
Harald tog Kongedommet efter sin Fader da han var 10 Aar gammel. Han var stor, iste <s«p.
sicerk og vakker af Udseende fremfor nogen anden, forstandig Mand og meget mandhaftig. Hans
Morbroder Guttorm blev Forstander for Hirden, og for al Landsstyrelse, ligesom han G«n
blev Anforer for Hirdens Efter Halfdan Svartes Dod tragtede mange Hovdin-

ger efter det Rige, som han havde efterladt sig. Blandt disse var Kong Gandalf den Forste tilli
gemedHogne og Frode, Sonner af Eystein Konge paa Hedemarken, ligesom HogneKa r a son

gik vide over Ringeriget. Paa samme Tid begyndte Hake Gandalss son sit Tog ud til
Vestfold med A) 0 Mand, foer oven om nogle Dale, og agtede uforvarendes at komme paa

Kong Harald; men Kong Gandalf fad hjemme i Landet med sin Hoer, og havde i Sinde med
den at scrtte over Fjorden til Vestfold. End da Hertug Guttorm sporger dette, samler han en
Hoer, og farer med Kong Harald op i Landet mod Hake. De modtes ien Dal, hvor der blev et
stort Slag, hvori Kong Harald fik Seier, og der faldt Kong Hake med en stor Deel af sine
Folk. Stedet kaldtes siden Hakedalen. Derpaa vendte Kong Harald og Hertug Gut
torm igjen tilbage; men da var Kong Gandalf kommen til Vestfold. De fore mod hin
anden, og da de modtes blev et stort Slag, hvis Udfald var, at Gandalfstygtede, esterar den
stsrste Deel af hans Folk vare blevne paa Pladsen, og kom i den Tilstand hjem til sit Rige.
Da nu Kong Eysteins Sonner paa Hedemarken sporge denne Tidende ventede de strår Hceren
paa sig, og gjore Bud til Hogne Karason og Gudbrand Herse, og stette dem Stcevne til at
mode sig paa Ringsager paa Hedemarken.

Efter disse Slag vende Kong Harald og Hertug Guttorm om, og fare mestendeels 2dee <?ap.

stovleds til Oplandene med alle de Folk, som de kunde faae samlede. De sporge hvor de op-
landffe Konger havde lagt deres Stcevne, og kom der ved Midnatstid, uden at Vagtmam- H°°din,er.

dene bleve dem våer, forend Hcrren var lige for Doren paa den Stue, hvori Hogne Karason
var, saavelsom den, hvori Gudbrand sov. De fatte Ild paa begge Stuer; men Ey

steins Sonner stap ud med deres Folk, hvorefter de stoges en Stund indtil baade Hogne og

Frode faldt. Efter disse fire Hovdingers Fald lagdeKong Harald, formedelst sin Frcende, Hertug
Guttorms Kraft og Fremkomst, under sig Ringerige, Gudbrandsdalen, Hadaland

1) Den Livvagt ved Hoffet, som ncrrmest omgiver Kongen. Nogle Manustripter udelukke «Hirdens."
Han kaldtes Hertug, som den der ligesom trcrkker (anforer) Hoeren.

l. U»Ku<l»lr, nu Annexsogn til Nittedals Praestegjoeld, see ttaumariki.
eller 11l inK!B»Kr, nu Ringsager Prcestegaard i de Gamles see Iteillmsi l<.

(sap. 2. clu<lwunll8(iu1ll- (Gudbrandsdalen). Den mythiste Saga om Fornjot og hans 3Et
meend beretter om Raum, at han havde en Son Brand, som af Faderen blev given (eller opfo
stret) til Guderne og derfor kaldet Gudbrand; ham gav Raum den Dalstrcrkning, som (efter
ham) fik Navn af l3u6biANllB<j9lir. Denne af Elven Langen (ford. gjennemstrsmmede Pro
vinds var deelt i tvende Sysler, nemlig l)iii nor6»n olc «unnun tt«>»t"
(nu Rusten ved Grcrndsen af Ssdorps og Froens Sogne, eller ~nsillli olc luti» i 6ucl-

») Den nordre Deel bestod altsaa af: 1, />a?«M?', nu Loes», 2, Do/»'»/', nu
Dovre, 3, (Lom) som indbefattede Xol-cl-nol»ll eller OKeillgKi» (Skiagers) Sogn, hvorafet Strog
i den nordvestlige Deel kaldtes Lloneimi-, Vygden nordenfor Otte-Vandet kaldtes IIof»8tisnll og i
Syd for samme BKeitlaKrBBtlsnll, Ulua eller Loms Hovedsogn, hvoraf den ssndre langs Våndet
liggende Strcekning kaldtes samt Lill-ai-6»lir (Vcvverdalen), der fordum udgjorde et eget
Sogn under Navn af Lleil» (Gjelloug) Sogn, og endelig (Garmo) Sogn med V»iN6u)r
(nu Vaardalen); 4, (Vaage) indbef. nu Vaage Hovedsogn, der ogsaa havde
Navn af Bil, nu Sell, og Ne<lalr. Vaage Prcesteg. kaldtes ogsaa I.mlnlmr, hvoraf

7
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Thoten, Raumarige og den hele nordlige Deel af Vingulmark. Derefter havde Kona
Harald og Hertug Guttorm Ufred med Kong Gandalf, og holdt fiere Slag med ham, der
endtes saa, at Kong Gandalf faldt i det sidste Slag; men Kong Harald underlagde sig hele
Riget for efter til Raum-Elven.

Kong Harald sendte sine Mcend efter en Pige, som hedte Gyda, en Datter af Kong
Erik afHordaland, som blev opfostret hos en mcegtig Bonde i Valders. Kongen vilde

Lalum, Navnet paa en afHovedsognets Fjerdinger, endnu er en Levning. 5, Af (Froens) Pr««
stegjceld, Uvainmr (Qvam), XviKnii (Qvikne) og Bu<iH«i-o d. e. Vreicliu (Bredenbygd), som tilligemeo He
dalen i Vaage Prcrstegjivld kaldtes med et almindeligt Navn Itollillin (Nnlle<liB d) Den ssndre
Deel: 1, Det egentlige ?ron eller Sogn; 2, eller nemlig Ringebo Sogn,
hvoraf den nordlige Deel kaldtes VNkneimi-, med (Vennebygden) og Betn»6alr (Set
ningsdaleu) samt den sydlige Deel; 3, eller nemlig Sogn mel

(Tretten) Sogn; 4, t?a«s</a/?' eller IV6illivalB (Gusdals) Sogn med (Follebo
Sogn), Fadiudalr (nu Bodalen), (nu Uggedaleu) den sydligste og OvartKeimi- (nu Svads
um) den nordligste Deel af det saakalte Ll»u8<!al8 I,inxa. 5, (Faaberg), hvoraf den
paa Dstsiden af Langen og Mjosen liggende Strcekning kaldtes Xll, og den Deel af Lille Hammeri
(Lioa llama,B) Sogn, som ligger paa den vestlige Side af Mjosen kaldtes VinKaiKeimr. Fer
Reformationen havde Gudbrandsdalen mindst 48 Kirker (nu 25).

Naum-elfr, nu Glommen.
3. FtlttT-tia/attck, limllalancl eller (der i Edm. Gibson's Udg. af den angelsachsiste

Kronike ekrunienn Baxonioum forekommer ved Aar 787 under Navn af Hereclaland), nu
Send- og Nordhordlehn, stulde have Navn efter Gards Son og Norr's Sonneson Ha urd eller
Hord. Det bestod af Kyststrekningen fra (nu Ryvarden) i Syd indtil (nu
Dingenoes) i Nord; hermed vare Landikaberne Narclanssr og VoiB, fordum ligesom nu, forenede,
der tilsammen udgjorde Haurcla-lvlKi. Naurclalancl var deelt i: a) hvis vest
lige Deel bestaaer af en Mcengde storre og mindre Ser, af hvilke iscer fortjene at ncevnes: Vuml
(eller Lumlov, nu Bommel^S), hvis nordlige Deel udgjorde LlimBneB (Bremsncrs) Sogn,
<3o6<?v, (eller Vai-Aunt), (Felberg-D), IIaul8«a (Halsno) bekjendt af
sit Kloster, storl! (Stor-Oeu), med Xi1»illl8 (Aalands) og (Fidje) Kirkesogne; Tys
ncrs-D, hvis celdste Navn skal vcrre men som ogsaa meget tidligt (allerede Aar 1009) og
lige ned i 15de Aarhundrede beteqnedes ved Navnet indbefatter ncesten de trende
Kirkesogne I')'BneB, Uppclalr og onarneimi; lilekBtl (Rixteren), Hultr (Hofteren), Balbiini (Scelb-
S), (Mogster), I(«1l8«v (Kalso), ttunclvnka (Hundvaag-D), Ban(lto6ia (Sandtorv-D) og

(Stronen). Fastlandet kan indbefattes under folgende Sogne: nemlig Bvi<lu (Soeen) S.,
V»1ll8lisn<!. Vika Sogn i (Vigebygd), ?<jaic!neimB (Dlens) S., Nllni (eller Ntni, nem
lig Sognene Lleill!, Btu6!a (Stole) og in<lneimr (Grinde); BKo<linarviK (Skaanevik),
og Ilulmnclalr (Aakre og Holmedals Sogne); livelinakeracl (Qvindherred) med l!u<l<lall, omviKa
lwli-, IlBkoclalr og eller Xal6aBtac!a (nu Huusnces) Sogn samt IVlaurniiFr (Mor
anger); Btran6«l)aimr med (Varildso); Vlkv>B (Slve) S. med Fastlandet ostenfor
Bun<i (nu Lugsund) og imellem og BWvaroitlBt)sill; HoBBadalr eller II»»
Wu6B (Haalandsdals) S.; eller OtianckviKa S.; I'UBU S.; med 8»m
-sv (Vog-Den) samt I'ramneB eller 08 (Ous) S., hvori Klosteret I.)'Ba var beliggende. d)
/lauT-ticl/tmck indbefattede Derne B«ti- (eller Botir, nu Sarror-D, store og lille),
(Leer-V), I»i88i8- eller HvBBiB-sv (Tos-S) og
8U«(l; (Ast-Den), lle,<jla (Herlo), tluulB«a oBtr (08til eller 08t», nu Dster-
Den), den storste og frugtbareste i denne Egn, med ikke mindre end 6 Kirker, nemlig N«UB, Uruli
vikar (Brudvik), (eller Wal6i, nu Mjelde), l?eirBla<lir (Gjerstad), Hamal og

(Nad-D), hvoraf den hele nordre Side kaldtes Oletla (en Deel deraf bencevnes endnu Sletten);
U,utlin kaldtes og hele den yderste Srcrkke fra (Feye-D) og indtil'l'okta (Toftoen) incl.; I.vi?l»
(Lyren), (FosemD), og nordenfor (Fensfj.) Bnn6nv, V/6ilcneBt>v (Bort
ncrs-O), ItiB eller (Hiis-S), llillcla (Hild-S) m. fl., og paa Fastlandet r»na og UirKi
ianc!B Sogne, af hvilke det sidste, eller en Deel deraf, betegnedcs ved Navnet Oloilnlni-Httrllr,
,ekBtacla (Aarstads) S., hvori Staden (Bergen) er beliggende; XB«r (Aasen),
(Langedalen), eller Sogn, (Alversunds), BVkeimB (Seims), (Mo
ling) og I.iulli»8 (Lindaas) .Sogne; eller Blln6neB Sogn, og endelig Llulu eller Ovvlixlar
vika (Evenviks) Sogn indtil Fylket var deelt i Fjerdinger saaledes at Bulin-HaurclN'
laucl udgjorde en, og
Indbyggerne kaldtes Iloillar eller Uauillar og Ounnnt>lllal) og Kl>r<lBkl-, som var
fra Hordaland.

var fordum, ligesom Gudbrandsdalen, deelt i tvende Sysler, det nordre og det
sondre, a) Nsrllri lutin a Valdreso indbefattede og (eller H)va) Sogne,
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have hende til sin Frille; thi hun var en overmaade vakker Pige; dog Mige af et hoit Mod.
Da nu Sendemendene kom did og frembare deres 3Erende for Pigen, svarer hun saalunde,

at hun ei vilde kaste sig saaledes bort som Pige, at hun ffulde tåge den Konge til Mand,
som ikke havde storre Rige end nogle Fylker at raade over. ~End tykkes det mig Underligt,"
siger hun „at der findes ingen Konge, der vil underlegge sig Norge, som Enevoldsherre, saa
som Gorm den Gamle, Konge i Dannemark, eller Erik, Konge i Upsalene." Sende

mendene syntes at hendes Svar var forferdelig stolt, og spurgde, hvad hun meente, der af

stigt Svar vilde komme? De sige, at Harald var saa megtig en Mand, at hans Titbud
var fuldgodt for hende. Men endffjont hun svarer anderledes paa deres Mrende end de
monne onffe, saae de dog ingen Kanst til at fore hende bort med sig dennesinde mod hendes

Villie; men gjorde sig istand til Afreisen. Da de nu vare ferdige, folge Folk dem ud, og da
sagde Gyda til Sendemendene: „siger disse mine Ord til Kong Harald, at jeg allene paa

det Vilkaar vil samtykke i at blive hans Mgtekone, nåar han forst vil gjore saa meget for
min Skyld, at han vil underlegge sig hele Norge, saa han kan raade over dette Rige lige
saa frit og frelst, som Kong Erik over Sveavelde eller Kong Gorm over Danmark; thi ene
da tykkes mig han kan kaldes Folkekonge."

Nu fore Sendemendene tilbage til Kong Harald og bringe ham disse Pigens Ord,
sigende at hun var forferdelige» djerv og uvittig, og havde vel fortjent, at Kongen sendte et
stort Mandffab efter hende og tilfoiede hende nogen Vanere. Da svarer Kongen, at ikke

havde denne Pige talet eller gjort saa ilde, at hun derfore skulde straffes; men bad hende hel
ler have stor Tak for sine Ord. „Hun haver mindet mig" siger han „om de Ting, som
det nu salder mig Forunderlige, jeg ei for haver betenkt," og end rilfoier han: „det strenge

Loste gjor jeg, og skyder under Gud, som mig skabte og raader over alle Ting, at aldrig skal
jeg klippe eller kjemme mit Håar, for jeg haver underlagt mig hele Norge med Skat og
Skyld og Herredomme, eller i andet Fald doe. For disse Ord takkede Guttorm Hertug
ham meget, og lagde det til, at det var kongeligt Verk at fuldbyrde sit Ord.

Efter dette samle begge Frenderne sig en stor Krigsmagt, og berede sig til et Tog S," <.?/3r
til Oplandene, saa nordover Da lene, derfrå nord omDovrefjeld, og da han kom
ned i Bygden, lod han drebe alle Mend, og brendte der vide omkring. Da

Folket herom fik Vished, stygtede Enhver som kunde undas, Somme ned til Orkadal,
Somme til Gaulardal, Somme til Skovene; men Nogle bade om Fred, og den fik Alle de,

samt Nnrllin (eller N»ui6ln, nu Hurums Sogn), hvor det gamle Hovdinge-Scede Oviclin (Kvien)
er beliggende; 1Iv»m8-nei«<l d. e. I.ominl (Lommens) S. og det gamle Nvams Sogn, eller den
nordre Deel af Slidre Prcesteg. indtil Gaarden Qvale incl., hvoraf en stor Deel slden den sorte
Dod er bleven liggende ode og er nu overvoxet med Skov; Olnliir (Slidre) eller Bll<li-a Sogn,
som forhen var deelt i llnuBnKi-8 (Huusagers), Bli(iia og Mna Sogne; og endelig af det sstlige
Dalfore (Ssten-Aasen) I.illni-KeraH eller (Hegge) Sogn. d) cl ri lu tin u Valdi e
-8 6 indbefattede nuvcerende Rsens Anuersogn til Slidre, bestaaende af de Gamles 86Iuliu (ogsaa
sollubu) eller o<lni- (o)<lai> nu Se-) Sogn, samt hufs (Tufte) og ViM eller XxiKjuvall» (Kir
fevolds) Sogne; (Nlnces), BveinneB (Svennces) og (Ourdals) Sogne; i det ostlige
Dalftre: BKrautKvalB-Kei'U(l (nu Skrutvolds S.), IVOKNB S. og Voludu (Voldbo) eller
(Loken) Sogn; og endelig V«AN (Bang), Keiulicl (Reenlid) og Ilerlllli-. Valders havde i Mid
delalderen 25 Kirker (nu 16).

Cap. 5. vulir d. e. Gudbrandsdalen.
vufilifjall og vafi-nHM (Dovrefjeld) har vel Navn efter den ved Foden af samme liggende

Bygd vofrar (Dovre), hvor, ifolge Sagnet om :c.," Svade Jotun, Fader til den hede
markenske Konge Rolf i Berge, skal have boet. Det fortjener med Hensyn til dette Sagn, eller Be
retningen i Har. Haarf. S. C. 25, vel at bemcerkes, at endnu i 15de Aarhundrede forekommer
Navnet » vnfrum" (i 2de Diplomer), hvilken Gaard senere skal vcere forenet med
Andgaard.

7"
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«te <sap
Om Haralds

Landsret-

som indfandt sig hos Kongen og bleve hans Mcend. Saaledes fik de ingen Modstand, fy
rend de kom til Orkadal. Der havde en Skare samlet sig imod dem, og de holdt det fersie
Slag med en Konge, som hedte Gryling. Harald Konge fik Seier; men Kong Gryting blev

fangen, og en stor Deel as hans Mandffab blev drcebt. Selv gik han i Kongens Tjenesie
og svor ham Trostabs-Ed. Derefter gik alt Folket i Orkadals Fylke under Kong Harald
og bleve hans Mcend.

Kong Harald såtte den Ret overalt, hvor han vandt Riget under sig, at han tilegnede
sig alt Odelsgods, og lod alle Bonder, baade m<egtige og ringe betale sig Landskyld. Over
hvert Fylke såtte han en Jarl, som stulde domme ester Lands«Lov og Ret, samt indkrceve Sa.

gefald og Landffyld, hvorimod enhver Jarl ffulde have den tredie Deel as Skatter og Skyld
til at underholde sit Bord og til andre Omkostn inger. Enhver Jarl ffulde have under sig
fire Herser eller stere, hvoraf enhver ffulde have et Lam as 20 Marks Indtcegt. Enhver
Jarl ffulde stille i Kongens H<er 60 Krigsmcend paa egen Bekostning; men hver Herse 2l<

Mand. Saa meget havde Kongen foroget Paalceg og Landffyld, at Enhver af hans lar
ler havde sterre Magt end Konger fordum. Da nu dette spurgdes i Throndhjem, sogte
mange mcegtige Mcend til Kong Harald og bleve hans Mcend.

Cap. 6. eller stal have Navn af hrunlir en Son of
Norr (see Fornjot :c.), der formenes at have boet paa den betydelige Gaard Hrandainog (n«
Tronces) i Vcerdalen, som efter Sagnet stal have vceretßopcel for en Kong Thrond. hianllkeimr,
som ansaaes for den vigtigste Deel af Norge, „Landets meste Styrke," bestod af otte Fylker. Dis,
se vare: 1, indbefattende det egentlige Vrku6ulr med Xsta- eller tlBta-bvK<! (den
vestlige Kyst af Drkedals-Fjord indtil lijollane», nu Geitnces eller Gjonces d. e. Srkedals Pr«l«
stegjceld), Meclulllalr med Nennabu (Meldals Prcestegjceld), Uppcialr (Opdals Prgd.), viiKBa eg
BK»un (Skogn eller Borsestogn d. e. Borsens Prgd.) samt Ludvik (Buvigen) og (d. e. Vyncei
sets Prgd.); 2, t?au/eliV/«-/z///c/ indbef. OlUussalr eller Me<!alKuB (Melhuus) Sogn med Lwim
Skibrede eller (nu Nypens S. ifolge et Diplom fra 1361, men hvilket Skibr. senere
findes henlagt til samt IIs)!t»ncl (Hollandet), Btaur'in (Stsren) med soknaliall
og Lullalr (d. e. Storens Prgd.), Noltul med OinxizzaKr og (d. e. Holtaalens Prcestegjceld);
3, indbef. med (Mcerager d. e. Stordalens Prgd.), BNl»bu
med (Scelbo, Tydal), XlNppadu og 'lil<li»i- eller Betnu<lulir (d. e. Klcebo Prgd.) Det
bestod af (eller fornemmelig OKatval», nu Skatvolds Sogn), Vui-nes (Vcernces),
Nok», UezienB (Hcegre), (Mceragers S.), I.exoliul», BNlnbu og Betna<l2la Skibreder; 4) K/?-i«-
t/«-/z///ci, indbef. Otriucl (Strindens Prgd.), som deeltes i (den vestlige) og Inn-Bti inli (den
ostlige Deel), med Xsw (Aasen d. e. Frostens Prgd.) samt LoxoviK (Lexvigens S.)j
5, »3Ke2/na-/'zMl, indbef. HK»un eller sllsn (d. e. Skogns Prgd.) samt med I>loBl,viK (Ittere
og Mosvig Sogne). Det var inddeelt i ?r«lui Skibrede (d. e. nu Levanger Sogn),
vwllauAS (Alstahaugs) Skbr., LefBk»na Skibr. (d. e. deu sydlige Deel af Alstahaugs Hovedsogn),

Skibr. (Ekne Sogn), samt og Hlasulvik eller MnBllviK Slibr. 6,
indbef. Vcerdalens Prcestegjceld, der bestod af Skibr. (det gamle Haugs Sogn eller den vestlige
Deel af Vcerdalens Hovedsogn), Of»n Skibr. (den nordre Deel af samme Sogn), (Faars)
Skibr. (den vestlige Deel af samme Sogn, samt den nordl. Deel af Vuku Sogn), Skibr. (den
sondre Deel af Vuku og noget af Stiklestad S.), Skibr. (Hallcms og en Deel af Stiklestad E.).
7, H/,«7-bz,A)'a /zMi indbef. Opaiubu, Bto6 og BnoB (d. e. Sparbo, Stods og Snaasens Prceste
gjcelde), vg deeltes i skri- «K nedri Kalkn af hvilke den forste Deel bestod af Onng Skibr.,

Skibr. (Qvams Sogn), Skibr. (Egge og Felling Sogne), BtosiB Skibr.
(Stod eller Forr Hovedsogn), Skibr. (Angnedalen eller Skeis og den nordligste Deel of
Henning Sogne). Den nedre Deel bestod af (eller Skibr. (Henning Sog»),
Ihi'6ttar Skibr. den nordl. Deel af Sparbo eller Mcerens Hovedsogn) og Skibrede
(den sydl. Deel af samme Sogn, Mceren incl.). 8, (K>na) indbef. Uvin Mii med
Kvr (eller Lviin, d. e. Inderoens Prgd.), Veitstoll med Nllcleili eller Llllluei6 (Lllniueili), nl>
Numedalseid, d. e. Bedstadens Prcrstegjceld) samt Vei» Sogn af Utteroens Prgd., og udgjorde
Ileitstollg Skibr., Ban6avalla Skibr. (Husstads og en Deel af Saxhaugs Sogue), Vola Skibrede
(Vcerans eller Vestervig S.), Skibr. (den nordl. Deel af Saxhaugs S.), Vslu Skibr.
(den sydl. Deel af samme Sogn), og N.sina Skibr. (Salbergs og en Deel af Saxhaugs Sogne).
Indbyggerne i Almindelighed kaldtes hlNUllir eller I»it»nclli- og eller HittnsKi-, som val
fra Beboerne af de forstncevnte fire Fylker kaldtes Dt-hiNNllil- (Ud-Thronder), og ai
de sidstncrvnte Inn-hl-«on<lil (Ind-Thronder), uden at vi dog have sundet Bencevnelsen Ilt-eller Inn<
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Der fortcelles atHakon Jarl Griotgardsson kom til Kong Harald ude fra Prje Aa«t"i
og bragte et stort Mandjkab med sig til Kongens Hjcelp. Derefter foer Kong Harald ind

i Gaulardal, og holdt der et Slag, hvori han fteldede to Konger, og underlagde sig deres Ni
ger, og det var Gaulardals-Fylke og Strinde-Fylke. Da gav han Håkon Jarl Strinde-
Fylket at bestyre. Ester dette foer Kong Harald ind i St) ore dal, og holdt der et tredie
Slag, hvori han vandt Seier, og underlagde sig tillige det Fylke. Derpaa forsamlede Ind

thronderne sig, og fire Konger modte samtligen med deres Krigshcer. Den ene raadede for
Vcerdalen, den anden for Skon, den tredie for Sparbu-Fylket, og den fjerde for Inderoen;

og denne havde tillige Eyna-Fylke. Disse fire Konger fore med deres Hcer mod Kong
Harald; men i det Slag han holdt med dem fik han Seier, og Nogle as disse Konger faldt,
Nogle fiygtede. Kong Harald holdt i Throndhjem i Alt Bte Slag i det mindste, og esterar
have fceldet Bte Konger underlagde han sig hele Throndhjem.

Nord i Naumedal vare tvende Brodre Konger, Herlaug og Hrollaug, og disse
havde i tre Sommere vcrret om at gjore en Hoi, som var opfort af Steen og Kalk og Tom- Na«m7d7»s
merbygning. Just da Hoien var bleven ganffe fcerdig spurgde Brodrene den Tidende, at
Harald Konge kom dem paa Halsen med en Hcer. Da lod Kong Herlaug age til Hoien
meget Mad og Drikke, hvorefter han gik, Selv I2te, ind i Hoien og lod den derpaa tilkaste.
Kong Hrollaug derimod foer op paa den Hoi, som Kongerne vare vante at sidde paa, og
derpaa gjore et kongeligt Hoiscede i Stand, hvorpaa han såtte sig. Derefter lod han lcegge
Dyner paa den Fodbcenk, som larlerne pleiede at sidde paa, vceltede sig saa ned afHoiscedet
i Jarlesædet og gav sig Selv larlsnavn. Nu foer Hrollaug Kong Harald i Mode, gav

ham sit hele Rige, tilbod ham at gaae i hans Tjeneste, og fortoller ham hele sin Medfcerd.
Da tog Kong Harald et Svcerd, fcestede det ved hans Bcelte, bandt et Skjold om hans Hals,
gjorde ham derpaa til Jarl og ledte ham i Hoiscede. Derpaa gav han ham Naumedals-
Fylke, og såtte ham til Jarl derover.

H»l-Nn6n1aA drugt. Saaledes som her anfsrt, var Fylkis»lnddelingen i Throndelagen i 14de og
forst i 15de Aarhundrede; man synes dog, iscer i den celdste Tid, at have udstrakt Begredet om
I»i6n<lneimi- ogsaa til nogle af de vestenfor ved Throndhjems-Fjorden liggende Egne. Icernsscegge,
uagtet han boede paa Drlandet, synes saaledes at vcere bleven anseet for en Thronder (see Hak. d.
Godes S.), og Reine i Stadsbygden synes man i en meget senere Tid at have henregnet til
neimr (Fragm. af Magn. Lagab. S.). Throndelagen, nemlig de 8 omhandlede Fylker med Und
tagelse af Staden Nidaros eller Throndhjem havde i Middelalderen 85 Kirker (nu 64).

<sap. 7. VHar, nu Halvoen Drlandet ved Indlebet af Throndhjems-Fjord.
og 8tliull»l)1Kl, see hluudkeiinr.

Btjuia<lglr (Sterdalen see Z»i9Nl!neim!-). Sagnet deretter, at Slaget stod paa Sletten
ostenfor Vcernces Kirke, hvor adstillige Gravhoie findes, og blandt hvilke man endnu viser Kongs
haugen, hvori den faldne Konge ffal ligge begraven.

Verallalr,
<sap. 8. Navnet (nu Numedalen) kan maaffee udledes af

n»umr, sncever. Den 2 Mile lange Indso, hvorfra eller Namsen Elv har sit Ud
spring, heder endnu Naums-Vandet. De Gamles indbefattede omtrent det samme
som nu Numedals Fogderi. Mod Syd synes det dog at have strakt sig til det nuvcerende Kraakncrs
ved Mundingen af Brands-Fjord eller til Bors (ford. Il),<1a eller i Bjsrnsrs (ford.
»ur») Prcestegd., og mod Nord til Bindals-Fjord (ford. LiiuocllllB-fj«i-lli), der formodentlig er
meent med det hos Peder Clausson (Norg. Veffr. S. 15) anforte „Bandlangs-Sund." Dette
Fylke var deelt i den ytt re- og ovre Halvdeel, „>li-, K»lfn-" og „sfrl Killfo" - (deraf er det
nuvcerende Navn opstaaet) hvoraf enhver Deel udgjorde et Syssel.
Det yttre havde Navn (Noero-Syssel), der tildeels destaaer af Der, af hvilke
iscer fortjene at ncevnes: I.oK» eller I.eKa (Lek-S), hvor Sagnet deretter at tvende Konger skal have
doet m. m. (see Schsn. Norg. Hist. 11. 37), og uden Tvivl have de omhandlede Brodre Herlaug og Hrollaug
her havt en af deres Hovedgaarde. Ikke langt fra Kirken paa denne D findes en uhyre, nu halv
rvgravet Kjcempchaug, saaledes indrcttet, at man ei kan tvivle om, at det er den, hvori Herlaug
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«de <sap.

K. Haralds
Inbretliin-

aer

Kong Harald foer derpaa tilbage til Throndhjem, hvor han dvcrlede om Vinteren, og
kaldte det siden altid sit rette Hjem. Der såtte han sin storste Hovedgaard, som blev kaldet Lade.
Den Vinter fik han Aasa, en Datter afHakonlarlGriotgardsson, til Hustru, og da stodHakon

i den storste Agt og Anseelse hos Kongen. Om Vaaren udrustede Kongen sine Skibe. Han

havde om Vinteren ladet gjore en stor Drage, som han havde sat i den prcegtigste Stand, og

bragte sin Hird og sine Berscerker der ombord. Stavnboerne vare de meest udsogte Folk;
thi de havde Kongens Mcerke. Fra Stavnen til Vserummet kaldtes Raus n,2) og her op
stilledes Berfterkerne. Kun de Mcend bleve optagne i Kong Haralds Hird, som vare ud

nnerkede ved Styrke, Mod og alskens Foerdigheder, og de alene fik Plads paa hans Skib;

thi han havde et godt Udvalg as Hirdmcend at gjore af ethvert Fylke. Kong Harald havde
en stor Hoer og mange store Skibe, ligesom mange nnrgtige Mcend fulgte ham. Derom

taler Hornklofe i Glymdrapa, at Kong Harald havde holdt et Slag paa Opdalsffoven
mod Orkdolingerne, for han drog i denne Leding.

Paa Heden Tempelvogter,N
Stedse rasende i Strid,
Med Vue-Svinger reise
Larm af Skjoldes Tordensang.
For ham som volder Odins
Forer i Havets Sal,
Som hcever stolt sin Bruus,
Stridsoxens Skiers til Slag.
Larmvoekker i Ulvefcerd
Lod det til Hoel bestemte Drog
Skrige i Drottens Strid
Paa Stridslarmens stidte Vei
For farlig Tempeloder
log glatte Orm

I) Et Skiv i Form af en Drage. 2) Forssandsen. 3) Kongerne vare, som bemoerket, baade Nnferere
i Krig og tillige Tempelforstandere. 4) I Teften Grim nis et af Odins Tilnavne, den forklcrdte, fordi
han saaledes engang steeg ned paa Jorden. 5) Det bekjentte Villede paa Skib. 6) Havets Tand el
Stenen, og her staaer Steen for steenfarvede Skibe. Den malede Orm er Skibet der var dannet som
en Drage.

selv tolvte lod sig levende begrave. Voll8<»x (Dolms-D), I.»usftx (Lov-O, hvilke Navne
erindre om Loke, hans Moder Laufej og den for Trolde berygtede Dollsey cfr. Scemunds Edda)j

(Gjoeringen), Nvals? (Qval-O) Vigf)a )'tra, ine<inl og innr» (Vigten), (Mar-
D), (Noeroen), hvor Fvlkis-Kirken stod, (Ramstad O et i Hedenold
saare beromt Hovdinge-Soede, og hvor i Middelalderen Numedalens Fylkes-Thing synes at rom
holdet om den Hrafnistiske Familie see blandt andet Schsning l. c. I.), (Gjoen),

(Otter-Oen), Ba!in (nu Elven), Skillingar (Skjengen), (Bjor-S hvorom ste
Saml. t. d. Norste Folks Sprog lc. 3 B. S. 603), Kla6,Bs? (Glas-D), og »>r6g. Det
indbef. Liinodllli- (Bindalen, den sydl. Deel), samt Itnlfl»ei<!B, (Foesnws)
Prcestegjoelde (de tvende forstnoevnte udgjorde lige til 1797 kun eet Proestgd.) og uden Tvivl(l», l>u
Annexsogn til Bjornsrs Prgd. Det ovre Syssel bestod af Nanneims (Nanums eller Overhaldens
Prcestegd., der i 1820 deeltes saaledes, at den nordlige Deel blev et eget Prcestegjoeld under Navn
af Grong (6r6(lenxi?) Proestegjoeld. Indbyggerne kaldtes sl»um6»!ir.

(sap. 9. I>allir eller Nlallir (» llW6u,n), nu Lade ved Throndhjem, var maaskee allerede Re
sidents for Strinda-Fylkets gamle Konger, men er isoer senere bleven moerkelig som de moegtige
Lade-larlers Soede. Her var, indtil det af Kong Olaf Trygvesson blev nedbrudt, et stort Afguds-
Tempel, rimeligviis paa det Sted, hvor Kirken nu staner (see videre om denne Gaard Krafts Nor
ges Veffr. V. 600).

Ilpixlals-sliuxi- (Opdals-Skoug) kaldes fornemmelig Dalstroekningen fra Opdals Kirke til Gaar
den Sundscet ved Grcendsen af Rennebo. Det ommeldte Slag har formodentlig staaet i Ncerheten
af Vangs Proestegaard, hvor en Moengde Gravhoie synes at vidne herom.

Og gjcrve Konge Nokve
3lf paa viden Hav.



Harald Haarfagers Saga.
55

Kona Harald dr°g med sin Her ud fm Throndhjem, °g vendte sig ser efter t.
<,unt3f var den Konges Nav., som raadede for Mere.Fy.ket. Se ve Klofe hed e
kan Sn °g begge vare drabe.igeKrig«m«nd. Kong Nekve, som raadede over Ranms
dln var Selfee Morfader. Disse Hevdinger samlede en stor Kr.gsmagt, da de sperge

, in der udledes «f det Oldnordiste og «appiste zi»l, H»«, So (det samme
tap. 10, °" u«°°°° °l , >,,ml°rk°r et «»nd, som er bel,g«°N'

Grcendftnlmellem Romsdal og jordmor over dette Puut og et
dervdliaae?d Fjeld kaldes Stimshesten. Mod Nord gr<endsede dette Fylke " Numedalen, l.ge
om de ed den Xge Deel af Throndhjems-Fjorden liggende Egne henregnedes t

15de Aarhundreder til Xo.amwra-f>lKi, der saaledes indbefa tede:
tagelse af 0. Sogn, samt Nepseiu (nu Stoksund) Sogn, Xr i (Aafzord) med BtoKKs?
(Stok-D) og (Gjosunds) Sogne, (Srlandet) eller VeiKlwl (Veklem) S. med
Soan samt (Skjeren Fjord) og Oerne hark» (Tarven), (Stor-Fosen), XraKuva
sa (Krogevaag), «ortar (» vortam, Garten), (Lexen); UerllBluviKar (Hasselbygden)
NiBBin (Ridsen), staclr (Stadsbygden), V»nKvilcaBtr«n<i med Z»6i-qviBlir (Thorqvitlan d. e.
Strandens Sogn af Lexvikens Pr«stec,jceld); den vestre Kyst af Throndhjemsfjorden fra
til «juclane» (Geitnces ved Orkedals-Fjordens Munding) med (ludal) og I<einaviK
steinsviken); Ititrar eller Nit (Hitteren), (Froyen) med (Fro-Serne) Sulver
sSulen) 'l'itrar (Titteren), Ut- og Innviar (Tien-Derne), (Fjeldvcer), IMsvwr (Ulv-
O) NiertVV I»or897, Kvennaver (Qvcernvcer), (Kalv-D), m. fl.; Ilemnn.
(UNmkni eller nu Hevne Pr<vstegj<eld) med XstalMrllr (Aas-Fj.), BelneBf,«rclr og
NuBt«nverk (Rostverven), samt Derne (Hevnskilen) og Kusta (Rost-O); (Au
re Sogn) med Vr«muBunll (Dromsund) og (nu Skars-D), (Gjcela- «ller
Griisvaag-O), r«l<ift> ? (Ertvaag-D), samt I)ulni (Vinje Sogn); 8m?1 eller Bm)lin (Smolen),
Ve.6a (Veien), Vriotver (Bratvcer), (Gjo-D), Ollrar (Odden),
BolBkel Z»uBt,in? (Tusteren), Otadbiu? samt litla og Il6inBa (Nordlandet, Kirkelan
det og Hen-Den, eller de Der, hvorpaa Staden Christiansund senere er anlagt), l'rei6a eller
(Fred-S), (Aver-S) med de trende Kirker gvernes, LrimBueB (Vremsnces) og liauieks-

(Kornstad); (Sveigen) ved adstilt fra den foregaaende D,
(Ekkels.O) «rip, (Asp-D) er nu sammenhcengende med Fastlandet,

men var fordum adstilt derfrå ved (Bergs-D); llaulBM (Halse) S. med Val-
(»u Skaalvig-Fjorden); (Stangviks) S. med LilrufMi llr (Bever-Fjord),

hokacialr (Todal), (Ulvund-Fj.); Burna6alr eller B>rnac!alr (Surendal), ved Bur-
adstilt fra Srkedalen, indbefattede OKeill» (nu Rancrs), Mua og Kiu6alB Sog

ne; Bunnllalr ford. indbefattende llnkB, (Lekens), (Musgjcerd, nu Romfo
ford. liaullakussn) Sogne, llu8»d»ar (Huseby) Sogn i Il8mo<la!r (nu Dxendalen) og

Sogn (nu Ulvund-Eidet imellem Ulvund-Fjord og Thingvolds-Fj.); (Thinguolds)
Sogn, hvor Fylkis-Kirken stod og hvor Fylkis-Thinget holdtes i 14de og endnu i 16de Aarhundrede;

(Bre) S. i LarKarsjlirllr (nu Batten-Fj.) med huivilladalr (Thorvikdalen).
var (ifolge Magn. Lageb. Testam.) i 13de Aarhundrede og senere inddeelt i 16 Skidreder,

nemlig Bta<lB (Stadsbygdens og Strandens), (Ritsens), Vleililiui (Orlandets), (Aa
fjords), (Bjsrners), Hitra (Hitterens), Nempui (Hevne), (nu Vigs),
(Smolens), (Halse), OtanxarviKa (nu Broste), Ouruallall-! (Surendals), Ouunllal»
(Eundals), I>il,Kvalla (nu Gagnats), NarKnaf)llli (Gimnces) og (nu Meegs Thinglage
eller) Skibreder (Asl. Bolts lordeb. og Diplomer). Herved er den Paastand tillige afbeviist, at
den storste Deel af nuvcrrende Foseus Fogderi fordum stulde have henhort til
Hvorvidt det samme Forhold har havt Sted i den celdste Tid, lader sig neppe bestemt afgjore;
men saameget er dog vist, at 8«Iva (Seloen), z Miil indenfor Agdences, allerede i Harald Haar
fagers Tld henregnedes til Nordmsr. Indbyggerue kaldtes

eller NaumBli»lir (Romsdalen), der, ligesrm Raumarike, stal have Nav,l efter
den mythiste Konge Raum, har oprindelig neppe indbcfattet mere end Navnet tilkjendegiver, nem
lig det nuvcerende Grottens eller Romsdals Prirstegjcrld. Det er tvivlsomt, om det endnu i Harald
Yaarfagers Tld strakte sig heelt udimod Havet, endstjsnt det, som vi see, allerede forekommer som
er eget Fylke, der haode sin egen Konge. Vist er det i alt Fald, at den gamle Kongsgaard Hu-

i hiin Tid regnedes til Nordmor (see BKu!6a It»r. Uurl..). I Peder
°4 Vestr. S. 15 siges det, at Ssndmor strakte "sig i Nord lige til Lyngvcer, og S.
54, ar strcekker sig i Syd til Rsdholm. Begge disse Angivelser maae dog vcere feilagtige;
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11te <s«p,
KonZerne

Arnmos og
Audbjsrns

til Kong Harald, og fare mod ham. De modtes ved Solskel, og der blev et stort Slag
hvori Kong Harald seirede. Dette Slag omtaler Hornklofe:

Saalund' Skjoldefsrer
Fra Nord, til Skrcek for Folk/)
Lod stode Skib paa Flod
Til Slag mod Konger to.
Gilde Konger hilstes

Med ordlost Mord,
Men fage Vaabenbrag.

Taus blev rode Skjoldes Rost.

Begge Konger faldt; men Solve undkom ved Flugten, og Kong Harald underlagd!

sig begge disse Fylker. Han dvcelede lamge der om Sommeren for at ordne Lov og Re,

for Landsfolket, og fatte Maend til at styre det og bestyrke det i Trostab mod sig; men on.
Hosten lavede han sig til at fare Nord til Throndhjem. Rognvald More-larl, en Se»

af Eystein Glumre, var Sommeren forud bleven Haralds Mand, og Kongen fatte ham til Hov

ding over disse to Fylker, Nordmor og Raumsdalen, styrkede ham baade med mcegtige Mceni
og Bender, og gav ham Hjcelp af Skibe for at vwrge Landet mod Ufred. Han blev kal

det Regn vald den Mcegtige eller den Raadsnilde, og Folk sige, at begge Navne tilkom ham
i Sandhed. Kong Harald blev tilbage i Throndhjem om Vinteren.

Vaaren efter udrustede Kong Harald en stor Hcer fra Throndhjem, og siger at han
med den vilde stcevne til Sund mor. Solve Klove havde om Vinteren lagt ude paa sm

I) iWyvi», af Hollder, Odelsbonde og Qvidor Skrcvk.

thi efter den fsrste kom Sondmor til at «dstrcekke sig henved 3 Mile over Nordmors sydlige Grcendse,
og efter den anden vilde Nordmor komme til at strcekke sig ligesaa langt over Sondmors nordlig!

Grcrndse, og i begge Tilfcelde blev Romsdalen enten gandste eller paa det Ncermeste lukket ml
Havet. Men dette staner i aabenbar Slrid med hoad man af authentiste Documenter med Vishel
veed om disse Provindsers Grcendser i 13de, 14de og 15de Aarhundreder. Paa de Tider havde

N»umB<!alr eller lKaumB(lVla-lxllli omtrent samme Udstrcrkning, som nu, hvilket sees deraf, at det
kun under tildeels forsijellige Navne bestod af de samme Ottinger eller Skibreder, nemlig: 4, M

(nu Romsdals Otting eller Skibrede), den storste Deel af tlriota (Grotte) Sogn,
samt I?h6ta (Fladmark eller Kors) Sogn og IsaHk,r6r (Heins S.); 2, 8/?-a«»lH (nu Volds) Ott.

eller Valla (Volds) S. med eller (lnd-Fjorden) og HlanAllulsHsnll?
(Maandals-Fjord) og noget af Vedo S. med Oelilci- (Sekken-O). 3, (nu Rsdvens
eller Vedo) Ott., d. e. Nelun<!a (Rodvens), Viclz, og en Deel af (Vede) Sogne. Pa»

d. e. den hellige O, hvor i Middelalderen laae en Kjsbstad, der havde en Kongsgaard, tven
de Kirker, nemlig St. Peters, og Korskirken, og hvor Fylkis-Kirken (St. Peters K.) stod
holdtes Fylkes-Thinget. Her var i Hedenold uden Tvivl ogsaa det fornemste Gudehuus eller Fyl
keshof. 4, (ogsaa NiriKsH.) Ott. kaldtes fordum nuvcrrende Lang-A
med Erids-Fjord, der ansaaes for en Fortscrttelse af hiin, og omgives af eller Vist,'
6alB (Visdals) og Bi'iiu (Sira eller Eridsfjords) Sogne med NiKiB<jalr (Egesdal) og lijolln

(Roe) Sogn. 5, Hz,/inF«oz/ (eller LslunFs»)' Bols-O, nu Fånne) Ott. Den kaldtes ogsa«
Otting efter I'»nneBfj»r<lr, hvis nordlige Bred havde Navn af I'»nneBBtr«n<l, den stjonne

ste og frugtbareste Deel af Romsdalen, hvor Gaarden (og nu tillige Kjobstaden) Mollli er be!ig<
gende. Den indbefattede Xlelta (Kleve) S. med (Osmarken) og S. med
OulKeimu- (Solum) 6glr. 6, Ott. indbef. eller 8ult» (Sylte) og Vestnes

Sogne med (nu Tombre-Fj). 7, Htt«ck Ott. indbef. VKrs? (nu Agere) og Oaiuisf
Sogne, eller Derne 6oi-Bin (eller cloBB,n, Ot, (Otter-D), (Tauter-D), N»<l»s'

(Har-D), Oi-li (ViBtoid, nn Orten), 82N<j»7, ttna (Onen), m. fi. 8, H7l'ms (ellel
nu Vaage») Ott., bestod af Vax»? (Vaag-O) og »u«iul- (Bo eller Vu) Sogne, samt Btli>>

eller I1u8ll»lla Sogn. Romsdalen som fordum kun havde de trende Prccstegjcrlde Agero, Vede eg
Grytten, udgjorde i Middelalderen et Syssel.

OulsKel en O i 3Cdo Prcrstegjceld paa Nordmor (sce
<tap. 11. BunnmN,a-f>lKi grcendsede i Nord til Romsdalen og strakte sig i Syt>

til Forbjerget Otad (Stadt). Det var deelt i den nordre og sondre Deel, saaledes at enhvec
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Krigsssibe og hwrjet paa Nordmor. Der havde han drcebt mange af Kong Haralds Mamd,
plyndret Nogle, brcendt for Nogle, og gjort et stort Hcervcerk; men stundom havde han om

Vinteren vceret hos sin Frcende, Kong Arnvid, paa Sonmer. Da de nu svorge, at Kong

Harald var kommen til Skibs med en stor Hcer, samlede de Folk til sig, saa de bleve mand
stcerke; thi Mange syntes at have Hevn at tåge over Kong Harald. Solve Klofe foer ssr

ester til Fjord ene for at trceffe Kong Audbjorn, som raadede derover, og bad ham om Hjcrlp,

Deel egentlig udgjorde et Syssel, u) nsr6i» lutan om Derhen Hor
te Oerne - eller Flems-D), 8«m8»v?

eller Hamarsov (Harams-O), (Leps-D), eller (Viger-D), (Gist-
D), et af vor Middelalders beromteste Hovdingesceder, llull»), (Valder-D), Ljnin-

(Bjorn-O), Neill, Neill» (og nu Hes-D, see Landnamab. V. 1.) ved BtoinavKj?r
(Steenvaag) adstilt fra (Norv-D) ved adstilt fra Fastlandet,

(Hillings-eller Hellings-S), Buw (Sul-O), adssilt fra Fastlandet ved VeKBuncl, Ilumblu (Humlen)
m. fl., eller Vatn», Nainan,2iB, 8Iioclln«r (Skoue) og Sogne. I det sidstnoevnte laa

som i Middelalderen var en Kjobstad, der i det mindste havde disse trende Kirker: St.
Peters-, Christ- og Matthice Kirke (see Urda I. 373), af hvilke den Forstncrvnte synes at have

vceret Fylkes-Kirke. I Borgund holdtes ogsaa Fylkes-Thinget. (Orstougs) og Bto-
Illllul» (Stordals) Sogne; ValB (Norddals), sullta (Sylte) og V»kvin3» Sogne i "l'olli»r-y»rgr

(Norddals-Fjord, samt Ta-Fj.) med Vallllillr og HImdlollaIr; Ounnilli (Sondelven);
Btrsn6iu eller St. Peters d. e. (Orvik) og 81»8tall» (Slyngstad eller Strands) Sogne,

samt OioKilli (Sokelven) eller a Sogn. b) is)'cl ia I utanom indbef.
Uj»runcl«r- eller (lorgenfjord), som og kaldtes vor Frues Kirkesogn i Von«ci»lr

(Bonddal); Narunll (nu Vartdalsstrand eller Houene); Kors-Kirke-Sogn i Mr«t eller OrBlir
(Drsten Sogn), Vullur (Voldens) eller ltnllllelsvikai- Sogn med lii'lBfj«rclr, VjsrKu
ll»lr og ValBfj»illr; Kuudvin (Rodve) S. og St. Olafs Kirkesogn i B>dlli (Sovde) samt Vanill!
(Vanelven). Fremdeles Uv»mB«>s (Qvams-D), NiBts>, (Vaags-S),
(nu Sand-O) med Ounll» Kirke og enberygtet Hule (Dol8ksllli), skorpa, (Qvalsvig-D og Mo
klebust-S), adsiilte ved Nval»xjaBunll, Asncl eller Nanda (Rund-O), lioima (Rem-O),
(Bsland), Nerkar (Her-S), vimon (Dim-O), tlaut»!»? (Gurst-D), hvis sondre Side kaldtes
8Kiillu8tl'»nll; lls<l eller Naucl (nu Hareidland) med Sognene Ulstein og Ilaclareicl (d. e. Hods-

Eid, nu Hareid). Indbyggerne kaldtes OunnmNlir eller, med det almindelige Navn, MNrir
eller >lauiir) og mViBkr, som var fra Morerne.

F'l>ck«>, udgjorde oprindelig kun Strcrkningen fra Sondmor til Fjaler (Halfd.
Svart. S. Cap. 3.), indtil det sidstncrvnte Landstad, maastee ved Atle Jarls Dod, forenedes med

Fjorde-Fylket. Det deeltes i No r 6 lii-cl ir (Nordfjord) og Ounnlirllir (Sondfjord), dog
synes ikke disse Bencevnelser at vcere opkomne fsrend i 13de Aarhundrede. a) vVo?-^/'l>6l'7-indbef.

Halvoen Btacl (Stadtland) og Serne eller 8«Ia (Scel-D) med St. Sunivas Kloster, Varmi
(Barmen), Oilcl, (Vaags-D) ved adstilt fra Fastlandet, HuBuv»^B»)'?,

(Eide, nu Hofs eller Scelo) Sogne med Mololaymllr; VaviKa, (llmfota (Aalfods), Otollrlwlms
eller BokinoimB (Staarums), Vicl» og (Horningdals) Sogne; (Hyen), sloppi

(Gloppen) i tlloppaymllr eller Vinieills (Vereids) Sogn, 6einliBta6a (Gemmestad) S. og
LrNllKeimar eller (Reed) S.; IltviKar og InuviKgr eller Ud- og Indvigens Sogne, (Ol

dens) og I.ocla (Loens) Sogne; KtHon (Stryen, som deeltes i IniMHon (Nedre Stryen) og Upp-
(Op-Str yen) .b) ?-</«?' indbef. ? eller lolster, d. e. XlIKu» (Aalhuus) og

Keim» (Helgems) Sogne; UolBi (Holsen), <3unnf>l-clll- eller (Forde) S., N2NBt<ll,lr (Nostdal),
samt VefrinSs Sogn i NauBtllulB-yl,iclr (nu Forde-Fj.); IIs)cl3l8-fjsr6r med UeBniBc!»lr (nu Lokebo-

Dalen), ViKW-fj. (Egefj.), Noi6clalB-Y, meclul og n»iclra tlula (Gulen-Fjordcne); Serne
(Froen), «otta (Hovd-O), Vutal<lr (Battalen), BKoipa, Kinn (Kind), kNkBtr (Rexten)

innri, (Nik-D), (Alv«r-S), (Bro- eller i nyere Tid
Svan-O), l)8krocl eller (Astrov-D) med I)6r8»)' nu Tans-D) og i Syd for
Btaka-fjsr<ir (Stavs-Fj.) eller i (Atle- eller Hatle-D) ved

(nu Granesund) adstilt fra Fastlandet, (Hind-D), (Tveberg-D),
(Alden), Vellrs? (Voer-D), Vu6 (Bueland) med «207 (Haa-D), Mellalver (Mcelvcrr) 0. fl.,

(Aralden), I.umbatuu 0. s. v., og paa Fastlandet BtalaneB (Stavences) med
Hiirclr (Stangfj.) og Ni6Bfj. eller de Gamles Sogn; (Astevolds), !laulmu6ul3

(ytre Holmedals), valg og (Bogstads) Sogne i V9lB-fjoiclr; l!nu1»r (Gauldalen) med
BKjglllldlei6B<!alr (Skjelbredsdalen) eller BuncivlnB (Sande eller indre Holmedals) med OrvAdorx»»

6»lr (Aarebergs-Dal), N6Btacla og VIKB Sogne med Nll<lr<lalr (Eldal) og Nnulil,6lllr; V»t8<ll»Ir
(Vasdal), oudllalir, Olliluyorlll (Skivefj.), (Aafj.) eller 0n» (Dens) og NMitttngu Sogne.

8
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12te Vap.
K. Vemund

indebrcrn'
res

og at fare med sin Hcer for at styrke Kong Arnvid og ham Selv. Han siger saalunde

„For os alle er oiensynligen kun een Udvei, Alle som Een at reise os mod Kong Harald, thi h,
monne vi have Styrke nok, og Skjebnen raade for Seiren; thi det andet Kaar, at voch
hans Trcel, er intet Kaar for dem, som ei have mindre Hcedersnavn end Harald. Fch,
min ansaae det for bedre Valg at falde i Slag i sit Kongedomme, end selvvillig at gange.
Kong Haralds Tjeneste, eller ikke taale Vaaben, som Naumdolernes Konge gjorde." Sa«

ledes stiller Kong Solve sin Tale, at Kong Audbjorn lovede Fcerden, og drog derpaa en H<l,

sammen, hvormed han foer nord paa til Kong Arnvid, og da havde de en stvr Hcer sanch
Nu fik de sporge til Kong Harald, at han var kommen norden fra, og de modtes indech,
Solskel. Det var da Scedvane at binde Skibene sammen, nåar Slaget ffulde holdez

og at staaes ved Stavnene. Saa skede og nu. Kong Harald lagde sit Skib mod Kon,

Arnvids, og der blev den skarpeste Strid, hvori mange Folk faldt paa begge Sider. TilH
blev Kong Harald saa rasende vred, at han gik frem paa Forskandsen af Skibec, og sioM
saa hvast, at alle Stavnboerne paa Arnvids Skib rykkede tilbage til Masten; men Nogle fch,
Derpaa gik Harald op paa Skibet; men Kong Arnvids Mcend sogte at redde sig ved Fluz
ten og han Selv faldt paa sit Skib. Der faldt og Audbjorn Konge; men Solve fiych
Saa siger Hornklofe:

Kongen foer i Pilestorm
Og streg
I dreie Skoguls Dren;
Blodet strommer ud af Saar.

Da paa for roslig") Konge,
Livlose Stridsmcend nejed';

Der faldt af Kong Haralds Hcer Kongens larler Asgaut og Asbjorn, samt håni

Svogre Griotgard og Hrolloug, Sonner af Håkon Lade-larl. Siden var Solve en la»z
Stund en stor Viking og gjorde ofte stor Skade i Kong Haralds Rige.

Efter dette lagde Kong Harald Sunmor under sig; men Vemund, Kong Audbjml
Broder, havde fremdeles Fjorde-Fylke. Dette var seent om Hosten og Kong Haralds MM

gave ham det Raad, at han ei ffulde fare sor om Stat. Da såtte Kong Harald RaW

vald Jarl over begge Morerne og Raumsdalen, og han havde da mange Folk om sig. Konz
Harald vendte derpaa nordefter tilbage til Throndhjem. Samme Vinter foer Ragnvall

over det indre Eide sor ud til Fjordene. Der fik han Nys om Kong Vemund, og kom
om Natten til et Sted som heder No st dal, hvor Kong Vemund var til GjcestebM

I) Den ofte omtalte Ravn, der folger Slaget i Haab om Bytte. 2) Ro sn, Forskandsen paa SIM
3) Bruges endnu meget i vort Sprog om en Mand, der har et anseeligt Udvortes. 4) Krigeren, ft»
farver Svcrrdets Od med Vlod; her Kongen.

V!l<1»-f>'1lil var i 13de Aarhundrede inddeelt i 15 Skibreder, og havde for Reformationen 50 Kil
ter (nu 38). Indbyggerne kaldtes tirliir.

8«1«KeI, see Cav. 10.
l2. Bta«i, nu Stadt eller Stadtland, der almindelig, ffjent med Uret, ansees for l>»

vestligste Deel af Norges Fastland; see tiillir.
Hit ill, a um Ni<l (det indre Eid), hvorved menes det saakaldte Mands - E i d, som fra KM

Pold til Molde-Fjorden forer over Statland (cfr. Egils Saga C. 4).
Na u» t <i»lr, nu Nostdal i Eids Prgd. i Nordfjord. En af de 2de anseelige Bautastene, som findei

paa denne Gaard, stal maaffee minde om det Sted, hvor Kong Vemunds Aste blev nedlagt.

Svcerd gjalder hsit mod Skjold,
Sejer raaded'.
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Ragnvald Jarl omringede Huset hvor de vare, og broendte Kongen inde med 90 Mand.
Derefter kom Berdlu-Kaare til Ragnvald Jarl med et fuldt udrustet Langskib, og de fore

begge nord til More. Jarlen tog alle de Skibe, som Vemund havde havt, og alt det Los
ore, som han kunde overkomme. Berdlu-Kaare foer nord ester til Throndhjem, til Kong
Harald, og blev hans Mand, og en vceldig Berserk var han.

Vaaren ester foer Kong Harald sor ester langs med Landet med en Krigsskade, og No«Ia"?s
lagde under sig Fjorde-Fylket. Siden seilede han oster paa langs med Landet og kom heelt

oster til Viken; men lod Håkon Jarl Griotgardsson blive tilbage, og såtte ham over Fjorde-
Fylke. Da sendte Håkon Jarl de Ord til Atle Jarl him Mjove (Smale), at han stulde
fare bort fra Sogn og virre Jarl paa Gaular, som han for havde voeret, fordi han paa

stod, at Kong Harald havde givet ham Sogne-Fylket. Atle Jarl sendte ham de Ord tilba
ge, at han vilde beholde Sogne-Fylke saavelsom Gaular indtil han tras Kong Harald.
Saalcenge tratttede larlene herom imellem sig, indtil de begge samlede en Hoer. De mod

tes i Fjaler i Sta fa nåes va ag og holdt et stort Slag, hvori Håkon Jarl faldt; men Atle
Jarl fik Ulivssaar, og hans Maend forte ham ud til Atle-Ven, hvor han opgav sin Aand.

Saa siger Eyvind Skaldaspilder:

Hildurs
Jarl Håkon blev
Vaaben blottet

Da han drcebe vil.
Og Freys Frcende
I Pile-Gny
Sin Alders Aar

Ved Fjaler lagde.
Der det var,

Hvor Venner fulde
Af HalgardsN Son,

At Stafances
Med Mandeblod

I store Gny
Af Lodurs Ve« 3)

Blev bolgebland't.

N Krigsmand, efter Digternes ofte brugte Villede. 2) Eensbetydende med Griotgard nemlig
Heltens Gjcrrde, ligesom Griotgard Stenens Gjcerde. 3) Odin, der med Lodur stable de forste Men
nester Ast og Embla; i Slaget. Andre oversette Havets Ven Vinden.

Lorcllll. Den gamle Kjcempe Berdlu-Kaare ncevnes her efter sin Gaard, nuvcereude Berle
paa Bremanger-Landet i Nordfjord.

Kaular, see om
(sap. 13. larlerne Håkon og Atle modtes n i ZwfunFl-i, heder det

i Hvpn. IViK. II»!-. Hark. 0. Z; man jcevnfore hermed hvad under Artiklen er anfort, og
man vil have fuld Vished for, at dette mwrkvcerdige Slag er foregaaet i Blnf»nKiB-fj«i«lr (nu
Stavang- eller Stang-Fj.), der altsaa er det samme, som Btl»k»neBvnKr.

(i Fjaler, nu en Deel af Sondfjord), der maastee har Navn efter Atle Jarl, havde
fsrst i 10de Aarhundrede en Kongsgaard, uden Tvivl Vilnes, med et Afgudstempel eller Gudehuus,

hvor der holdtes Ofringer til Gudinderne (oiB«t>l6t cfr. Egils S. C. 43 og 44). Ved Vil
nces Kirke findes 3de store Bautastene (den tredie er dog nu nedfalden), af hvilke sandsynligviis
den ene er sat til Minde om Atle Jarl. Traditionen beretter ogsaa, at hans Grav skal vcere i en
Hoi, som nu udgjor en Deel af Kirkegaarden, hvilket Sted er betegnet med et 2 3 Alen heit
Steenkors.^

8-5
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Om°K°lm Kong Harald kom med sin Flaade yster til Viken og lagde ind ved Tunsberg
Sveatongen som da var Kjobstad. Da havde han opholdt sig i Throndhjem i 4 Aar, og var i det

Tid ikke kommen til Viken. Der spurgde han den Tidende, at Sveakongen Erik Ey
mundsson havde underlagt sig Vermeland, hvor han tog Skat af alle Skovbygder, ligb

saa at han kaldte Vestgotland den hele Landstrcekning alt nord til Svinesund og veft

langs med Havet, hvilket tilhobe Sveakongen kaldte sit Rige og tog Skatter deraf. Ovl,
dette Landffab havde han sat en Jarl, ved Navn Hrane Got ske, som havde sit larledsm
me mellem Svinesund og Got-Elven, og var en mcegtig Jarl. Der blev Harald Konz

fortalt disse Sveakongens Ord, at han ei vilde lade af fsrend han havde saa stort et Rige
Viken, som Sigurd (Ring) eller hans Son Regnar Lodbrok havde havt, og det var Rm

marige og Vestfold heelt ud til Gren mar, saavelsom Vingulmark, og Alt hvad der laae sw

<llap. 14. IMin (Vik) indbefattede Kystlandene fra eller Agders ostlige GrceH
lige til 6aut-elkr (Gota-Elven) eller (Landsenden), altsaa i videste Forstanl,

og Xlklieimar (see om disse Provindser). I Harald Haarfagers Tid har man eickz
henregnet Raumarike dertil (see Saml. t. d. Norske Folks Sprog lc. 11. 101 ff.). Ved Viken!
den mest indffroenkede Betydning synes man i Oldtiden at have forstaaet Landet paa begge Siln
af Il'l>l<l'lN og Oslnur-Hnl-Hr (nu Christiania-Fj.); derfor Bencrvnelserne ViKin auBtanfj»r<lar og ve
Btankjai<lar (Viken osten- og vestenfor Fjorden). Hen i Middelalderens 11de og lode Aarhundw
der var Betydningen af Navnet ViKiu indskrcenket til Landstrcekningen fra Svinesund til Gsta-G

ven eller det nuvcerende Bahuus-Lehn, og endelig i 16de Aarhundrede gav man almindeligviis ku„
den nordlige Halvdeel af denne Provinds Navnet Viken, hvilket den endnu har; og deles Vi

ken i denne Betydning i to Dele, nemlig Nord-Viken og Sonder-Viken, hvilke tilsamme»
i geistlig Henseende udgjsre eet Provsti kaldet Vikernes (Vikornas) Provsti; dog hore i dl!

Geistlige Lane-Herreds tvende Proestegjcrlde, nemlig Skredsviks og Bokences Prcestegjoelde, samtllll
devalla, Bafve og Ryr Sogne, der alle ligge >i Sonder-Viken, ikke til Vikernes, men til EW
sels Provstie. Man har, og vistnok med megen Sandsynlighed, antaget, at (VlKinKl),

det gamle Navn paa en Sorover, er fremkommet af dette i den «eldste Tid for Soroveri saa l>l«
leiligt liggende Landskab. Indbyggerne kaldtes ViKverjar, og som var fra Viken.

(nu Tonsberg), Navnet paa Landets celdste Kjobstad, er sammensat af det bekjeM
Ord engl. (see foran S. 7.) og Nei-F. Den er nemlig beliggende under et isolml

Berg, nu Slotsberget kaldet. Denne Stad var igjennem hele Middelalderen, indtil det 14dl
Aarhundredes Slutning, i en blomstrende Forfatning og af megen Betydenhed, hvilket de mangl

for det meste rigtbegavede Kirker og Klostere ogsaa tilkjendegive. Disse vare: St. Laurentii
(Lafrants) Kirke, en rig Collegiat-Kirke med Kanniker og 4 Prcebender; St. Michaels K., sti»
stod paa Slotsberget; St. Stefans og lorgens Kirke med et Hospital, hvortil var Kg!
en Mcengde Jordegods; St. Peters K., en meget riigt begavet Kirke, til hvilken sognedl
noget af Landdistrictet, nemlig den saa kaldte Bytange; St. Thomas K.; Graabrodre- elln
Minoriternes Kirke og Kloster; Barfod-Brodrenes Kirke og Kloster (af St. Augustini Orden),

1260 forftyttet til Dragsmark i Bahuus-Lehn; St. Olafs K. og Kloster, der synes at have ligget stm
udenfor Staden paa Gaarden (nu Teie) paa Notteroen, og var, ligesom det ncest foreg«««

ende, et Minoriter-Kloster, og endelig Marias eller vor Frues Kirke, der af alle er den enestl,
som Tiden har skaanet. Staden, som desuden havde en Kongsgaard, hvilken Kong Håkon H»«

konsson lod opfore, var allerede i 12te Aarhundrede befcestet ved en Borg og Kasteller p»«
det ommeldte, ved den nordre Side liggende, Slotsberg. Samme Konge lod endog Tonsberg w
give af en Steenmuur, og lod bygge et Kastel over Porten, et andet, kaldet Gota-Kastellet, >m
Danaklev, Hoved-Opgangen til Berget. Disse Befcestninger fik i 11de Aarhundrede Navn

hvor Hovedsmanden, der tillige var Sysselmand over Syssel (see Vestfold),
havde sit Scede. Ved Tonsberg holdtes Thinget for Vestfold, detsaakaldteHauga-Thing. ToB

bergs gamle Vymcerker (Takmarker) gik „,Kr til i-amkna-derxll» (nu Ramberg paa den nordligst!
Kant af Notter-Oen) oe (paa den vestre Side af Tonsberg-Fjord) oe he<!an «e

til krolla Kelliu (nu Frue-Kjelle, omtr. Miil nordenfor Staden), kra lrocla Kel6u ok alt upp i
B^iu nek ok ut ektir uookenom ok okra um 8 bo (nu Gudersby, strax i Sydost ftl
Staden) no ut run Bteinin (nu Steen), oe akter um te i Kar (Teigar nu Teie paa Netter
Den) ne i larkar Is (maastee er Navnet endnu tilbage af disse Brygger? —Tuick
bergs By-Lov).

Vermalaucl og see om Bvihj6ll S. 8.
Hmnttsnnti dannede Grcendsen imellem Borgesyssel og NlwriKi (nu Bahuus-Lehn).

01-tVttnta?-, Krenmar eller Llranmar, sandsynligviis den frugtbare, en Miil lange, men smie
O Jomfruland, som er beliggende lcengst ud imod Havet og det mest i Oine faldende Land fol



Harald Haarfagers Saga. 61

den for. I disse Fylker havde'mange Hovdinger og meget andet Folk vendt sig til Lydig,
hed mod Sveakongen. Harald Konge syntes storilde om dette og stcevnede strax Bsnderne til

et Thing paaFolden, hvor han lagde Sag an mod dem for Landsforræderi mod sig. Nogle
Bonder fralagde sig Bestyldningen, Nogle betalte Penge, Andre lede Straf. Saaledes foer

han om Sommeren omkring i det Fylke; men om Hosten foer han op til Raumarige, hvor
han gik frem paa samme Maade, og underlagde sig dette Fylke. Da spurgde han forst

om Vinteren, at Erik Sveakonge red om i Vermeland til Gjcestebuds med sin Hird.

Enhver, der omseiler denne Deel af Kysten, samt ei langt fra Agders Grcendse synes derfor i
den celdste Tid, imedens de geographiste Forestillinger om Landet og dets Inddelinger endnu vare

uklare, vaklende eller übestemte, at vcere brugt i Fleng med nåar Grcendsen stulde betegnes
imellem Viken og Agder. Grcenmars Indentitet med Jomfruland synes forskjellige Steder i vor

Histories Kildestrifter at vise, fornemmelig Hak. Hak. S. Cap. 227 Not., hvor der fortcelles om
Kongens Reise fra Bergen til Oslo i Aaret 1240, at han fra NHunes (Hesnces, vestenfor Aren

dal), hvor Flaaden havde ligget i Havn om Natten, seilede ind i Viken, „ok er heir Komn 2,
<3ienmnr kvrir «unnan zsvun I>a Kom i m6t heim lan62BVnninKr me«l mvklum
stormi ull sjnmvrkri, BNkiu I»a 01l sKiM «sti- til Kaknar enn Xonungr nm un<lir
1an(l i ha K«fn sem Olattune» beiter, ok var H»at uk I»io<ileill" (og da de kom til

Grenmar sonden so r Den Aur nu Are, der ligger i Ncerheden af Jomfruland
ved dens nordlige Side da kom imod dem en stcerk Sydost-Storm med meget Somorke,

(Taage?), vendte da alle Skibene tilbage i Havn men Kongen lagde ind under Land i den
Havn, som heder Slaatences paa hvilken Gaards Grund Ladepladsen Langesund nu er beliggende

og var det langt ude af den alfare Vei). Efter at disse Bemcerkninger vare nedfkrevne, finde vi
i det nysudkomne 1 B. af Annal. f. nord. Oldkyndighed S. 71 f. den Mening fremsat og med

megen Dygtighed forsvaret, at ved Grenmar maa forstaaes Kysten fra Skiens-Fjord til Nedences
Fogderi, eller Lamblar (Bamble) og OnnlllluKllclulr (Sannikedal). I Artiklen om Vestfold er

det allerede anfort, som Noget der tydeligen folger af vore gamle Sagaer, at dette Landstad hoit
vp i Tiden grcendsede umiddelbar til Agder (see om denne Provinds), hvilket Forfatteren ogsaa ind

rommer, og at den var deelt i llpsi, den nordre, og Vestmarar, den sondre Part; ja at den
hele Provinds oprindelig siges at have havt Navn af Vestmarur. Dette i Forbindelse med det
Ovenanforte, gjor det for os usandsynligt, at Bencevnelsen der allerede var til for Is
land bleo debygget og vistnok er ligesaa gammel, som Vestmm-ar, kan have Hensyn til hiin Kyst
strcekning. Det maa ogsaa synes besynderligt, at imedens Navnet Vestmnrar forlcengst var forsvun

det det ncevnes ikle i vor hele Middelalders Historie forekommer den ligesaa gamle, og
saa noer liggende Bencevnelse tliXNmar endnu i Midten af 13de Aarhundrede, uagtet de antages
at betegne tvende hos hinanden liggende Dele af Vestfolds sydlige Kystland. Hertil kommer og, at
Kysten, maastee lige fra Skiens-Fjorden, men i alt Fald fra nuvcerende Kragero og lige til Ore-
Fjorden i Dybvaags Prcestegjceld paa Agder, kaldtes i Sagaerne eller et

Navn, der ogsaa sees at vcere omtrent fra samme Old, som klrwnmar, og bruges samtidig med dette.
Naar desuden P. Clausson i sin Norges Vestr. S. 45 taler om na ffnkun dig e O Jomfru
land" og at Skibsfolck, af nogen sunerstitx oc Vantro, ville icke nceffne det Land

Jomfruland, nåar de ere under Segel, for end de hafue seiglet det forbi, men kalde det Landet
gode:" saa synes det vist, at han fornemmelig har havt Hensyn til dens historiske Mcerke

lighed. Dens ncervcerende Navn siges at vcere opkommet deraf, at den fordum stal have tilhort et
Nonne- eller saakaldet lomfru-Kloster maastee Gimss Kloster ved Skien; i saa Fald maatte

den vel vcere given dertil efter 14de Aarhundredes Udgcmg. Navnet tlrVnmar eller liranmur,
som uden Tvivl bemcerker enten „det smale" eller „det gronne i eller ved Havet liggende
Land," alt efter som det udledes af eller er ogsaa, og i begge Tilfcelde, scerde
les passende; (see og Roland Knudsens lomfrulands Vestr. i Top. lourn. 29de H. S. 179 ff.).

I?ol<iin, almindeligst (nu Follaug) indbefattede eller X» (Aas) Sogn, krauna-
eller I'rauna (Froens) Sogn med Nasv (Haa-Den), (Nordby), Kroa (Kroer) og

6jer<wru<i2 (nu Oppegaards) Sogne; Uesoddi eller Nesoddens Sogn med (lldjernet);
eller OKeidig (Skie) og IQ-aKostasa (Krogstad) Sogne; Vestbsar (Vestby) S., Olvna

eller Bana (Soner) Sogn i <xar<ia (Gaarder) S. i HolKeimallulr; endelig regnedes til
kollo eller Alossadalr d. e. Nobsli (Haabols) og (Tomter) Sogne. Folloug
med Mossedal udgjorde et Syssel og var deelt i tvende Skibreder. Da Kong Håkon V. Mag
nussen gav Ledingen af med al kongelig Ret til sit Kapel Marice Kirke i Oslo, yvis Prcelat,
ifolge samme Konges Anordning af 1314, stedse skulde vcere Rigets Cantsler, saa var denne efter

Regelen altid Sysselmand sammesteds. Indbyggerne kaldtes Foldinger (see om Vingul
mork, Yngl. S. C. 53).

K»um»riKi, see Ingl. S. C. 48.
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15de <sap. Hong Harald lcegger sin Fcerd oster om Eidaskov og kom frem i Vermeland, hvor

han lod bestille Gilder for sig. Der var en Mand ved Navn Aake, som var den mcegtig
rcnnesDrab Bonde i Vermeland, storriig og paa den Tid meget til Alders. Han sendte Mcend til

Kong Harald og indbod ham til Gjestebud, og Kongen lovede at komme den bestemte Dag.
Aake indbod ogsaa Kong Erik til Gjcestebud og såtte ham samme Stcevnedag. Aake havde

en stor Gilde-Sal, som da var gammel, og lod gjore en ny Gilde-Skaale, som ikke var
mindre og lod den paa det stadseligste oppynte. Den nye Skaale lod han heelt beklcede med nye

Tcepper; men den gamle beholdt sin gamle Stads. Da nu Kongerne kom til Gildet stibedes
Kong Erik med sin Hird til Scede i den gamle Skaale; men Harald med sit Folge i den

nye. Den samme Forffjel var der med alt Bordtoiet, at Kong Erik og hans Mcend hav

de gammeldags Kar og Horn, dog alle forgyldte og stadselige; men Harald Konge og hans
Mcend havde ganffe nye med Guld prydede Kar og Horn, alle med udskaarne Billeder, og blanke

som Glas; men for begge blev sat de bedste Drikkevarer. Aake Bonde havde for vceret Kong
Halfdan Svartes Mand. Da nu den Dag kom, da Gjcestebudet var ganffe forbi, Kon,
gerne havde gjort sig reisefcerdige, og Hestene vare opsadlede, gik Aake for Kong Harald,

forte ved Haanden sin 12aars gamle Son Übbe og sagde: „dersom den gode Villie, som
jeg haver viist Eder Herre i mit Gjcestebud, tykkes Eder Venffab vcerd, da lonner det mod min

Son, ham overgiver jeg Dig nu som Tjenestemand; Kongen takkede ham med mange fagre

Ord for venlig Behandling, og lovede ham derimod sit fuldkomne Venjkab. Derpaa tog
Aake frem store Gåver, som han fkjcenkede Kongen, og de gave hinanden derefter Asskeds

kys. Efter dette gik Aake til Sveakongen, som da var klcedt og reisefcerdig; men just ikke i
det bedste Lune. Ogsaa ham gav Aake gode og kostbare Gåver; men Kongen svarede kun

faa Ord og steg paa sin Hest. Aake fulgte Kongen paa Veien og talede med ham. Veien
gik over en Skov, som laae i Ncerheden af Gaarden, og da nu Aake kom til Skoven, spurg

te Kongen ham: „hvi gjorde Du den Forffjel i din Gjcestfrihed mod mig og Kong Ha
rald, at han ffulde have det bedste af Alt, da Du dog veed, at Du er min Mand?" „leg
tcenkte," svarede Aake, „at der hverken ffortede Cder, Konge! eller Eders Mcend paa venlig

Behandling i dette Gilde; men at alt Bostabet, hvor I dråk, var gammeldags, voldte det,
at I nu er gammel; men Harald Konge i Alderens Blomster, og derfor gav jeg ham nyt

Bostab. Men eftersom Du nu minder mig om, at jeg er Din Mand, da veed jeg ligesaa

godt, at Du er min Mand." Derpaa trak Kongen sit Svcerd, hug ham Banehug, og
red sin Vei. Da nu Kong Harald ogsaa var fcerdig til at stige til Hest, bod han kalde

Aake Bonde til sig; men da Folket ledte efter ham, rendte Nogle henad den Vei, som Erik
Konge var reden, og der fandt de Aake dod. De fore nu tilbage og meldte Kong Harald

dette, og da han sporger dette, byder han sine Mcend at hcevne Aake Bonde. Der

paa rede Kong Harald og hans Mcend afsted paa den Vei, som Kong Erik havde tåget,
indtil de bleve hverandre våer. Enhver for sig rede det bedste de kunde, indtil Erik kom til
den Skov, som stiller Gotland og Wer meland. Da snuer Harald Konge om til Ver

meland og lcegger hele Landet under sig; men drcebte Kong Eriks Mcend, hvor som helst

han fandt dem. Om Vinteren foer Kong Harald tilbage til Raumarige og opholdt sig der
en Stund.

Kong Ha- Kong Harald foer om Vinteren ud til Tunsberg til sine Skibe, takler dem til, feiler

"m oster over Fjorden, og underlcegger sig hele V ingulma rk. Al Vinteren er han ude paa
sine Krigsstibe, og hcerjer paa Ranrige. Saa siger Thorbjorn Hornklofe:

<lap. 15. NilinsKoxr, see Ungl. S. Cap. 48.
<sap. 16. var paa him Tid det almindelige Navn paa hele det nuvwrende Bahuus-
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17de Vap.
Om Slaget

i Gotland.

Raste Folkekonge
Ude drikker lulen

«

Leger Guden Freyrs Leeg,"
Om han ene raade stal.

Yngling, kjed af varme Ild,
Nodig sidder inde
Paa Pude varm

Med dunefulde Vanter.

Gsterne vavde samlet Folk trindt om i Landet. .^
O« V a«n da Isen lesnede, stoge Gpterne P«le i Got-Elven, for at Kong Harald

med sine SNbe ei stn.de lwgge op i Landet. Da lagde Kong Harald sine Skche op .Elven
ved P«lene, hcorjede paa begge Sider af Landet, og bmndte omkr.ng . Bygderne. San
siger Horn klo fe:

N Freyr. Solens Gud. forestilles i den nordisse Mythologi som fod Vintersolhvervsdag. og Gla-den
over Solens Tilbagekomst fra den morkeste T,d foranledigede vore Fcrdre til at fe<re julefesten paa lam

me Tid, som de Christne siden af en helligere Aarsag.

Lebn oa er maastee af ligesaa celdgammel Oprindelse som Det bestod allerede : Ve
gyndelsen af l!t Aarhnndrede af tvende Sysler, det nordre det ostre (Olaf d. Hel SC
Ri? Middelalderens 13de, 14de og 15de Aarhundreder var Navnet NaniiKi mdstromket tll det

nordre Snssel eller Provstdomme, der strakte sig i Syd til 6oamnr (nu Gulmars-Fjord), imedens
det ostre eller sondre hovde Navn af Det forste indbefattede Vettn-nernd (de.

.wn U«/alB BK.i<lln«k. og nu Nasinge, Hogdals, Lomlands Skee og
Tjarns Sogne), den nordligste Deel; 'lunnelmB. (Tanums) neinll (d. e. og nu

Lurs, Sogne); LorclNinir (n UordNrnum, d. e. KnfnrBw<ln, Mun samt NnM(la<ln!B, «u Nafwer
stads Mo og Enningdals Sogne); altsaa paa det sidstncevnte Sogn ncer det nuv«rende Bullarens

Herred; Bnurdsur (n Bnuidinm, d. e. Krokan, snndnrulln og Nel<iu, nu Krokstads, Sande og
Hede Sogne) eller nuvcerende Ssrbygdens Herred; Xvilllln-Keinli (d. e. XviUlin, «olnn, Oveinn
bc»nr Sogne); 86wne«, eller Ooti»neB.nsin<! (d. e. eller h«BBinn, Leiofjal<znr.

lwls, nu Tossene, Astums og Befjadals eller Beffendals Sogne); eller Bl3nxnn6B-nei-n(l
(d. e. «ru», »l33»slotiB og nu Bro, Brastads og Lyse Sogne); 'lunKUnes-Keiad (d. e.

soi-8, og eller nu Foss, Haby og Svartedorgs Sogne).
t) 1 kni-8 eller Provstdsmme indbefattede L«fjn, lleiekBBtnlln, BKril<Bv,'llni> llnuliNB,

VuKnes og Dl-3KBmsllc, nu Bafwe eller Uddevalla, Herrestad, Skredsvik, Hogas, Bokenas og
Dragsmark Sogne eller I.nue-nelllck. I Aaret 1260 dlev et Augustiner-Kloster, som forhcn havde

staaet i Tonsberg, forssyttet til Dragsmark. MBtll,.joclln, Ki-McinHullrn (nu Fors
hella, Ristersds, Ljungs og Grinnerods) Sogne, eller Frakne-Herred; ViBwlnn6n (nu

Hjertums og Vasterlanda) Sogne eller Torpe-Herred; buklanda, BpiKnrj6lliB,
BulderK9, Uoltn (nu Ostmal, Uglum, Norums, Spekered, Isrlanda, Solberga og Hul

ta) Sogne eller Inlands nordre Herred; Nunnlnndn, Knllndsnr, Vtrnbsnr, Hai un<ln, 8t»f8, f»6l08-

sondre Herred; Oen 0i«io8t (nu Oroust), som ved I.nneBun<i adstilles fra det nordenfvr liggende
Lane-Herred, og bestod af PoipB, l.nnKnlnn<ln, 'leknndttgr, 8tn«l1-

In (nu Torps, Mokleby, Langelands, Rora, Morlanda, Tegneby og Ståle) Sogne; Den
Tjsrn) bestod af BtsinK)ikM, Vnlln, Xlnufndnl» (Stenkyrke, Valla og Klofvedals) Sogne. Strax
sondenfor Tjorn ligger Staden Marstrand, ford. Af Den NIBM3 (Hisingen)

(Save med Robu), LnKKn, (Bjsrlanda) og I)6iBlnn6g, Sogne, samt detderved beliggen
de (eller NiKrsHnr, nu Dkero) Sogn. I Sogn laa Staden Xnnnunxn
nelw (nu Kongelf), og i Ncerheden deraf paa en O i Elven stod det nu i Ruiner liggende
!w8 (Bahuus), som fra forst i 14de og indtil Midten af 17de Aarhundrede ansaaes for Norges

vlgtigste Fcestning, der har givet hele Provindsen dens nuva?rende Navn. Ved den vestre Side af
Staden laa Kutala Kloster. Paa den ostre Side af Staden og Elven laa paa Vester-Gautlands

eller Gotlands Side en liden, fra den celdste Tid til Norge horende, Strcekning kaldet
N - Norste Folks Sprog og Hist. paa ftere Steder, og deriblandt ste
-o. S. 295). Navnet er endnu vedligeholdt i Bencevnelsen Elfsyssels Provstie. Ind
vyggerne t Elvsyssel eller ved Got-Elven kaldtes NlknlKrimllr og ellsk,-, som var fra denne Egn
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18de <sop
Rane Oot-»

stes Fald.

I9de Vap
Slaget i

Hafursfjord

Drabelige
Undertvang i Krig det Land,

Som ssr mod Soen laae.
Modig Kongen var blandt Helte.

Hjelmfsrer, Holmtogs Styrer,
Lod i sit kjcette Mod
Vilde ved Poel
Ei langt fra Landet binde.

Siden rede Goterne ned til Stranden med en stor Hoer og holdt et Slag med Kong
Harald, hvori der blev et stort Mandfald, som endte saa, at Kong Harald vandt Seier.

Saa siger Hornklofe:

De svungne Orer hvine.
Spydet gjalded' hoit i Sky,
Vlaastebne Kongefcerdens Svoerd

Bede Stridsmcend kjcekke.
Hoit lod Landsens Krigersang,

Da i Luft den svinges

Over tappre Krigsmands Hals;
Goters Fi'nde Sei'r vinder.

Kong Harald foer vide om i Gotland og holdt der mange Slag paa begge Sider
af Elven, hvori han som oftest fik Seier. let as disse Slag faldt Rane den Gorske,

og siden underlagde Kong Harald sig hele Landet norden for Elven og vesten for Vcrnern
tilligemed Vermeland. Men da han vendte tilbage derfrå såtte han Guttorm Hertug

efter sig til at voerne om Landet, og et stort Mandjkab med ham. Selv vendte Kong
Harald sig til Oplandene, hvor han dvcelede en Stund, foer siden nord over Dofrefjeld
til Throndhjem og var der en lang Tid. Da begyndte Harald at faae Born. Med
Aasa havde han fire Sonner. Guttorm var den celdste, Halfdan Svarte og Half»

dan Hvide vare Tvillinger, Sigfrod var den fjerde, og alle bleve opfostrede i Throndhjem i
stor Hoeder.

De Tidender spurgdes sor fra Landet, at Horder og Ryger, Egder og
samlede sig og opbod Skibe, Vaaben og en Mcengde af Folk. Ophavsmcendene hertil

vare Erik Hordalands Konge, Sulke Konge i Rogaland og hans Broder Sote

I) Egentlig Krigsmaagens Fortynder, som gjor Krigsfuglen graadig. 2) Sotogets Anforer. 3) Ski
bet prydet med Master som Hjort med Horn. 4) Fra Thelamarken, saa kaldet af Theli, T«le, Tcelegrop

eller frossen Jord, altsaa den kolde Mark eller Skov.

(sap. 19. eller strakte sig i Syd fra Aaen sira og i Nord
vmcli (nu Ryvarden), saa kaldet efter Floke Vilgerdarson, som, forend han tiltraadte sin Opda<
gelsesreise til Island, forst anstillede Offringer og siden reiste en Varde paa dette Sted. Gjen

nem Sagn og Fortids-Levninger af alle Slags, viser sig Rogaland for os, som en Skueplads for de
mcerkeligste Personer og Begivenheder, og overalt hvor man fcrrdes i disse Egne modes Diet «f

Hedenolds mosbegroede Minder. Det bestod fordum, som nu, af tvende Hoveddele: 1) det egent
lige eller Derne og de Egne af Fastlandet, som omgive den store Bukne- eller Stavaw
ger-Fjord med dens mangfoldige Forgreninger, hvilken Deel, efter dens naturlige Beskaffenhed

lcengst ned i Middelalderen idetmindste kaldtes (Fjordene, see og Olaf d. Hell. S. C.
187.); nu udgjsr den paa det Ncermeste Ryfylke Fogderi. Blandt Rogalands betydeligere Der

ncevnes Xaurmt eller Xiimi-t, nu Karm-Den eller Karmen), ved Xnrmwuurl adstiltfra Fast
landet, den storste af dem alle, med 5 Kirker, nemlig paa Olcutoneg (Skudesnces),

«lir (Ferkingstad), og endelig paa det gamle mcerkvcerdige Kongescede
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Jarl, Kjerve him Rige, Konge over Agder, og Thor Haklang hans Son; fra Thela
mark Brodre Roaldßyg og Hadden Haarde. Da nu Harald fik vis Tidende

ues; i Nord og Vest for Karm-Den ligge Fesx, lillulivwr og Bi'ri (Udsire); (Hvi
dings-Derne), vnlcn eller LuKn (Buken, store og lille), hvorefter Mundingen af den store Fjord,
som i Syd for disse Der trcenge ind i Landet, kaldes Bukne-Fjord, (Augn-S),
(Fosen-D), Nertlli (Horving-O); (Stjerner-Oerne), hvoridlandt B>j6n eller Hoi-u (nu
Kirke-Den), (Bjerg-O), (Talg-S), (OlM m. ft.; Umbar (Omb-
D). Her ligger den betydelige Gaard (Jorstad), der minder om den gamle Rogalands
Konge Hjor Isssursson. ?ol<l (Folder-D i Vest for Ielso), Nan6»r nu Rand-S),
UaulBua (Halsn-O), (Byr-S), (eller den stjonne og frugtbare med
det gamle Hovdingescede UeBtdsr (Hesbo); (Talg-D), VrimilM? (Brems-D), den navnkundige
»6niliB»)' (Rennes-D), der har Navn efter en Hovding ved Navn Renner (K. Gotreks Saga).
Kong Gothar paa Renniso, og Erik den Veltalende paa Renneso omtales hos Såre. Denne
O har tvende Kirker, UausKsill (Hausten) og Oaurbsr (Sorbo), der i Middelalderens sidste Aar
hundreder var et af Kongernes 14 Kapeller; lltBtein (nu Kloster-2en) med en gammel Kongsgaard
og senere et Kloster; eller (nu Fjeld-D), MnBtr (Moster-S), BnKn (Sokken)
ved BoKnai-Bunll adstilt fra Lrua (Bro-S), som igjen ved eller (nu
Bro-Fjord eller Indlobet til Stavanger) adstilles fra Fastlandet; (Om-2), Uun6vnK» (Hund
vaag-O), Ilska (Ust-D), Nillsa (Ids-O), Ni6B»lr (Idsal) o. fl. Af Fastlandet: BKoruBtrsnH eller
BK»ru (Skåare) Sogn ostenfor Karmsund, (Forres-Fj.), »665-eller l'«ilanclB-fj si c!r
(Forrelands-Fj.), (Ncerstrand) eller Mn<wi-u (Hinderaa) Sogn; 8Ka1«i8 (Skjolds) Sogn
i 8KaI(l8-fj«,r6r; Valnar (Vads), Bau6ei6B, ViKallals, (Imsland) Sogne;
(nu Sands- og Hyls-Fj.) eller Skibrede, samt Bau6a- (Ssvde) fjyrclr eller (Ielso)
og 8»ulla (Sovde) Sogue, samt BanllB og Vinjm- (Vinje) Sogne i Oulaclalr; NjsiBneB (losse
ncesset) imellem (Er-Fj.) og lljoi-8- eller NMiBBunll-t)«r<!r (losunds-Fj.); NMmalsuss
(Hjelmelands) og I'lBtril, Sogne; (Aardals) Sogn i Xi<l»l8-lj»llir med (Tys
dal), Otianllar (Strands) S.; (Hogs-Fj.) eller UFlu Skibrede, nemlig eller

(Holle) Sogn med eller (Lyse-Fj.), (Dyrdal);
Wn6B Sogn i <3on<l, samt soma, Mallai- (Malle), Kancksbei-A» (Rannebergs) og Mariu Kirkesogn
med Staden d. e. eller Vulla, og <3anll»r (nu Goes, laatens og
Gands) Skibreder. 2, (d. e. Kysten eller Strandkanten, nu Icederen) med Dalir(Daler
ne), af hvilke den forste indbefattede disse Kirkesogne: eller Har (Ncerim eller
Haa), 8»l- (Bo), VarnauAr, Klepp, Lor6a (Bore), vri-i (Aare), eller nu
Ly eller Thime), LlNBtal, U»l»n6 (Haaland), (Thjore) og det beromte Hovdingescede 861i.
Hvad der laa i Nord og tildeels i Dst for Ul,suiB-fjOrllr (Hafs-Fj.) bleo, som vi have seet, ei i
Forliden regnet til Icederen. valir bestod af disse Kirkesogne: I.un<ir, 86Knacla1r (Soggendal),
NiKun6aBun<l (Egersund) med (Lillunll, nu Eger-D), Ilollolancl, VjurKl-neimr (Birkrim)
og lleBkjagw6u- (Hestestad). var deelt i Fjerdinger og disse igjen i 32 Skibreder.
Indbyggerne kaldtes hvilket almindelige Folkenavn ogsaa indbefattede Beboerne af Icederen,
som i Almindelighed dog kaldtes Ballard^^jar, ligesom Dboerne havde det scerdeles Navn

Ze/ams?-K (Dore Thelemarken) udgjorde tilligemed nuvcerende Nedre Thelemarken og
Bamble Fogderi samt Numedal de Gamles tlrNna- (eller cilNnl»n<la-) Man har
troet, at Thelemarken var det Thule, som allerede Phonicierne beseilede og at det desaarsag og
ifolge Såres Fortcelling om Skjoldmoen Rusla, der stal have bekriget en Kong Vnund i Danmark
med en Krigsstaade mac, have strakt sig til Havet. Men det fsrste er lun en lidet rimelig Gis
ning, og det sidste har, som saa meget hos Såre, et saa fabelagtigt Udseende, at det neppe fortje
ner at tillcegges den ringeste Trovcerdighed. (Angaaende bemeldte Thule maa man forovrigt hen
vise til Schonings lcerde Afhandling om de gamle Grcekeres og Romeres Kundstab om de nordiske
Lande, i det Kjsbenh. Videnst. Selst. Skr. 9de og 10de D. og til Werlauffs vigtige Bidrag til
den nordiste Rav-Handels Historie, i ste D., af det danste Vid. Selst. Hist. og philos. Afh., iscer
S. 294—303). Vist er det derimot», at de Navne, hvormed vore Forfcrdre betegne de Provind
ser, som nu adstille Thelemarken fra Havet, stige op til den fjerne Oldtid og synes ei at staae
tilbage for i LElde. For saavidt man imidlertid undertiden med Naonet Helam«rlc sy
nes ogsaa at have indbegrebet nuvcerende Nedre Thelemarken (see t. Ex. Har. Haarf. S. Cap. 35),
fattes det dog ved den nordlige Deel af Skiens Fjord, hvortil Solum Sogn stoder, i umiddelbar
Forbindelse med Havet. Am det N aumudalr (Numedal) iagttager vor Historie en
ncrsten fuldkommen Taushed; men af authentiste Documenter fra Middelalderen sees det, at denne
Provinds ei henregnedes til Vestfold og ei til Ringerige eller Hadafylke; man kan derfor
—og af stere Grunde, som det her vilde blive for vidtloftigt at udvikle — ikke tvivle om, at det
maa have vcrret indbegrebet under (cfr. Hak. d. Godes S. Cap. 11 om Lagthings-Ind
delingen). Det egentlige var fordum deelt i Tredinger, saaledes at I'M86»1l (For

-9
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herom, samlede han sin H<rr, ffjod Skibe paa Vand, gjorde sig fcerdig med sit Mandffab
drog siden sor ester langs med Landet, og samlede mange Folk i hvert Fylke. Da han koni
ser om Stat sporger Kong Erik det, som havde samlet det Mandffab, han kunde vente.

Derpaa drog han sor paa for at mode den Krigsmagt, som han vidste kom ham til Hjcrh
osten fra. Hele Hceren modtes nordenfor Icederen, og lagde ind i Hafursfjord,

Kong Harald forud laae med sin Hwr. Strax begyndte et stort Slag, som var baade haach
og langt; men tilsidst vandt Kong Hcrrald Seier. Der faldtKong Erik og Kong Sulke med Sotl

Jarl hans Broder. Thor Haklang, som var en stor Berscerk, havde lagt sit Skib mod Ha
rald Konges, og der blev et over al Maade haardt Angreb for Thorer Haklang faldt, hvor

paa hans hele Skib ryddedes. Da siygtede Kong Kjotve ud paa en Holme, hvor der vai
et godt Vcern. Siden stygtede alt deres Mandffab, Nogle til Skibene, Nogle lob op M

Land og over Icederen sor ester. Saa siger Hornklofe:

Hvor hisset sloges
Konge» den cetstore
Med den rige Kjotve.
Knarrer kom fra Dsten

Kjempelystne,
I Snablen aabne

Og udgravne Smyller.")
1) Skibene vare forsynede med Gallioner, der sedvanlige» forestillede Dyrehoveder. 2) Paa Skjoldm

vare Figurer udgravne og Skjolde fattes i en Rad langs Skibssiderne.

resdal), d. e. og NeKl»n6B Sogne, ViliKeim» (Veums) S., 8jl2l8»l (Slafse) og M
Monum, Mo) Sogn findes henforte til (der ogsaa kaldtes vesti» lenini), me»

hrillen sandsynligviis ogsaa maa have indbefattet Vinje Prcestegjceld eller Ay<lalunslB
lan6B, nu Raulands) og sleBlan6B Sogne. Til

lig kuu kaldtes (hvoraf Navnet „Treungen," forhen Aunexsogn til Hvidese», men nu ti!
Nissedals Prcestegd., er en Levning), indbefattede eller Lsui Sogn (nu Torrisdals Au

nexsogn til Drangedal i Nedre Thelemarken og Bamble Fogderi), >'iBBid»li-(Nissedal) eller
(Tvets eller Treungens) og >"i88l8<!2l8 Sogne, Vi'6ir eller llviliBeiliiB (Hvideso) S. med I'lW

(Flaabygden) samt d. e. (Brunlebergs) S. eller Vul»n«i (cfr. Halfs L,
C. 2) og Noadslr eller (Vraadals) Sogn, og uden Tvivl ogsaa (l.aa,dul», i»>

Laurdals), og Sogne samt S. a (Ddefjelds Sognej,
Den tilsvarende som vi ei have seet ncevnt, maa altsaa vel have indbefattel

den ovrige Deel af Thelemarken, eller (3ellMKer<ta nu Sillejords), Xmot»-
«lalB, lljni<lalB (eller IIjNil1al8), Buclal»n<iB (eller Bvillalan<tB, nu Saulands) (Tudali),

(t!l2n6»- eller Ki-anllatB-Kei-a<lB, nu Gransherreds) Sogne, I.itla-ne,a«i (Lillehel
red) og Ueitrultalr (Hitterdal, som, tilligemed det foregaaende Sogn, nu er henlagt til Nedre W
lemarken), eller Unkvinn» S. samt d. e. (Attråa), MlelB og ValB Sogne
(de tvende sidste i nu Vestfjord-Dalen) samt Mjt»rBBti-sn6 (Mostranden). Det med The
lemarken forenede bestod af Bvin«eitinu eller Bvein«elniB (Svenne),

Kollag (Rollaugs), og Sogne. Ved Midten af 16de Aarhundrede M
Ovre Thelemarken lun deelt i Sster-Lehnet og Vester-Lehnet. Efter Olcitla (nu Sk>«

en) havde det nuvcerende Bratsberg Amt, hvoraf udgjor den betydeligste Deel, tilligemed
Xaumuckali- idetringeste fra 14de Aarhundredes Begyndelse Navn af OKi'6u-O>8l», HA
ket Navn endnu ikke var gaaet af Brug i den anden Halvdeel af det 17de Aarhundrede, uagte!
Navnet „Bratsbergs.Lehn" allerede synes at vcere vplommet ved Reformations-Tiden. Endelig
fortjener det at anmcerkes, at da Dvre Thelemarken var fritaget for Korntiende og blot svareie

andre Slatter og Udredsler, saa er denne Egn af den Aarsag bleven kaldet Skattandet, hvorimcl
Nedre Thelemarken, der, som godt Kornland, svarede den almindelige Tiende, kaldtes Ti end etaget,
hville Bencevnelser allerede forelomme i det 15de Aarhundrede. Thelemarkens Veboere kaldtes W

see NoA»lan6.
Vi 6r eller (nu Hafsfjord eller Hafsvaag), der siges at ligge nordechl

Icederen. Rigtigheden af denne Angivelse er viist i Artiklen om Rogaland, og dermed bortfM
den Tvivl man har havt om Indentiteten af ll»frBfjt,,6i- og Hafsfjord. At Slaget har staaetide»
indre Deel af Fjorden, imellem Eoms-Dcrne og Malde-Landet, derpaa tyder den store Mangle

Gravhsie, blandt hville den fremragende Sote-Haug (Sote Jarls Gravhoi) sees paa lang Man?

Horte Du i Hafursfjord,
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Efter dette Slag fik Kong Harald ingen Modstand i Norge; thi alle hans Modstandere og 2o"e
storste Fiender vare faldne; men Somme, og det var en stor Mangfoldighed, fiygtede ud afLan-
det, hvorved store Landstrcekninger byggedes. Da byggedes I cem tela nd og Hel singel and, °°"°m°d"Landes Ne<

byggelse.
i) Derved forstodes England, Skotland og Irland. 2) Valland var det vestlige Frankrige. 3) Nogle

af Haralds Kjcrmper vare klcedte i Ulvessind. Hedin var i ovrigt en Viking fra den fabelagtige Tidsal»
der, deraf Ulfhednir. 4) Opregnes i det 40de Cap. blandt de store Gaarde, som Harald nu og da boede

paa. 5) Den lodne, saa kaldtes Harald for han kjcemmede sit Håar. 6) Flygtede paa en O. 7)Svof
nir, et af Odins Tilnavne, den Sovndyssende og Ldelceggende. Ncever er Bark, hvormed Tågene tcek
kes. Odins Sal var bedcekket med Skiolde. 8) Af Nogle lceses (Dstens Koller) d. e.
Thelabsnder, som boe ved de estlige Vjerge.

2O. I Forbindelse med bor vi her tillige bersre den ogsaa hiinsides
Kjolen liggende gamle norske Provinds ulfsclali- eller UkHui-lluli- (nu Herjedal), som af
Nordmcend ligeledes blev opryddet og bebygget, men forst i Kong Halfdan Svartes Tid; hvilket

blev foranlediget af et Mord, som bemeldte Konges Mcerkesmand Herjulf begik paa en af hans
Hofmcend ved at staae ham i Hovedet med et Drikkehorn, saaledes at dette brast itu, hvorefter han

fit Tilnavnet Nornllbrjoter (Hornbryderen). For denne Handling maatte han gaae i Land
flygtighed og begav sig til den svenste Konge, hos Hoem han nod en god Modtagelse; men ved en

Kjcerligheds-Historie med Kongens Frcenke Helga (en anden Fortcelling har Ingeborg, som angives
at have vceret Kongens Soster) seer han sig atter nodt til at ftygte, og drager nu tilligemed Helga

til en aldeles ode Dal „ve»ter i Konone rilti," hvor han opryddede og nedsatte sig paa
et Sted, som kaldtes „BlialoB vellir lHur »em nu Keitu gliui- os vollir" maafkee det nuvce

rende Elfros i den sydostlige Deel af Svegs Prcestegjceld; i saa Fald skulde den saakaldte „Elfven"
fordum havt Navn af 81i«). Herjulfs Efterkommer i Bde Led Ljoter Dagsson lod bygge den fsr

ste christne Kirke i Herjedalen. Ifolge det samme hoist mcerkelige Document, en Grcendse-Tractat
imellem Norge og Sverrige fra Midten af 13de Aarhundrede, hvoraf det Ovenanforte er tåget

havde saavel clul den Tid omtrent de samme Grcendser som nu (an
gaaende den sidstncevnte Egns nordlige Grcendse, see om Cap. 34).

bestod af tvende Prcestegjcelde, nemlig Ueilli (Hede) og Bve>A (Sveg), af hvilke det forstncevnte
kaldtes,, ftfru valir" og bestod, foruden Uei6i, af Sognene Ve6i udulir (Vemedal) og (Ten
nas); det andet kaldtes vulir," og indbefattede, foruden 8 Sognene Llkuro» (81i»iu»?),
skia N«<ialr (Ofver Hogdal) og litlu eller llerjai-<li»l!- (Lille Herjedal).

bestod af folgende Prcestegjcelde - i den nordre Deel: OpreKsxlali? (nu Offerdal), HucliraKr (Un
deraker), I.ill (Lit), Numarclllll', (Ragunda) og Nelsunll (Rafsund); og i den ftndre Deel:

Ovili, der var Provstescede, og er senere deelt i de tvende Prcestegjcelde Ovik og Berg; Aaulls)
(Rodoen), Llunnilui (Brundftod) og suntl (Sunne), hvortil I',ox»o? eller (nu Frosoen)

horer. I det ludicielle Horte disse Provindser under Frostathings-Loven, men formedelst deres Fra
liggenhed og besvcerlige Adkomst over de hoie og vidtloftige Grcendsefjelde, vare de fritagne for at
sende Deputerede til Frosta-Thing, hvorimvd saavel Icemteland som Herjedalen

havde deres eget Lagthing, men fcelles Lagmand. Icemtelands Lagthing holdtes, lige^
9^

De var' ladt' med Odelsmcend, Og den halsdigre Konge
Med Skjolde hvide, Ei lystes ved at vcerge
Med Spyd fra Vesten^ Mod Lusa») Fcedres Land,
Og med Svcrrd'. Holmen gjorde til sit Skjold.^
Hoit Berserken broled' De som saared' bleve
Og i Barmen Krigen sad; Lagdes under B«nk,

Kjaemper uled' Bagdeel stak i Veiret de,

Iernklinger klang.' Stunge Hovedet i Kjol.

De fristede den tappre Og roedde Stridsmcend lode

Ostmanna Konge-Helt, Sofne-Salens') Noever

Som paa Ut steins boer, Paa Ryggen blinke,

Og dem Flugten lserer. Stenedes med Gruus.

Af Leie Skibe hales. Rcrdde Rigm<end,s) lob
Da Kongen Slaget vented,' Over Icedern i en Fart
Og fsrend Ha klang faldt. Hjem fra Hafursfjord

Hoit det i Skjoldene klang. Tcrnkte kun paa Mjsde-Skaal.
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hvordog allerede forud nogle Nordmcend havde tåget Scede. I den Ufred, da Harald Kong«

indtog Norges Land, bleve Üblandene Fceroerne og Island fundne og beboede. Da havde og
Nordmoendene stoerk Fart paa Hjaltland, og mange mcegtige Mcend forlode Norge i Land.
siygtighed for Kong Harald og fore til Vesterhavet paa Vikingetog. Om Vinteren vare

de paa Orkenoerne eller Syderoerne; men hcerjede om Sommeren paa Norge, og gjordt

som Gulathing og senere Frostathing :c., Botolfsmesse d. e. 17de - paa et Sted, som (i e!
Dmt. fra 1480) kaldes Bpro6eill („a »Bvlo6ei«!enn"), formodentlig den Gaard Ede eller Eide,

Ncerheden af Offerdals Hovedkirke. Ifolge den paaberaabte Tractat, havde Herjedalen sit
(almindelige Thing) paa Sveig. I det Geistlige Horte Herjedalen til Nidaros, men Icemteland lii

Upsala Erkestift. Saaledes var i det ringeste Forholdet i det 14de Aarhundrede og indtil Fredeni
Stettin 1570, da det vedtoges, at ogsaa den geistlige lurisdiction for Eftertiden skulde blive un
der Norges Landshoihed. Ved Freden til Bromsebro 1645 bleve disse gamle norske Provindseraj

Danmarks Konge og Rigsraad afstaaede til Sverige. Indbyggerne i Icemteland kaldtes jamtar.
hvis Indbyggere kaldtes HelsinA'»!', see om svifyos S. K.

/F/«nt/. Denne store og iscer formedelst den der engang blomstrende norske Literatur mcerl
vcerdige D, der for enhver Nordbo, men iscer for Nordmanden maa have en hoi Interesse, bley

ifolge Scemund den Frodes Vidnesbyrd, (ved Aar 861) opdaget af en norsk Viking ved Navn Nad
dod, der paa en Reise til Fceroerne ved Storm blev forslaaet derhen, og af ham gioet Navnet

8nNl»n«1 (Snelcmd). Nogle Aar senere blev Gardar Svafarsson, som, endskjont fodt i Sverige,
eiede Jorder i Sjceland, men synes at have fcrstet Bopcel i Norge paa sin Fcerd til Syderoerne

ligeledes ufrivillige» hendreven til denne S, som efter ham kaldtes Endelig forete.
ges af Floke Vilgerdarson fra Rogaland (see om denne Provinds) med Plan en Reise til Den, og

af ham fik den Navnet Island (Landnamab. P. 1. C. 1. 2). Oen, som fra Norge snart befolkedes,
dannede sig efterhaanden til en fuldkommen uafhcengig i over tre Aarhundreder blomstrende Fristat;
men blodige Borgerkrige, bragte den omsider tit at underkaste sig Moderlandet Norgei sidste Halv

deel af 13de Aarhundreds, og kom ved Norges Forening med Danmark i Forbindelse med sidstmeldte
Rige, som ved at tiltrcekke sig Handelen derpaa, omsider gandffe drog Landet fra Forbindelsen meb

Norge. Ved den kielsie Freds-Tractat af 14de Januar 1814 beholdt Kongen af Danmark Is
land. Dette Land var inddeelt i (Dstfjordene), Bunnlena"lNAn-HorckllUFi

(Sonderlandet), (Vestfjordene eller Vesterlandet) og siul(lleu<iinT»-t)6r(tuilLi
(Nordlandet). Landet havde et i Aaret 928 af Nordmanden Ulfliot stiftet Althing (almindeligt Thing.
hvor baade Regjerings-Sager og Rets-Sager forhandledes), som holdtes paa ved ll
iu-6 i XrneBB Syssel paa Sonderlandet, hvilket Althing Landet berovedes i Aaret 1800. I geistlig

Henseende bestod Island af tvende Bispedommer: Nowl- det nordre og 8K»Inolt det sondre. Ind
byggerne, der endnu tale det gamle norske Sprog hvilket derfor nuomstunder scedvanlig

bencevnes det islandske, kaldtes Islendingar og islenllkr, som var fra Island.
De i Vesterhavet liggende Hser: nemlig 1, (d. e. Faare- eller Sauoe-2er>

ne), af hvilke V»FS? (Vaag-3), (Strsm-D) med (Thorshavn) og
Horte til hvoriblandt ogfaa B»n6s>', vimun og

ncevnes; 2, (nu Shetlands-Serne), der, sijont dette Navn vel oprindelig kun har Hw
syn til Hovedoen Mainland (c>: Meginl»nll), dog brugtes som almindetig Bencevnelse paa den hele
Dgruppe, af hvilken ncevnes F»li (nu Pell), (Hascosea), (Fetlar),

(Unst), i (Vell-Sound), (Whalsey), Nreidft)' (Bressa),
(Mousa), (Papa-Staur) o. fl. De strår nordenfor Skotland liggende 3, (d. e.
Scelhunds-Derne, nu Orkenoerne), af hvilke fem og tyve angives at have vceret beboede, formodent

lig (nu Pomona) med Bispescedet (Kirkwall) samt, Borgen og larlescedet
Orfjar», (eller nu Orphir), (Gremsa), (Hoy), hvis nordlige Deel kaldtes
Ilnplnncl og sydlige V»Falan6 (Vaas), (Cava), (Fara), (Flota), Vorgaw)!

(Burra), (South Ronaldsa), (Svana), Xolbeinss? (Copinsa), vj»tp9n»liBSf
(Shapinsa), (Damsa) i (Gairsa), Vigr (Weir), nelK»

(Enhallow), (Rowsa), Ngil8»)l (Egilsa), (Westra), meiri (Papa westl»),
(Fara), Nicw? (Eda), BtiionBS)' (Stronsa), ?2pO? minni (Papa Stronsa), (Sanda)

eg (North Ronaldsa). Ved I»otl»nll8fjsrllr (Pentland Frith) vare disse Oer adstilte
fra K»t3neB (nu Caithness), den nordligste Deel af Skotland, og ved eller
i)sr<ir fra Hjaltland, hvis ncermeste og sydligste Nes kaldtes Midt imellem begge

per ligger (eller nu Fair Isle). Endelig de vestenfor Skotland liggende 8 ultl'
(Syderoerne, nu kaldes de, ligesom i Romernes Tid, Hebriderne). Af disse ncevnes

(nu Lewis), Iv«8t (North- og South-Uvist), BKis (Skye), (Raasoy og Rona),
MM (Mull), (Coll), (nu Tirey eller Tyrve), ftM nelg« (lona eller I-CoW-
Kill), II (Isla), (Gigha), llei-»x eller (nu Arran), Lut (Bute), (CumW
ay, store, tille), desudeu Halvoen satiri eller B»ntiri (nu Cantire) samt Den Msu (Man>
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Landet der stor Skade. Mange vare og de msgtige Mcend, som toge Tjeneste hos Kong
Harald, bleve hans Mamd og byggede Landet med ham.

Da Kong Harald nu var bleven Enevolds-Konge over hele Norge, mindedes han hvad 2id« <s«p
hiin stolte Pige havde sagt til ham; thi sendte han Mcend ester hende, lod hende hente til sig, og Harald
deelte Seng med hende. Disse vare deres Born. Al of var den celdste, da var H roe rek,
saa Sigtryg, F rode og Tho rgi ls. Harald Konge havde mange Koner og mange Born,
deriblandt fik han en Kone, som hedte Ragnhild den Mcegtige, en Datter as Kong Erik
fra Jylland, og med hende havde han en Son, som hedte Erik Bl odore. End var han
giftmedSvanhilde, en Datter af Enste in Jarl, og deres Sonner vare disse: Olaf Geir»
stada-Alf, Bjorn og Ragnar Rykil. Endelig oegtede Kong Harald Ashilde, en
Datter as Ri ng Dags son oppe fra Ringerige, og deres Born vare: Dag, Ring, Gudrod

Skirja og Ingigerd. Der fortcelles, at da Harald Konge fik Ragnhild den Moegtige,
forssjod han 9as sine Koner. Saa siger Hornklofe:

Kongen den «etstore, som
Danske Kone tog.

Holmrvgernes og Horders
Ms'r for Gluggen stjod.

Og alle de Landsbaarne
Af Helges 3Et."

Kong Haralds Born bleve alle opfostrede hos deres Froender paa modrene Side.
Hertug Guttorm havde ost Vand over Harald Konges celdste Son, og gav ham sit Navn.
Han tinesalte Gutten, opfostrede ham, og tog ham med sig oster til Viken, og der opfodtes han
hos Hertug Guttorm. Hertug Guttorm styrede hele Landet i Viken og Oplandene, nåar

Kong Harald ei var tilstede.
Kong Harald spurgde, at Vikinger, som vare i Vesterhavet om Vinteren hcerjede vide

omkring paa den midterste Deel af Norge; thi drog han hver Sommer ud i Leding og ran- Vesterrcnc.

I) Helge eller V a loge var den forste Konge paa Hålogaland.

Syderoerne og Man bleve allerede 1266 afstaaede af Kong Magnus Lagaboeter til Skot,
land imod en Sum af 4000 Mark Sterling en Gang for alle og en bestandig Afgift af 100 Mark

Stl. aarlig. Christjern den I. stilte Norge ved Orken- og Shetlands«Oerne, idet han 1468 ilke
alene bortgav Norges Rettighed til den sidstncevnte Afgift, men endog pantsatte Orken-Oerne

for 50,000 og 1469 S Hetlands-Derne for 8000 rhinste Gylden til Kong Jakob den 111. af
Skotland, af det Stuartste Huus, for den Medgift, denne skulde have med hans Datter Margretha

hvilke Lande siden aldrig bleve indfriede, og det uagtet Kong Christjern den 111. i Aaret 1549
sik en Skat paalagt til deres Indlosning (see 'IK. 'loitNi OrkHcles, samt Huitf. I. 728, 11. 914.
921, Saml. t. d. Norske Folks Sprog :c. 1 B. 448). Endelig beholdt Kongen af Danmark F<rr
eerne, ligesom Island, ifolge Freds-Traktaten i Kiel, efterat Danmark havde, under Foreningen
med Norge, vidst at tillegne sig Handelen derpaa og udelukke Moderlandet Norge derfrå. Det of
fentlige aarlige Mode, som her fra gammel Tid var indfort under Navn af St. Olafs Thing, er
gaaet ind, ligesom Fceroerne ogsaa i 1816 mistede deres Lagthing (cfr. Saml. t. d. Norske F. Sp.
og Hist. 2. B. S. 519—20). Disse Otande dannede i geistlig Henseende 3 Bispedommer, nemlig

Feeroernes, Orkenoernes og Mans, hvilke alle, saavel som Islands, lode under Nidaros eller Thrond
hjems Erkestol. Af disse Oer beboedes Mon og Sudur-Oerne af de saakaldte 0»el8 eller Llael»,
hvilke Romerne kaldte Caledonier og som senere fik Navn af Seoter, hvoraf Navnet Scotland paa det

nordlige Britanien er opstaaet, og henhorte disse Indbyggere, der stal vcere kommen hertil fra
Ireland, til den saakaldte celtiste Folkestamme. Man med Syder-Oerne udgjorde en Tidlang et
lidet hvis Konger vare Vasaller af Norges Konger (cfr. enronioon rex. IVluuniN i Korint,

rer. van. t. 3. p. 209—44). Bistoppen over Syder-Oerne, der stal have boet paa Oen lona
(see ovenfor), har vcrret kaldet Bistop af Sodor. De ovrige her ncevnte Oer havde, som bekjendt,

Indbyggere af norst Oprindelse; disse kaldtes fordum Njaltnr, orKno)in3»r, Beboer
ne af Hebriderne og af Man Klanverjar.
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'

sagede Ver og Udssj<rr. Hvorsomhelst Vikinger bleve ham våer fiygtede Alle, og de Fleste
ud paa det aabne Hav. Omsider lededes Kongen ved dette Besvoer, og derfor stede det en

Sommer, at Kongen seilede med sin Flaade ud i Vesterhavet. Forst kom han til Hjalt
land og dr<ebte alle de Vikinger, som ikke undromte. Siden seiler Kong Harald sor ester til
Orkenoerne, og rensede dem alle for Vikinger. Derefter foer han alt til Syderoerne,
hcerjede der, og dr<ebte mange Vikinger, som tilforn havde havt Krigsfolk under sig.

Mange Slag holdt han der, og jawnligen vandt han Seier. Da hwrjede han paa Skot
land og holdt Slag der. Mw da han var kommen vester til Ven Man, var Rygtet gaaet

foran ham om de Feider, som han tilforn havde havt der i Landet; thi fiygtede alt Folket
ind til Skotland, saa Ven blev ode for Maend, og tillige fiyttede de bort alt det Gods,
som de kunde. Saaledes gjorde Kong Harald med sine M<end intet Bytte, da de kom i

Land. Saa siger Hornklofe:

Viis Guld-Uddelero bar

Mange Skjold' til lordbeltets
Lokked' vilde Graabeens Slcegt
Ned paa en sandig Strand,
For hele Skotters Hcer
For bolde

Flugten maatte tåge
Bort fra Vandveiens Land.^)

I dette Slag faldt Ivar, en Son af Ragnvald More-larl, og Kong Harald gav
Ragnvald, som Skadegjeld for ham, Orkenoerne og Hjaltland, da han seilede vestenfra; men

Ragnvald gav strår begge disse Lande til sin Broder Sigurd, som blev der tilbage og Harald
Konge gav Sigurd larledom for han seilede oster. Thorstein Rode, en Son af

Olaf Hvide og Aude den gik i Samlag med ham, og efterat de havde hcerjet
paa Skotland underlagde de sig Katanss og Suderland indtil Ekjalsbakken. Sigurd

1) Den gavmilde Kong Harald. 2) Havet, som af Digterne kaldes Landets Vcelte. Vyen ved'Stran
den. 3) Egentligen Knuser af Spydets eller Spydsodd.ns Strand d. e. Skjoldet, fordi Spydet stiler

mod dette. 4) Fra Stranden. 5) Hvorom tales i Lardcela Saga i Begyndelsen.

22. KKo?/«Nii (8lcotave1(li), et Kongerige, der udgjor den nordlige Deel af Storbri
tanien. Dette Rige, hvis nordlige og ostlige Dele oprindelig beboedes af de saakaldte Picter

et Folk, der sandsynligen var tidlig udgaaet fra Norge og af samme Folkefcerd som de Norske,
hvilket Scoterne siden, under deres Konge Kenneth, da det pictiste Riges Kongestamme paa Mands
siden var uddset, fik Herredomme over i det 9de Aarhundrede (Aar 838) var et af de Lande,
som mest maatte friste de norske Vikingers Angreb. Enkelte Provindser af dette Rige forekomme

oftere i vor Historie, fornemmelig Xatane», den nordligste Deel, hvorom see nedenfor. Indbyg
gerne kaldtes skotar efterat det ovenmeldte gaelste Folk var bleven herstende over hele Riget, og

deraf er Adjectivet Af Skotland havde det nuvcerende kaledoniste Hav, imellem bemeldte
Land og de nordlige Sudurser, Navn af «tir.

eller IVlaun (Den Man), see Cap. 20.
X«i«nes (og nu Caithnes Shire, hvis nordostlige Odde kaldtes (nu

Dungbyhead); i Vest og Syd for Katanes ligger Bu<lrlan6 (nu Sutherland), der strakte
sig i Syd til Vreiliay»r<li- eller den nordlige Deel af samme (nu Dornoch Frith), samt
VKHaI (nu Floden Sjkel, som endnu banner Grcendsen imellem Sutherland og Ross); VK-

KjalsbaKKi er altsaa Bredderne af denne Flod, ikke Bjergene Ockillhills mellem Perth og Fife i det
ssndre Skotland, som man feilagtigen har antaget. Ester en anden Beretning stal Sigurd Jarl,

foruden de anforte Provindser, ogsaa have underlagt sig Kos og (nu Ross og Murray)
eller mere end det halve Skotland (Landnamb. P. 11. C. 16). Indbyggerne i disse Stroekninger

af Skotland antages at nedstamme fra de saakaldte Picter, og vare altsaa besisegtede med de se
nere hertil ankomne Norste (see Schonings Norg. Hist. I. 172 ff., jfr. Suhms Hist. af Danm. I.
206 samt F. Magnusen om Picternes og deres Navns Oprindelse i Scand. Litr. Selst. Skrifter

12te og 13de Aarg. S. 1 ff.).
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Jarl drcebte Melbrigda-Tonn, en ffotst Jarl, og bandt hans Hoved ved Stigboile-Remmen;
men stodte Tyklceggen mod Toenderne, som ffakede frem afHovedet, og der kom Hcevelse i Fo

den, hvoraf han fik sin Bane og blev hoilagt paa Ekjalsbakken. Derpaa raadede hans
Sen Guttorm over disse Lande iet Aar og dode bornlos. Siden nedsatte sig mange Vi

kinger, Daner og Nordmcend, der i Landene.
Efterat Kong Harald havde underlagt sig hele Landet var han engang i et Gjestebud

paa More hos Ragnvald Jarl. Da gik Kong Harald i Bad og lod sit Håar greje. Ragn- «"'"
vald Jarl star nu hans Håar, som havde vceret ustaaret og ukjcemt i 10 Aar, og var han

derfor kaldet Men siden gav Ragnvald Jarl ham det Kjamding - Navn Harald
Haarfager, og Alle, som saae ham, sagde, at han med storste Sandhed bar dette Tilnavn;

thi han havde baade stort og fagert Håar.
Ragnvald Jarl var Harald Konges storste Hjerte-Ven, og Kongen holdt ham i stor

Agt. Han var gift med Hilda, en Datter af Rolf Ncefja, og deres Sonner vare Rolf og Landlig
Thorer. Ragnvald Jarl havde ogsaa 3 Frillesonner, den ene hedte Hallad, den anden

Einar, den tredie Hrollaug, som alle vare voxne, da deres cegtefodte Brodre endnu vare Born.
Rolf var en stor Viking, og saa stor af Vcext, at ingen Hest kunde bcere ham; men han
maatte gaae til Fods, hvorsomhelst han fcrrdedes; thi blev han kaldet Gange-Rolf. Han
hcerjede meget i Vsterleden. En Sommer da han kom osten fra et Vikinge.Tog til Viken,

hug han der Strandhug. Da Kong Harald, som just da var i Viken, sporger dette, blev
han meget vred; thi han havde lagt stor Straf paa at rove indenlands. Kongen lyste til

Thinge, at han gjorde Rolf fredlos over hele Norge, og da Rolfs Moder Hilda spurgde dette,
foer hun til Kongen og bad om Fred for Rolf; men Kongen var saa vred, at det hjalp hende

ikke at bede. Da qvad Hilda dette:

Du Ncvfjas NavnerN jog,
Broder af gjceve

Som Graabeen ud af Land;
Hvi saa grum o Konge?
Ondt er at ulves med slig Ulv,
Sikker under Skjold.^)

Haard bli'r han mod Kongens Hjord,
Naar han i Fart mod Skoven farer.6)

Gange-Rolf foer siden vester over Havet til Syderoerne, og derfrå vester til Valland,
hvor han hcerjede og underlagde sig et stort larledomme, som han bebyggede med Nordmcend,

hvorefter Landet siden kaldtes Nordmandie. Gange-Nolfs Son var Vilhelm, Fader
til Rikard, og Farfader til en anden Rikard, som var Robert Langspades Fader, og

den engelske Konge Vilhelm Bastards Farfader, fra hvem alle folgende engelske Konger

I) Lurvede. 2) Rolf Ganger, som var ovkaldt efter sin Morfader Ncefja. 3) Bonde og Odelsmand
ere Navne som stedse holdtes i Hcevd af vore Fcrdre. 4) Z) ggur, en af Odins Tilnavne, den Frygtelige.

5) I Terten «Valens eller Valpladsens runde Blik d. e. Skjoldet. 6) Det var bedre, mener hun, at
holde Fred med en saa kjcrk Mand som Rolf Ganger.

Cap. 24. kaldte Nordboerne med et almindeligt Navn den vestlige Deel af Frank
rige, nemlig Poitou, Bretagne og fornemmelig Nordmandie (Neustrien). Vencrvnelsen udledes afFolke

navnet Våler, de gamle Vritter, som efter at vcere fordrevne til Wales og Kornwallis, i sidste
Halvdeel af det ste Aarhundrede, toge over til Frankrige, hvor de nedsatte sig i det Landskab, som

efter dem har Navnetßretagne. Hovedstaden i Valland var Nulla eller (nu Rouen i
Nordmandie). Adjectivet valBkr (vcelff) brngtes om hvad der var fra Valland.

Nnl-dlnumli) see Vullunci.
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26de Gap.
Om Jetten

Svase oa K.
Harold.

26de Vap
Om Thjo

dolf fra Hvi»
ne

nedstamme. Fra Gange - Rolfs A3t nedstamme og larlene i Nordmandiet. Dronning

Ragnhild den Mcegtige levede tre Aar efter at hun var kommen til Norge, og efter hendes
Dod blev hendes og Kong Haralds Son, Erik, fert til Hersen ThorerHroaldsson, og
der opfostredes han.

Kong Harald foer en Vinter til Gjcestebuds paa Oplandene, og lod sig berede et Jule»

gilde paa Gaarden Thopte. lule-Aften kom Sv ase til Doren just som Kongen kom til

Bords, og sendte Bud til Kongen, om han vilde gange ud til ham; men Kongen blev vred

over dette Sendebud, og samme Mand, som havde baaret Budet ind, bar ud Kongens Bre
de. Men Svase bad at hans Mrende ikke destomindre maatte bceres anden Gang ind, og
lod sige, at han var den Finn, hvis Gamme') Kongen havde lovet at besoge, og som laae paa

den anden Side af Brinken. Nu gik Kongen ud, lovede at folge ham og gik over Brin«

ken til hans Gamme, efter nogle af hans Mcends Tilskyndelse, endskjont Nogle fraraadede
det. Der stod op Sncefr i d, Svases Datter, som var den deiligste Pige, og skjcenkede for

Kongen en Skaal fuld af Mjod; men han tog Altsammen baade Skaalen og Haanden.

Strax var det som en heed Ild gik igjennem hans Krop, og han vilde sirar samme Nat have
Samqvem med hende; men Svase sagde, at det ei skulde skee uden Tvang, med mindre Kon

gen tog hende til Hustru efter lovligt F<este. Nu stestede Kong Harald Sncefrid, fik hende
til Kone, og elskede hende med saa megen Heftighed, at han glemte derover sit Rige og Alt

hvad der sommede hans hoie Vcerdighed. De havde fire Sonner sammen; den ene var
Sigurd Rise og de ovrige Halfdan Haalceg, Gudrod Ljome, og Ragnvald Ret

tilbe i Derpaa dode Sncefrid, dog forandredes hendes Let ikke det mindste; men hun
var ligesaa rod, som medens hun endnu levede. Kongen sad stedse over hende og meente,
at hun skulde livne op igjen. Saaledes gik det i 3 Aar at han sorgede over hendes Dod;

men alt Landsfolket sorgede over hans Vildelse. Omsider lykkedes det Thorlei f den Vise
ved sin Klogskab at helbrede denne Vildelse, og det fornemmeligen ved at han talede ham efter

Munden saalunde: „ikke er det Forunderlige, Konge, om Du mindes en saa vakker og cetstor Ko

ne, og hcedrer hende paa Duun og kostbar Vcev, som hun bad Dig om; men denne din Hceder
er dog mindre end tilborlig, da hun ligger for lcenge ide samme Klceder. Megec Rimeli
gere er det, at hun bliver rort, og Klceder stiftet under hende." Saasnart hun nu blev rort

af Sengen, slaaer alskens raadden og fcel Stank ud af Legemet. Derpaa blev i en Hast gjort

et Baal, hvorpaa hun brcendtes; men forinden blaanede hendes hele Krop, og der vcelcede ud
Orme, Vgler, Froer, Padder og alskens stelt Kryb, og derpaa seeg hun i Aske. Nu kom

Kongen igjen til sin Forstand, stog Daarligheden af Sinde, og styrede efter den Dag sit Ri

ge som tilforn. Han styrkedes og glcededes ved sine Undersaatter, og de ved ham; men
Riget af dem begge.

Efter at nu Kong Harald havde provet Finkonens Svig, blev han saa vred, at han
jog fra sig sine og hendes Sonner, og vilde ikke see dem for sine Vine. Men Gudrod Ljo-

foer til Thjodolf hiin Hvinverske, sin Fosterfader, og bad ham fare med sig til Kongen,
som da var i Oplandene; thi Thjodolf var Kong Haralds Hjerteven. Siden fore de, og
da de kom til Kongens Gaard seent om Aftenen, fatte de sig ganske uformcerket nederst ved

I) Hytte. 2) Tilnavnene toges scrdvanligviis af en eller anden Egenssav hos den Angjcrldende eller en ham
truffen Begivenhed. Saaledes her, Kjcrmpe, Hoilceg, Glands, Retbein. 3) En af de Sonner som Harald

havde med Sncefrid.

25. Den store Gaard Koptar (nu Tofte i Dovre Sogn, see 6u<l!,r»n<!B6alil- Side 49)
var saaledes allerede i K. Harald Haarfagers Tid en Kongsgaard, cfr. om vuklaHall Side 51.
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Doren. Kongen gik paa Gulvet og kastede Viet paa Benkene; thi han havde et Gjeste
bud hos sig, og Mjoden var just blandet. Da qvad han mumlende dette:

Graahaared' gamle Helte,
Som hidkomne ere,

De Mjsden elste hoit,
Hvi er' I da saa Mange?

Da svarer Thjodolf:
Vi fik i Hov'det Stik

I svare Leeg med Svcerd
Med

Ei var vi da for Mange.

Da Thjodolf derpaa tog Hatten af sit Hoved, kjendte Kongen ham og tog venligen
imod ham. Nu bad Thjodolf Kongen, at han ei vilde oversee sine Sonner; „thi med stor
Lyst havde de modtaget bedre modrene Slegt, om Du havde givet dem den." Kongen
sagde Ja dertil, og bad ham tåge Gudrod hjem med sig, hvor han havde forhen veret. Si
gurd og Halfdan bod han at fare til Ringerige; men Ragnvald til Hadeland, og de gjorde
som Kongen bod. De bleve alle overmaade raffe Mend, vel ovede i alskens Idretter.

Paa den Tid sad Kong Harald roligen indenlands, hvor der var Fred og gode Aaringer.
Da Ragnvald Jarl paa More spurgde sin Broder Sigurds Fald, og at Vikinger

sadde der i Landene, sendte han sin Son Hallad Vester, som tog i Forveien larlenavn og
havde mange Krigsfolk med sig. Da han nu kom til Orkenoerne, såtte han sig ned i Lande

ne; men baade om Hosten, Vinteren og Vaaren fore Vikinger omkring i Verne, som toge
Nesnam og hug Da lededes Hallad Jarl ved at sidde paa Verne, veltede

sig udaf larlesedet, tog igjen sin Ret som Odelsbonde, og foer siden Vster til Norge. Da
Ragnvald Jarl spurgde dette, blev han ilde tilfreds med Hallads Ferd, og siger, at hans

Sonner monne vorde sine Forfedre ulige. Dertil svarer Einar: „kun liden Heder har jeg
nydt hos Dig, og tun liden Kjerlighed har jeg her at ffilles ved; thi ffal jeg nu fare Vester

til Verne, om Du vil give mig nogen Styrke dertil, og da skal jeg love Dig, hvad der vil
vere Dig til stor Glede, at jeg ei ffal komme tilbage til Norge." Ragnvald Jarl svarer, at det

vilde vcere ham kjerr, om han ei kom tilbage; „rhi jeg har lidet Haab om at Dine Frender
vilde faae Mre af Dig, eftersom Din hele Moder-Wt er trelbaarne." Ragnvald Jarl

gav Einar et fuldt udruster Langffib, hvormed han om Hosten seilede ud i Vesterhavet. Da
han kom til Orkenoerne laae der to Vikinger for ham med to Skibe, Thorer Treskjeg og

Kalf Skurfa. Einar lagde sig strår i Slag med dem, hvori han seirede og begge Vikin
ger faldt. Da blev dette qvedet:

Da gav han Troestjoeg Trolde,
Torf?Einar Skurfe siog.

Derfor kaldtes hanTorf-Einar, fordi han lod ffjere Torv og brugte den som Bren
deved; thi der var ingen Skov paa Orkenoerne. Siden blev Einar Jarl over Verne og var
en megrig Mand. Han var en styg Mand og eenoiet; men dog ffarpsynet fremfor Nogen.

I) Den rige Hovding. 2) Plyndrede paa Nces og Odder og floge saa megetQvceg ned paa Stranden,
som de behovede til Skibskost.

Cap. 27. ste Cap, ZO.
10



Harald Haarfagers Saga.74

2«de Gap. Hertug Guttorm sad som oftest i Tunsberg og bestyrede hele Viken, nåar Kongen ei

N'"N. var tilstede. Han voergede Landet, som paa den Tid blev meget hcerffattet af Vikinger.
Ogsaa oppe i Gotland var der Ufred, saa lcenge Kong Erik Edmundsson levede;men han
dode, da Harald Haarfager havde vceret 10 Aar Konge i Norge.

2i,ee Vap. Efter Erik var Bjorn, hans Son, Konge i Svithjod i5O Aar. Han var Fader
til Erik Sei erscel og Olaf, Styrbjorns Fader. Hertug Guttorm dode Sottedod i Tuns-

berg, og da gav Kong Harald Overbestyrelsen over denne Deel af Riget til sin Son Gut
torm, og såtte ham til Hevding derover.

Gap. Da Kong Harald var 40 Aar gammel vare mange af hans Sonner voxne godt til,
ligesom de alle tidligen naaede Manddom og Styrke. Saalunde kom det, at de bleve ilde
ved, da Kongen ei vilde give dem nogen Deel af Riget; men såtte Jarl i hvert Fylke, da de
dog syntes larlerne vare af ringere Byrd end de. Da fore Halfdan Haalceg og Gudrod

Ljome en Våar afsted med stort Mandffab, og kom uforvarendes paa Ragnvald More-larl,

omringede Huset, hvori han var, og brcendte ham inde med 60 Mand. Derpaa tog Half

dan tre Langstibe, som han udrustede, og seilede dermed ud i Vesierhavet; men Gudrod såtte
sig ned ide Lande, som Ragnvald Jarl for havde havt. Da Kong Harald spurgde dette,
foer han strår ud med en stor Krigsmagt mod Gudrod, som nu ingen anden Udvei saae end

at overgive sig i Kong Haralds Vold, der sendte ham oster til Agder. Derpaa såtte Kong
Harald Ragnvald Jarls Son Th orer over More og gav ham sin Datter Alof, med Til-

navn til A3gte. Th orer Jarl Th egjande fik det samme Rige, som hans Fa»
der Ragnvald havde havt.

'^/l?an' Halfdan Haalceg kom meget uforvarendes vester til Orkenoerne, ogstrarfiygtede Einarlarl
derfrå; men kom snart tilbage om Hosten uformcerkt paa Halfdan. De modtes, og efter et

kort Slag fiygtede Halfdan om selve Natten. Einar og hans Folk laae tcrltelose om Nat
ten. Men da det tog til at lysne om Morgenen, fore de om paa Ven for at oplede de Flyg
tende, og drcebte Hver og Een, som de kunde faae fat paa. Da sagde Einar: „ikke veed

jeg, hvad jeg ster derude paa Rin ans-V/ Mand eller Fugl, stundom hcever det sig op,

stundom lcegger det sig ned". Derpaa fore de did og fandt Halfdan Haalceg, som de toge
fangen. Einar Jarl sang deil Vise om Aftenen for han gik i Slag.

Ikke ster jeg Spydets Flugt
Fra Rollaug og fra Nolft)

Ei Faders Hevn vi spared.'
Mens vi i Kampen gange.
Om Qvelden sidder
Thorer Jarl paa Msre-Land
Ved Vcegerets fulde Strom.

Derpaa gik Einar Jarl til Halfdan og ristede en Vrn paa hans Ryg saalunde, at han

stak Svcerdet ind i Underlivet fra Ryggen, ffar alle Ribbenene ud ned til Lcenderne, og tog
derpaa Lungen ud, hvoraf Halfdan fik sin Bane. Da sang Einar:

I) Aarbot Aarforbedrer. 2) Digteren opregner her sine Brodre, som ei toge Deel i Hevnen over
hans Faders Dyd. 3) Th egj ande (tause) rar Jarlens Tilnavn.

Cap. 28. Nuutlunll, see Yngl. S. C. 8.
Cap. 31. Kinnnss)') (nu North-Nonaldsa), see Not. til Cav. 20.

Imod Fiendens Skare.



Harald Haarfagers Saga. 75

Jarl Ragnvalds Dod jeg hevnet har
Nu for min Fjerdepart;U
Nornerne det raadede.

Nu Folkets Stette faldt.
Kaster, raste Gutter!
Gruus og Steen paa Hsifods Grav,
Thi Seieren vi raade;
Haard Skat jeg yder ham.

Derpaa tog Einar Jarl Orkenoerne igjen, som han for havde havt. Da nu disse

Tidender sporges i Norge, tåge Halfdans Brodre sig dette meget ncer, og meente, at det vel
var Hevn vcerd, hvilket og mange Andre sandede. Da Einar erfarer dette qvad han:

Mangen crdelbaaren Mand
Fra Jordens Kanter fter'
Haver gyldig' Grunde
Til mit Liv ei spare.
Men dog veed de ilke,
Hvo af os vel lude monne
Under hvasse Orn' Klo,
Fer de lcrgge mig paa Val.

Kong Harald udbod Leding og samlede en stor Hcer, hvormed han derefter foer vester HaraA
til Orkenoerne, og da Einar Jarl spurgde, at Kong Harald var kommen ostenfra, foer han °
over til Ncrset.2) Da qvad han denne Vise:

Mangen Krigshelt med fagert Skjceg
lages for en Sou af Land,
Men jeg for ung Kongeson,
Som jeg paa Den siog.
Bender spaae mig Fare
Af hugprude Konge.
I Haralds Skjold jeg gjorde
Ei Frygt jeg derfor feler.

Da fore Mcend og Ordsendinger imellem Kongen og Jarlen, hvorved det kom til et
Stcevnelag, og da de selv modtes, underkastede Jarlen denne Sag aldeles Kongens Dom.

Kong Harald domte Einar Jarl og alle Orkenoingerne til at betale 69 Mark Guld. Da
Bonderne tykkedes, ac denne Bod var alt for stor, tilbod Jarlen at udrede den alene, mod at alt

Odelsgodset paa Verne skulde tilegnes ham. Deri samtykkede Alle mest fordi de Fattige hav
de lidet Jord; men de Rige meente, at de kunde lose deres Odel, nåar de vilde. Saalunde

udredede Jarlen den hele Bod til Kongen, som derpaa foer tilbage om Hosten. En lang
Tid ester eiede larlerne paa Orkenoerne alt Odelsgods, indtil Sigurd Lodvisson gav
Odelen tilbage.

Medens Kong Haralds Son, Guttorm, havde Landevcernet over Viken, seiledehan Vap.

udenskjcers med sine Krigsstibe og lagde derefter ind ien af Got-Elvens Arme. Da han,°3KNo
laae der, kom Solve Klofe mod ham, og lagde sig strår i Slag med ham, hvori Guttorm

faldt. Halfdan Svarte og Halfdan Hvide laae ude paa et Krigstog og hcerjede i
Dsterleden, og de holdt et stort Slag i Estland, hvori Halfdan Hvide faldt.

1) Den drcebte Ragnvald Jarl havde nemlig 4 Sonner. 2) Katances. 3) Ved at drccve hans Son
Halfdan.

10-5
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3/<t. Erik Haraldsson blev opfostret hos Hersen Thorer Hroaldsson i Fjordene. Ham
Ginermaa'. elstede og agtede Kong Harald mest iblandt sine Sonner. Da Erik var 12 Aar gammel,

gav Kong Harald ham 5 Langffibe, hvormed han foer paa Krigstog, forst i Vsterleden,
siden ssr ester til Danmark, Frisland og Saxland, paa hvilken Fcerd han tilbragte 4 Aar.
Derefter seilede han ud i Vesterhavet, og hcerjede paa Skotland, Brettan d, Irland og
V alland, hvormed han tilbragte fire andre Aar, Derpaa foer han nord til F inma rken,

34. Ved forstode vore Forfcedre almindeligviis Kystlandene langs Nordsoen
fra Nord-Holland til Vestkysten af Hertugdommet Slesvig indtil Jyllands Grcendse. Men egentlig
strakte sig i Syd lige til Flandern (ford. eller den sydlige Arm af Rhi
nen, og indbefattede saaledes ogsaa Holland (cfr. Ovmd. «ll geogr. lc. S. 12). Hos
Såre kaldes Nord-Frisland krisla minor eller Lille Frisland. Indbyggerne kaldtes Iri»»-, og lriskr
fra Frisland.

It r etl and. Ligesom vore gamle Saga-Skribenter ved Vencevnelsen England kun vil have
forstaaet den af Angelsarer beboede Deel af Britanien (see S. 3), saaledes forstaae de ved vret
lancl i Almindelighed ei det hele af de gamle Britter vprindelig beboede Land (Britania), men kun
den Deel deraf, hvortil de efter Angelsarernes Invasion vare blevne indskrcenkede, nemlig Wales.
Indbyggerne kaldtes Vretar, hvoraf Tillcegsordet bretskr eller dre^Kr.

Irlanll var en af de vigtigste Skuepladse for de gamle Nordmcrnds Vaabenbedrifter. Af
denne D erobrede de til forskjellige Tider en betydelig Deel og oprettede deraf ftere Smaariger.
Hovedstaden kaldes v/llin (nu Dublin). Indbyggerne ncevnes eller lliir, og iiskr, som var
fra Irland, og de Nordmcend, som her såtte sig ned, gaves Navn af Ost man ne r, fordi de kom
fra et ostligere beliggende Land.

Ved Midten af 13de Aarhundrede gik Grcendsen for
I'innal)u, — efter ncevcerende Sprogbrug Finmarken) fra KaudaKerg (Roberg ved
Lenvig nordligst i Senjen) eller fra Malanger-Fjorden (cfr. Rymbegla P. 111. C. 5. jfr. Artikl.
Hålogaland S. 24) og midt efter Xjslr (Kjolen) i Syd til I.englingslisir (nu Finlierne i Snaa
sens Prcestegjceld), og derifrå til straum (Strom i Hammerdals Prcestegjceld i Icemteland); dog
havde Icemterne Net til at gaae paa lagt efter Dyr og Ikorn 19 Mile ind i Finmarken nor
denfor den sidstncevnte Grcendselinie, saa at den ncervcerende Grcendse imellem Icemteland vg Lap
markerile altsaa ei angiver den rette og egentlige Grcendse for Icemteland imod Nord, men for
denne Provindses lagt-Territorium i Finmarken. Fra straum gik Grcendsen i Sydsst til Xngr
mannalancl (Angermanland) og fulgte dettes vestlige og nordlige Grcendse indtil den omtrent faldt
sammen med nuvcerende Vester- og Dster-Bottens (ford. Xvenlanll), hvilken den fulgte indtil Kil-

(Karelen); nu gik Grcendsen i Dst til Soen Veleaga (nu Vigo-Soen eller Vigozero) son
denfor Onega-Bugten imellem den 63 og 61" og 34 og 35" ostlig Lcengde fra Grenwich (cf. Egils
S. C. 14). Med Undtagelse af en übetydelig Strcekning ved lishavet (ford. DumdsKak og Hau
danaf), krcevede Norges Konger Skat af Landene heelt hen til det Hvide Hav (ford. landvik), og
i Syd til nysnceonte Veleaga. en<la merke" heder det blandt andet i den gamle Grcend
se-Tractat, „ero millim KouongKs riki» «K ru 2» Konongn» eftir sem gamler
menn Kafua «agt ok on «legdia gamler dumen ok Knuar. Vigna ru?<ar at taka skat
med Bio till 1) glie» hutvu, en »a sjalle til mle le aa r, ok ligger non lieinsta npp al lvnglie»

og auster mote X ili; en Kononglir af Avregne tlvker skatta auster till tri an lem»
ok in etter Van<luiK til veleaga o. s. v., d. e. Disse Endemcerker ere imellem Norges-Kongens
Rige og Russe?Kongens efter som gamle Mcend have sagt og gamle Bomcend (de som havde faste
Boliger, Nordmcend) og Finner (d. e. Lapper) end sige den Dag i Dag. Have Russerne Ret til
at tåge Skat ved Soen til Lyngs-Tuen (paa den Halvo, som kaldes Fisier-Den, nvget osten
for Peisen - Fjord) vg paa Fjeldet til Maumel-laure, og ligger den lige op fra Lyngs-
Tuen, og oster mod Kola. Men Kongen af Norge tåger Skat i Dst til Freiborg-D (ved
Mundingen af Kola-Fjord) og ind efter det Hvide Hav til Vigozero o. s. v. Til Beskyttelse
for disse fjerntliggende Provindser var allerede 1340, og uden Tvivl lcenge for, anlagt en
Befcestning paa Vargov, (nu Vardohuus). Den storste Deel af dette de Gam
les Finmarken gik, ligesom Norges ovrige Skattande, Tid efter anden tabt under den lange,
for Norge i saa mange Henseender, uheldige Forening med Danmark. Ei ved Tractater
vides nogen Deel deraf at vcere afstaaet, men alene ved iet Tidsrum af to hundrede Aar, fra
det 15de til det 17de Aarhundredes Begyndelse, at tilstdescette eller ei tilborligen at paaagte og
paatale Norges Krones Rettigheder, ere disse store Landstrcekninger gangne forlorne for Norge.
Efter at Christian den IV. var kommen paa Thronen, undlod han vel ikke at tilbagefordre det gamle
norske Finmarken i sin hele Udstrcrkning imod Sst til Gandviken og imod Syd til Veleaga
men det var nu forseent; hans Underhandlanger forbleve frugteslose (jfr. Schonings Norges gaml.
Geogr., saa og lessens Norg. Bestr. S. 235 f., Stampe i Nye Danske Mag. 2 B. S. 64—96,
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Senner

og alt til Bja rmeland, hvor han holdt mange Slag og vandt Seier. Da han kom til

bage til Finmarken, fandt hans Mcend i en Finhytte en Pige, hvis Lige i Vcenhed de aldrig
havde seet. Hun gav sig for dem Navnet Gunhild og sagde, at hendes Fader boede
paa Hålogaland, og hedte Vzur Tote. har vceret her," siger hun, „for at op
lceres i Finnekonster hos tvende af de klogeste Finner, som her ere i Marken, og som nu ere
farne paa lagt. Begge ville de have mig til Mgte, og de ere saa vise, at de kunne opsto

ve Spor som Hunde baade paa optoet og frossen Jord. De lobe og saa let paa Skier, at

hverken Menneffer eller Dyr kunne undlobe dem. Hvadsomhelst de skyde paa det trcesse de,
og have saaledes drcebt hverMand, som er kommen dem i Ncerheden. Blive de vrede,
dreier Jorden sig om for deres Aasyn, og kommer der da noget Levende for deres Dine, sal
der det dodt ned. Nu maae I ingenlunde komme paa deres Vei; men jeg stal ffjule Eder

her i Gammen, og da ffulle I forsoge, om I kunne faae dem drcebte." Dette tcekkedes
dem. Siden stjulte hun dem, tog frem en Lcerredsstek, hvori de meente var Affe, den tog
hun i Haanden og stroede den inden og udenom Hytten. Kort efter kom Finnerne hjem og
spurgte hvo der havde vceret, hvortil hun svarede, at Ingen havde vceret der. Dette syntes
Finnerne forunderlige, da de havde forfulgt Sporene lige til Gammen; men kunde siden in
tet finde. De gjorde derefter Ild paa og lavede sig Mad, og da de vare nurtte, redte Gun

hild sin Seng. Det var Tilfceldet, at Gunhild havde sovet ide tre forrige Nattter; men
Finnerne have vaaget den Ene over den Anden, fordi de vare stinsyge paa hinanden. Da
sagde hun til Finnerne: „kommer nu hid, og lceggerler hver paa sin Side af mig." Der
over bleve de glade og gjorde saa. Hun holdt en af sine Hcender om hver deres Hals, og
de sovnede sirar. Hun vcekker dem; men sirar sovne de igjen, og det saa fast, at hun van
steligen kunde faae dem vaagne. De sovnede atter, og nu kunde hun ingenlunde faae dem

vaagne. Da reiste hun dem op i Sengen; men end sove de. Derpaa tåger hun to store
Scelhunds-Skind, putter deri deres Hoveder, binder fast til neden for Armene, og giver Kon
gens Mcend et Vink. Disse lobe frem, bruge deres Vaaben mod Finnerne, drcebe dem og
stcebe dem ud af Gammen. Natten efter vare saa store Tordenbrag, at de ingensteds kun

de fare. Men om Morgenen fore de til Skibs, toge Gunhild med sig og forte hende til
Erik. Derpaa seilede Erik med sit Folge sor efter til Hålogaland, hvor han stcevnede Dzur

Tote til sig. Erik siger, at han vil faae hans Datter til A3gte, og da Dzur dertil giver sit
Ja, faaer Erik Gunhild og tåger hende med sor i Landet.

Da Kong Ha rald var 50 Aar, vare Mange af hans Sonner vorne; men nogle vare A"
dode. Mange af dem ovede mange Voldsomheder indenlands, og vare uenige mellem sig m?<le3'Re

104—118, I. Erichsens Bewnkning i Budstik. ste Aarg. 77—81, Pontopp. Finni. Mag. S.
13—36). Norge beholdt saaledes kun en liden Deel af denne under dets Kongers Landshsihcd
fordum staaende vidtloftige Provinds, nemlig (foruden hvad der er lagt til Senjens og Thromso
Fogderi) Ost- og Vest-Finmarkens Fogderier, som nu alene udgjore det Landstad Finmarken,
efterat Grcendserne omsider ere blvene regulerede, med Sverige ved Grcendse-Tractaten af 18de
October 1751 og med det russiste Rige ved Conventionen af 14de Mai 1826. De nomadiske
Indbyggere i llnnmslk kaldtes linnar, hvoraf igjen tillcegsordet KnnBl<r.

stal have indbefattet den Deel af det nordlige Rusland, som nu udgjor det
Permste, Vicetkaiste, Vologdaiste og den ostlige Deel af det Archangelste Gouvernement, der inde
holder et Areal af et Snees tusinde geographiste Qvadratmile eller mere. Ved Mundingen af Vin»
(nu Dwina-Floden), maastee paa det Sted hvor Archangel nu ligger, synes Landets betydeligste
Handelsplads at have vceret (cfr. Olaf d. Hel. S. Cap. 143). Bjarmeland var indtil det 11te
Aarhundrede beboet af et frit og selvstcendigt Folk, Bjarmerne henhorende til det finske
eller qvcenste Folkefcerd; men ved den Tid og i det folgende Aarhundrede blev det afhcengigt af den
russiste Republik Novgorod, fra hvilken det siden med denne kom under de mostauste Storfyrste r
(see Schsn. Norg. gaml. Geogr., samt Ibn Fotzlan's und andrer Araber Berichte über die Russen
alterer Zeit, von C. W. Frahn, cfr. Kraft Norg. Bestr. (i B. S. 414).
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sLtc <sap.
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indbyrdes. Nogle af Kongens larler joge de fra deres Eiendele, og andre draebte de.
Da sammenkaldte Kong Harald et talrigt Thing ser i Landet, hvortil han tilkaldte alle O p
lcendinger. Paa dette Thing gav han alle sine Sonner Kongenavn, og såtte det i Loven,
at hans Wtmamd skulde hver for sig tåge Kongedom ester sin Fader; men larledom En
hver, som paa Qvindesiden var kommen as hans A3t. Saaledes deelte han Landet imellem
dem. Vingulmark, Raumarige,Vestfold, Thelamark gav han Olaf, Bjorn,
Sigtryg, Frode ogThorgils. Hedemarken og Gudbrandsdalen gav hanDag,
Ring og Ragnar. Sn a? fri os Sonner gav han R inge rige, Hadeland, Th oten
og hvad dertil herer. Sin Son Guttorm havde han sat til at bestyre Landet fra Elven
til Svinesund og Ran rige, og havde sat ham til Landevcern oster ved Landsenden, som for
er fortalt. Kong Harald Selv var som oftest midt i Landet, og ved hans Hof vare jcevnli
gen Rcerek og Gudrod, der havde store Laen paa Hordaland og i Sogn. Kong Erik
var hos sin Fader Kong Harald; ham elffede og agtede han meest iblandt sine Sonner, og
ham gav han Hålogaland, Nordmor og Raumsdalen. Nord i Throndhjem gav
han Halfdan Svarte og Halfdan Hvide og Sigurd Land at styre. I ethvert af
disse Fylker gav han sine Sonner den halve Deel af Indtcrgterne med sig, tilligemed den
Ret at sidde i Hoisiede, en Baenk hoiere end larlerne; men en Bcenk lavere end han Selv.
Dette Kongescede agtede enhver af hans Sonner sig ester hans Dod; men han Selv be
stemte Erik det. Thwnderne agtede Halfdan Svarte dette Scede, Vikvceringerne og Op
lcendingerne undte dem det bevst, under hvis Hcender de vare. Derover bleve nye Tvistig
heder mellem Brodrene, og fordi de Selv kun syntes at have lidet Rige fore de ud paa
Krigstog. Saaledes faldt, som sagt, Guttorm ved Elve-Qvislen l) for Solve Klofe,
hvorefter Olaf tog det Rige, som han havde havt. Halfdan Hvide faldt i Estland, Half
dan Haalceg paa Orkeneerne. Thorgils og Frode gav Kong Harald Krigsffibe, hvormed
de fore paa Vikingtog til Vesterlandene og hcerjede paa Skotland, Irland og Breiland. De
vare de forste blandt Nordmoendene, som indtoge Dublin. Der fortcelles, at der blev givet
Frode men Thorgils var laenge Konge over Dublin, indtil han blev svegen
af Irerne og faldt der.

Erikßlodoxe agtede at blive Overkonge fremfor alle sine Brodre, og saa vilde og
Kong Harald det skulde vcere, og lcenge vare Fader og Son sammen. Ragnvald Rettil
bein styrede Hadaland, lod sig undervise i Troldomskonster og blev en Seidmand. Men
Kong Harald var en Hader af Seidvcesen. Nu var der en Seidmand paa Hordaland,
som hedte Vi tg ei r, og da Kongen sendte Bud til ham, at han stulde lade dette Seid
voesen fare, svarede han med denne Vise:

1) En Green eller Arm af Got-Elven. 2) Vlev forgivet.

Cap. 35. Paa Ni6BVvi«- (Eidsvold) Thing, der allerede oprettedes af Halfdan Svarte, var
det altsaa vel, at Kong Harald skiftede Riget imellem sine Sonner.

VIK (Elven) d. e. Nuumelli-, nu Glommen. Det Land, Guttorm fik, var altsaa
hvorom see S. 37.

Ve«tiliincl (Vesterlandene) kaldte de gamle Nordboer Storbritamen og Irland, samt alle
mindre Der og Ogrupper i Vester-Havet, eller de Lande, som for dem vare beliggende imod Ve
sten; de ndgjorde en af Europas fire Hoveddele. Til i udvidet Forstand henregnedes
ogsaa Valland (S. 71). At drage i Vesterviking, eller at drive Soroveri i Vesterlandene, var
for Nordboen ligesaa almindeligt som cerefuldt ester hans B^greber.

v kl in (nu Dublin) Hovedstaden i Irland. Her maa ved forstaaes hele det nuvcr
rende Grevskab eller County of Dublin see Irland.

Cap. 36. tluclalau6. Ifolge Sagnet var det paa Gaardcn Klovstad
i Thingelstad Sogn, at Ragnvald blev indebrcendt.
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3?tetsap
Gudred, Ha
raids Sen
bliver fci.

Aflte (sap.

mands Fald,

Der er liden Fare,
Om de seide.
Born af ringe
Mand og Kjcerling,
Naar Ragnvald Rettilbein,
Gjceve Son af Harald,
Seidvcesen over
Paa Hadaland.

Men da Kong Harald herte dette, foer Kong Erik Blodoxe efter hans Raad til

Oplandene, og brcendte sin Broder Ragnvald inde med 80 Troldmcend, hvilket Vcerk
meget prisedes.

Gudrod Ljome var om Vinteren hos sin Fosterfader Thjodolfi Hvine i Ven
nebesog, og havde en vel bemandet Skude, hvormed han vilde fare nord til Rogaland.
Paa den Tid blceste det op med store Storme; men Gudrod havde braat om Reisen, og
var stet ikke tilfreds med at bie. Da qvad Thjodolf:

For batuer o Sncekkens flade Vold 2);
Thi Stene kaster Geiti Vei
Fra oprort store Hav.
Gjceve Konge! Du maa bie,
Indtil Vindkulen daler.

Vcer her indtil Vinden fsjer;
Sven gaaer nu huult ved Icederen.

Gudrod foer afsted efter sin Agt, hvad end Thjodolf sagde, men da de kom uden
for Icederen sank Skibet under dem, og der omkom Alle.

Kong Haralds Son Bjorn raadede dengang for Vestfold, og fad som oftest i Tuns
berg ; men var kun lidet paa Krigstog. Den Tid sogte mange Kjobmands-Skibe til Tuns
berg, baade derfrå Viken, nord fra Landet og for fra Danmark og Saxland. Kong Bjorn

havde og Kjobmandffibe paa Farten til andre Lande, hvorved han skassede sig Kost
barheder og andre Ting, som han syntes at kunne behove; derfore kaldte hans Brodre ham
Farmand eller Kjobmand. Bjorn var en forstandig og sindig Mand og syntes at give et

godt Haab som Hovding. Han gjorde et godt og sommeligt Giftermaal og sik med sin

Kone en Son, som hedte Gudrod. Erik Blodoxe kom nu fra Vsterleden med Krigsstibe
og et stort Mandffab, og forlangte af sin Broder Bjorn, at han skulde overgive ham den Skat og
Skyld, som tilkom Kong Harald af Vestfold. Men nu havde det tilforn vceret Scedvane,
at Bjorn enten Selv bragte Kongen denne Skat, eller sendte Mcend dermed, og derved vilde

han nu lade det forblive, og vilde ei give Skatten af sine Hcender. Erik syntes derimod at
behove Kost, Tcelte og Drikkevarer. Derom trcettedes Brodrene ivrigen; men Erik fik al
ligevel Intet og foer fra Byen. Bjorn foer og bort fra Byen om Qvcelden og op til Sår

heim. Om Natten vendte Erik om efter Bjorn og kom til Sceheim, just som Bjorn og
hans Mcend sadde ved Drikkebordet. Erik omgav Huset, hvori de vare; men Bjorn med

I) Et almindeligt Ord, som betyder «forbedres". 2) Havet «bie til Soen salder"' 3) En beromt
Sorover. Geites Vei er Havet.

<sap. 37. a6a i- (Icederen) see Rogaland.
Cap. 38. (Osterleden), see S. 22.

Herfrå ei Du fare, Gudrsd!
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sine Mamd gik ud og stoges. Der faldt Bjorn og mange Mand med ham. Erik derimod
gjorde et stort Bytte og foer nord i Landet. Med dette Vcerk vare Vikvceringerne heel ilde

tilfredse og Erik blev derover meget forhadt. Derhos foer det Ord omkring, at Kong Olaf
vilde hevne sin Broder Bjorn, om Leilighed dertil gaves ham. Kong Bjorn ligger i Far

mandshougen paa Sceheim.
Kong Erik foer om Vinteren nord efter til More og var til Gilde i Solva indenfor

Agdenes. Da Halfdan spurgde dette, foer han did med en Håer, og kringsatte Huset,
hvor de vare. Erik sov ien Stue, som stod for sig selv, og undkom til Skoven med 5 an

dre Mcend; men Halfdan og hans Mcend brcendte op Gaarden med alle de Folk, som inde
vare. Med disse Tidender indfandt Erik sig hos Kong Harald, som derover blev meget

vred, samlede en Krigsmagt og foer dermed mod Thronderne. Da Halfdan Svarce spor
ger dette, udbyder han Folk og Skibe, saa han blev meget mandstcerk, og lagde ud til Stad,
indenfor Thorsberg. Kong Harald laae paa den Tid med sine Folk ude ved Rein slet
ten. Nu fore Folk imellem dem, og iblandt andre en gjcev Mand ved Navn Guttorm
Sindre, som dengang var i Halfdan Svartes Skare; men tilforn havde vceret hos Harald

Konge og var begges Hjerteven. Guttorm var en stor Skald og havde digtet en Vise baa
de om Faderen og Sonnen, hvorfor de havde budet ham Lon. Denne vilde han ikke mod

tage; men bad dem, at de engang vilde tilstaae ham en Bon, hvilket de havde lovet. Nu
indfandt han sig hos Kong Harald, bar Forligs-Ord imellem dem, og gjorde den Bon til
dem begge, at de skulde forliges. Saa hoit holdt Kongerne ham i Agt, at de formedelst

hans Bon bleve forligte. Mange andre gjceve Mcend fremmede denne Sag tilligemed ham.
Saaledes blev det Forlig gjort, at Halfdan skulde beholde det hele Rige, som han tilforn
havde havt, og lade sin Broder Erik vcere i Fred. Efter dette Sagn digtede Jorun Skald

me nogle Stropher i et Digt kaldet Sendebit.^

Harald veed jeg hiin Haarfagre
Kjendte Halfdans haarde Daad

For Spydets Prover syntes
Bragahelten vcere sort.^)

Lade-larlen Håkon Griotgardsson havde hele Bestyrelsen i Throndhjem, nåar
Harald Konge var andensteds i Landet, og Håkon stod i meest Anseelse hos Kongen i Thron
delagen. Efter Håkons Fald tog hans Son Sigurd Magten efter ham, blev Jarl i Thrond

hjem, og havde sit Aascede paa Lad e. Hos ham opfodtes Kong Haralds Sonner, Halfdan
Svarte og Sigwd, som tilforn havde vceret under hans Faders, Håkon Jarls Hcender.

1) Sendestykke, Sendestump. 2) Harald forekom Halfdan at vcvre bister og vred.

<sap. 38. Paa den gamle Kongsgaard Sceheim r (senere Semb eller Sem, nu Jarlsberg
kaldet), Mul fra Tonsberg, vises endnu Farmands-Haugen.

Cap. 39. hos Saxe nu Agdences, som stal have Navn efter
en gammel Konge (?) Agde (Fornm. S. VI. 360), er Ncesset paa Sydsiden af Indlobet til Thrond-

Hjems-Fjord (cfr. Sigurd lorsalf., Eyst. og Olafs S. C. 15, Hak. Hak. S. C. 333).
Bslvi (nu Selven), i Drlandets Prcestegjceld, omtrent Miil indenfor Agdences, i de Gamles

slai-6mNi'i (see S. 55), var paa den Tid en Kongsgaard.
Bta<l, nu Stadsbygden i Fosens Fogderi, Nordvest for Throndhjem, see S. 55.

en liden Bergodde, nu Thorshoug kc.ldet, beliggende i S. V. for Stadsbyg
dens Prcestegaard.

(Reinsletten) er uden Tvivl den betydelige Slette ved Gaarden Rein, alminde
lig kaldet Lille-Rein, noget vestenfor de ovencmfsrte Steder.

Cap. 40. Lade see S. 54.
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Haralds Sonner og Sigurd vare mestendeels jawnaldrende. Sigurd Jarl, som var en
afde viseste Mcend paa den Tid, cegtede Bergliot, en Datter af Thorer Jarl den
Tause, og hendes Moder var Alof Aa rbot, en Datter af Harald Haarfager. Da nu

Kong Harald tog til at celdes, opholdt han sig ofte paa de store Gaarde, som han havde
paa Hordaland, nemlig Alrekstad, eller Soeim, Fitjar, Utstein eller Augvalds

nces paa Ven Kormt. Da Harald var ncer Syvti Aar avlede han en Son med en
Pige, som hedte ThoraMosterstang, fordi hendes Slcegt var fra Moster. Hun var

kommen afgode Folk, var iSlcegtstab med Hord a «Ka a re, og varderhos enmegetstor
og overmaade vakker Pige. Hun blev kaldet Kongens Tjenestepige; thi paa den Tid var
Mange Kongen tjenstpligtige, som vare af god Byrd, baade Mcend og Qvinder. Den
Gang var det Stik med gjceve Folks Born omhyggelige» at voelge de Mcend, som stulle
overose dem med Vand og give dem Navn. Da nu den Tid kom, at Thora, som den

gang var paa Moster, ventede sin Nedkomst, vilde hun fare til Kong Harald, der da var nord
paa Saum, og foer saaledes nord efter paa Sigurd Jarls Skib. De laae om Natten

ved Land, og der fodte Thora et Barn paa Land ved en Helle i Ncerheden af Brygge
enden, og det var et Guttebarn. Sigurd Jarl overoste ham med Vand og kaldte ham

Håkon efter sin Fader Håkon Lade-Jarl. Gutten blev tidligen vakker, stor af Vcext,
og sin Fader meget liig. Kong Harald lod ham folge sin Moder, og de vare begge paa

Kongens Gaarde saalcenge han var ung.
Paa den Tid havde en Konge ved Navn Adalsteen, som blev kaldet den sejer-Kong Aval

scele og trofaste, nyligen tåget ved Kongedommet i England. Han sendte Mcend til sending."
Norge til Harald Konge med det Wrinde, at Sendemanden gik for Kongen og overgav

ham et Svoerd med forgyldt Hjalte og Greb, ligesom den hele Skede var prydet med
Guld og Solv og besat med kostbare A3delstene. Sendemanden vendte Svcerdshjaltet
mod Kongen og sagde: „Her er et Svcerd, som Kong Adalsteen sender Dig med Bon,

at Du vil tåge derimod." Kongen greb om Fcestet og sirar sagde Sendemanden: „Nu
tog Du ved Svwrdet, som vor Konge vilde, og nu stal Du vcrre hans Undermand, ef

tersom Du modtog hans Svcerd." Kong Harald stillede nu, at dette var gjort ham til
Spot; men vilde Ingens Undermand vcere. Dog mindedes han, hvad der var hans

Vane, at hver Gang Sinde og Vrede lob paa ham, fattede han sig forst, lod saa Vre-

<sap. 40. (MfrekBBt3sii-), nu Aarstad ved (nu Store-Lung
gaards-Vandet) i Neerheden af Bergen, skal have Navn efter K. Alfrek den Frcrkne, Konge paa

Hordaland, som her havde sin Bopoel (Halfs Saga).
lBNneiml (eller 8»im), nu Seim eller Sem i Sognet af samme Navn i Horsangers Prce

stegd. Nord for Bergen.
(nu Fitje) paa den nordvestlige Kant af Btor<l (nu Stor-Den).

L)tBtelnn, nu Utsteens Klosters-Gaard i Renneso Prcrstegd. i Ryfylke. Hen i Middelalde
ren, uden at dog Tiden kan angives, stiftedes paa denne Gaard et Augustiner-Kloster, som var hel
liget St. Laurentius. Man sinder af Dokumenter, at det existerede i Slutningen af 13de Aar
hundrede. Af de stjsnne, murede Kloster-Bygninger er endnu den storste Deel tilbage, saaledes

kan den gamle Kirkes Chor benyttes til den ncrrvcerende Sognekirke (see Rogaland S. 65).
(eller paa den nordostlige Kant af Den Xoimt (Karm-Den) i

Ryfylke, har Navn efter den gamle rogalandske Konge Augpald Ragnvaldsson, som her ligger be
graven (Halfs S. jfr. Olaf Trygv. S. C. 71). Endnu sees her en saare sijon Ruin af K. Hå

kon Hakonssons herlige Kirke, der var en Collegiat-Kirke, dediceret St. Olaf, og i Storrelse den
fjerde paa Landet i Norge, samt en af de 14 kongelige Capeller. Ved Kirkens Nordside kneiser en
Bautasteen af 27 Fods Hoide (cfr. S. 64).

slo«tr, nu Moster-O i Finaas Prcestegd. i Sondhordland. Her stod i Hedenstabets Tid et
Tempel for Thor; nu staner her Landets celdste Kirke, som Kong Olaf Trygvesson lod vpfore i

Aaret 995.
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den lobe af sig og undersogte Sagen uvred. Nu gjorde han ligesaa, og bwrer dette for

sine Venner, som alle samtligen gave ham det Raad for det Forste at lade Sendemanden
fare hjem uskadt.

Sommeren ester sendte Harald Konge et Skib vester til England til Kong Adal-
steen, og sattter Hauk Haabrok til Styrmand derpaa. Han var en stor Kjcempe, og

Kongen meget kjcer. I hans Hcender overgav han sin Son Håkon. Hauk foer der
paa vester til England, og fandt Kongen i London, hvor der just da var et prcegtigt

Gilde og Gjaestebud. Da de kom til Hallen, sagde Hauk sine Mcend, hvorledes de ved
Indgangen ffulde bcere sig ad, nemlig at han, som forst gik ind, stulde sidst gange ud,
og Alle stande i en Rad ved Bordet, lige langt fra hverandre, og Enhver af dem stulde
have sit Svcerd ved venstre Side; men sieste Kappen saaledes sammen, at Svcerdet ei
kunde sees. Derpaa ginge de ind i Hallen 30 i Tatlet. Hauk gik for Kongen og hil

sede ham, og Kongen bad ham vcere velkommen. Derpaa tog Hauk Drengen Hå
kon og såtte ham paa Kong Adalsteens Kn<e. Kongen seer paa Gutten, og spor

ger Hauk, hvi han bcerer sig saaledes ad? Hauk siger: „Harald Konge bad Dig
opfostre hans Trcelpiges Barn." Kongen blev meget vred, greb til et Svcerd, som

laae hos ham, og trak det ud, som om han vilde drcebe Drengen. Hauk sagde:
„Kn<esat haver Du ham nu, og Du kan myrde ham om Du vil; men dermed mon

ne Du ei gjere Ende paa alle Kong Haralds Sonner." Derpaa gik Hauk
ud med alle sine Mcend, og tog Veien lige til deres Skibe, stak til Soes, da de
vare seilfcerdige, og kom tilbage til Norge til Kong Harald. Kongen syntes meget
vel herom; thi det er Folks almindelige Tale, at den er mindre anseet Mand, som

opfostrer anden Mands Barn. Af stige indbyrdes Forhandlinger mellem Kongerne
fandtes det, at Enhver af dem vilde vcere storre end den anden, dog stede derved

intet Skaar i deres Vcerdighed; ligesom Enhver af dem blev Overkonge i sit Rige
til sin Dodsdag.

65de <s«p. Kong Adalsteen lod Håkon dobe og oplcere i den rette Tro, gode S<eder og

""V°stre alskens Idrcetter. Han elffede ham fremfor alle sine Framder, og ligesaa elsket var
han af enhver anden Mand. Han var en forstandig og ordsnild Mand og en god

Christen. Kong Adalsteen gav Håkon et Svcrrd, hvis Hjalte og Greb var afGuld;
men dog var Klingen bedre. Dermed hug Håkon en Qvcernesteen lige til Oiet,

af Svcerdet siden blev kaldet Qvcernebider. Dette Svcerd er det bedste, som nogen
sinde er kommet til Norge, og det havde Håkon til sin Dodsdag.

Da Kong Harald var 80 Aar gammel, blev han meget tungfcerdendes, saa
m Ri«et. syntes ei at kunne fare gjennem Landet, eller styre en Konges Forretninger. Da

ledte han sin Son Erik til sit Hoiftede, og gav ham Vold og Magt over hele Lan
det. Da nu Kong Haralds andre Sonner spurgde dette, såtte Halfdan Svarte sig

i Kongens Hoiscede og tog, med alle Throndernes Samtykke, hele Throndhjem under

sin Raadighed. Ester Bjorn Kjobmands Fald tog hans Broder Olaf Herredommet
over Vestfold, og Bjorns Son Gudrod til Opfostring. Olafs Son hedte Tryggve,
og begge disse Fostbrodre vare ncesten jcevnaldrende, derhos haabefulde og meget stin

ke. Tryggve udnnrrkede siq iblandt alle Andre som en stor og stcerk Mand. Da nu
Vikvceringerne spurgde, at Horderne havde tåget Erik til Overkonge, gjorde de ogsaa
Olaf til Overkonge i Viken, hvilket Rige han beholdt. Dette syntes Erik stet ikke

Cap. 42. I<on6on, ford. I.uu6un og I^uudunnbol-S.
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om. To Aar senere dode Halfdan Svarte en brat Dod iet Gjestebud inde i Thrond

hjem, og den almindelige Tale var, at Gunhild Kongemoder havde kjobt en Trold
kone til at lave ham Banedrik. Derefter toge Thwnderne Sig rod til Konge.

Kong Harald levede tre Aar efter at han havde givet Erik Enevcelde over sit

Rige, og opholdt sig paa de store Gaarde, som han aatte deels paa Rogaland, deels
paa Hordaland. Erik og Gunhild havde en Son, som Kong Harald overoste med
Vand, og gav sit Navn med de Ord, at han skulde vcere Konge efter sin Fader

Erik. Kong Harald giftede de fleste af sine Dottre indenlands med sine larler, og
fra dem ere siden store Slcegtsgrene oprundne. Kong Harald dode Sottedod i Ro
galand, og blev hoilagt paaHaugarvedKarmtsund. I Hauga su nd stander nu en
Kirke, og ved selve Kirkegaarden mod Nordvest er Kong Harald Haarfagers Hoi;

men Vesten for Kirken ligger hans Gravsteen, der laae over hans Leje i Hoien, hvil
ken Steen er tretten og en halv Fod lang og n<er to Alen bred. Midt i Hoien

var Kong Haralds Gravleie, og en Steen blev sat ved hans Hoved, en anden ved
hans Fodder, og derovenpaa blev en Helle lagt; men uden om blev der muret un
der den med Steen paa begge Sider. De her omtalte Stene, som da vare i Hoien,
stande endnu paa Kirkegaarden den Dag i Dag. Saa sige erfarne Mcend, at Ha
rald Haarfager var vakkrere end alle Andre af Udseende, derhos overmaade stor og
staerk, scrrdeles gavmild og vennestel blandt sine Mcend. Han var en stor Krigs

mand i sin unge Alder, og Folk mene, at dertil hentydedes ved det store Tra?, som
viste sig for hans Moder i Dromme for hans Fodsel; eftersom den nederste Deel
af Trceet var rod som Blod. At derimod Stammen op efter var fager og gron

det jertegnede hans blomstrende Rige; at endelig Trceet var hvidt oventil derved be

tegnedes, at han skulde naae en graahcerdet Alderdom. Trceets Qvister og Grene be
budede hans Afkom, der udspredtes over hele Landet; thi af hans A3t have stedse
siden Kongerne i Norge vceret.

Kong Erik tog alle Indtcegter, som Kongen havde midt i Landet, nceste Vin
ter efter Kong Haralds Dod; derimod tog Olaf alle Indtcegter oster i Viken, og

Sigrod deres Broder alle dem i Throndelagen. Dermed var Erik saare ilde tilfreds,

og der gik det Ord, at han vilde mod sine Brodre med Magt forsoge at faae Ene
vceldet over det ganffe Rige, saaledes som hans Fader havde givet ham det. Da

nu Olaf og Sigrod sporge dette, fare Sendemcrnd imellem dem, og efterat de havde
sat hinanden Stcevne, reiser Sigrod om Vaaren oster til Viken, hvor han og hans

Broder Olaf modes i Tunsberg og forbleve der en Stund. Dm samme Våar ud
byder Erik en stor Krigsmagt med Skibe og styrer dermed til Viken. Kong Erik

fik saa stcerk og staaende Bor, at han seilede Nat og Dag uden at der foer noget
Nys foran ham. Da han kom til Tunsberg ginge Olaf og Sigrod med deres Håer

«tap. 45. Karmtsunli, nu Karmsund i Ryfylke, er som bekjendt Sundet imellem Karm-
Den og Fastlandet (see S. 64). nu Haugesund, der kunde betragtes som en Deel af
hiint, kaldes Lsbet imellem Fastlandet under Gaarden Hauge og Riiso, Hasselo ogVibrandso; deels
og Lobet imellem de sidstncevnte tvende Ser. Den ommeldte Kirke maa ei forvexles med den nu
vcerende Troekirke paa Gd. Hauge. Kirken, hvorom Snorre taler, var en Steenbygning, som stod
lidet nordenfor den ncervoerende paa Gar eller d. e. Gaarden, hvilket den, som Sognets
storste Gaard, fortrinsviis er bleven kaldet, men hvis egentlige Navn var
i-, 11. 67). En Levning af Kong Haralds Grav er endnu at see, ligesom hans Gravsteen,
fuldkommen svarende til de af Snorre opgivne Dimensioner, findes heel og übeffadiget i Tunet
paa Gar.
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udaf Byen og oster paa en Brink, hvor de opstillede deres Mandffab i Slagorden;
men da Erik havde mange stere Folk, vandt han Seir. Der faldt begge Brodrene,
Olaf og Sigrod, og Begges Gravhoi er paa den Brink, hvor de faldt. Derefter foer
Kong Erik om i Viken, som han underlagde sig, og dvcelede der lcenge om Sommeren.
Da fiygtede Gudrod og Tryggve til Ovlandene. Erik var en stor og vakker Mand,
stcerk og meget mandhaftig, en stor Krigsmand og seiersel, men iilsindet, grum, «ven
lig og faatalende. Gunhild hans Kone var den fagreste blandt Qvinder, forstandig,
mangekyndig og gladmcelt; men et meget underfundigt Menneffe og overmaade grum.
Disse vare Kong Eriks og Gunhilds Born: Gamle var den celdste, saa Guttorm,
Harald, Ragnfred, Ragnhild, Erling, Gudrod og Sigurd Sleve. Alle
Eriks Born vare vakkre og af et mandige Udseende.

Cap. 46. Vl-eKKa, d. e. Bakken strax i Ost ved Tonsberg, som nu kaldes Mollchangen, hvor
Kongernes Gravhoie endnu ere at see.
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IV.
Hiaksn den Godes Saga.

Diakon Adalsteens-Fostrevari England paa den Tid han spurgde sin Faders, Kong Håkon t"s
Haralds Dod, og strax gjorde han sig scerdig til Afreise. Kong Adalsteen gav ham Folk,

tilligemed et godt Udvalg af Skibe, og udstyrede ham til Reisen paa det herligste. Om
Hosten kom han til Norge, hvor han spurgde sine Brodres Fald, samt at Kong Erik var
den Gang i Viken. Da seilede Håkon nord til Throndhjem, hvor han indfandt sig hos
Sigurd Lade-larl, som var den forstandigste Mand i Norge. Der fik han god Mod

tagelse, og de stuttede Forbund med hinanden, i Fslge hvilket Håkon lovede Sigurd stor
Magt, om han blev Konge. Derpaa lode de sammenkalde et talrigt Thing, og paa Thinget
talede Sigurd Jarl Håkons Sag, og bod Bonderne ham til Konge. Derefter stod Hå
kon selv op og talede, og da sagde To og To sig imellem, at Harald Haarfager var kommen

der og anden Gang bleven ung. Begyndelsen af Håkons Tale var, at han bad Bonderne
tåge imod sig og give sig Kongenavn, samt Hjcelp og Styrke til at forsvare Kongedemmet.

Derimod tilbod han dem at gjore alle Bender odelsbaarne, og give dem Odel paa den
Jord, som de byggede. Denne Tale vandt saa larmende Bifald, at hele Almuen skreg og

raabte, at de vilde tåge ham til Konge. Saaledes stede det, at Thronderne toge Håkon,
som da var 15 Aar gammel, til Konge, hvorpaa han tog sig en og foer over Lan

det. De Tidender spurgdes i Oplandene, at Thronderne havde tåget sig en Konge, der i
alle Dele var Kong Harald Haarfager lig, med den Forskjel, at Harald havde gjort alt

Folket i Landet ufrit; men denne Håkon vilde hver Mand vel, og tilbod at give Bonderne
deres Odel igjen, som Harald havde frataget dem. Ved denne Tidende bleve Alle glade,

og da den gik fra Mund til Mund, stoi den som Ild i tort Grces igjennem hele Landet oster

til Lands Ende. Mange Bonder fore fra Oplandene for at hitte Kong Håkon; Somme
sendte Mcend, Somme gjorde Ordsendinger og lerregn; men Alt gik ud paa, at de vilde

blive hans Mcend og Kongen tog taknemmeligen derimod.

Tidligen om Vinteren foer Kongen til Oplandene og stcevnede Folket der til Thinge,
og der strommede Alle til ham, som komme kunde. Da blev han tågen til Konge paa Ndet""

alle Thing, og foer derpaa oster til Viken, hvor hans Brodersonner TryggveogGudrod,
tilligemed mange Andre, kom til ham og klagede over den Sorrig og Harme, som af
hans Broder Erik var dem forvoldt. Hådet til Kong Erik voxede alt meer og mere,
jo storre Kjcerlighed alle Mcend fattede til Kong Håkon, og de fik nu mere Dristighed til at

sige reent ud deres Mening. Kong Håkon gav Tryggve og Gudrod Kongenavn tilligemed

det Rige, som Kong Harald havde givet deres Fcedre. Tryggve gav han Ran rige og

Vingulmark, og Gudrod Vestfold; men fordi de vare unge og i Borne-Alderen, fatte han
gjceve og forstandige Mcend ved deres Side til at raade Landet med dem. Han gav dem

Landet paa samme Vilkaar, som for havde vceret, at de skulde have halv Skat og Skyld

med ham. Da det vaaredes foer Kong Håkon oven om Oplandene nord til Throndhjem.

1) Et Hof bestaaende baade af Livvagt (hvoraf egentligen Navnet) og Hofbetjente.

Cap. 2. Ved NuniiKi synes man her at have tcenkt sig det samme som (see S. 37).
11'
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Zn. «ap. Kong Håkon drog en stor Håer sammen i Throndhjem tidligen om Vaaren, og udrustede
«dafLandet. Skibe. Vikvaeringerne havde og en stor Hoer paa Venene, hvormed de agtede at stode til Håkon.

Kong Erik opbod ogsaa en Hoer midt i Landet; men det,gik ham stet med at samle Mand
ssab: thi de mcegtige Maend stjode sig fra ham og fore til Håkon. Da han nu ikte saae sig stcerk

nok til Modstand mod Håkons Håer, seilede han ud i Vesterhavet med det Mandstab, som vilde

folge ham. Forst seilede han til Orkenoerne, ag tog med sig derfrå mange Folk, siden seilede
han sor til England, og haerjede paa Skotland og heelt nord paa England, hvorsomhelst han
kom Landet noer. Englands Konge Adalsteen, sender Ord til Erik og tilbod ham at mod

tage af sig et Rige i England, sigende som saa, at Kong Harald hans Fader var en stor
Ven af Kong Adalsteen, og deraf vilde han lade Sonnen nyde godt. Nu fore Sendemoend

imellem begge Konger, og de bleve ved indbyrdes Forlig enige om, at Kong Erik tog N ord
humbraland til Loen af Kong Adalsteen, hvilket Land han stulde vcerge mod Daner og an

dre Vikinger. Erik stulde da lade sig dobe med Kone og Born, og alt det Folk, som hav
de fulgt ham did. Erik tog imod dette Tilbud, blev derpaa dobt og antog den rette Tro.

Nordhumbraland kaldes den femte Deel af England. Erik havde sit Saede i lorvik, hvor
man siger, at Lodbroks Sonner for have sat, og Nordhumbraland var mestendeels beboet af

Nordmoend. Siden Lodbroks Sonner havde indtaget Landet, hoerjede Daner og Nord
maend, efterat Landsens Magt var gaaet dem af Hoende, ofte derpaa. Mange Navne

paa Stoeder der i Landet ere givne paa det norffe Tungemaal, saasom Grimsbae, Hauks
fljot og mange Andre.

K°"n«, Kong Erik havde mange Folk om sig; thi han holdt der en Maengde Nordmamd, som
vare komne med ham ostenfra, og siden kom mange af hans Venner til ham fra Norge.

Men da han havde lidet Land, foer han jaevnligen om Sommeren paa Krigstog og hoerje
de paa Hjaltland og Syderoerne, Irland og Bretland, hvorved han samlede Formue.

Kong Adalsteen dode Sottedod, da han havde vceret Konge i 14 Aar 8 Uger og 3 Dage.
Ester ham blev hans Broder Jatmund Konge i England, og han var ingen Ven afNord

moendene. Kong Erik stod heller ikte i Pndest hos ham, og da rygtedes det Ord afKong latmund,
at han vilde saette en anden Hovding over Nordhumbraland. Da nu Kong Erik spurgde dette,

foer han ud i Vesterhavet paa Vikingetog, og tog med sig fra Orkenoerne larlerne Arntel og
Erlend, Sonner af Torf-Einar. Siden seilede han til Syderoerne, hvor der vare mange

Vikinger og Hcerkonger, som forenede deres Mandskab med Kong Erik. Med denne hele
Magt styrede han forst til Irland, hvor han tog med sig det Mandstab, han kunde faae, siden
til Bretland, hvor han og hoerjede, seilede derefter sor under England, og plyndrede der som

andensteds. Hvorsomhelst han foer frem stygtede Folket for ham. Eftersom Kong Erik

var en dristig Krigsmand, og havde en stor Hoer, stolede han saa meget paa sine Folk, at
han gik langt op paa Land, haerjede og forfulgte de Flygtende. Kong latmund havde sat en
Konge, som hedte Olaf til at vcerne om Landet, og han samlede en utallig Mcengde Folk,

hvormed han foer mod Kong Erik. Der blev et stort Slag, hvori mange Engeljkmaend

Cap. 3. Norckimbialanll indbefattede, foruden det nuvcerende Nordhumberland samt Dur
ham- og Vork-Shires, eller de Landstader i England, som ere beliggende nordenfor Floden Numr»

(nu Humber), uden Tviol ogsaa de paa Vestside» af England ved den irske So liggende Landstader
Cumberland-Shire, Westmorland-Shire og Lancaster-Shire. Hovedstaden var Forvik (nu Jort).

Indbyggerne kaldtes Noi-siinni-ai-.
Kl-imsbNi-, nu Great-Grimsby i Lincoln-Shire.

4. Steinmore kaldes Stedet, hvor det Slag stod, hvori Kong Erik tilfarte Livet.
Suhm (Hist. af Danm. 111. 54 f.) mener, at det er det nuvcerende Dunsmore etter Dansmore i

Northampton-Shire.
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faldt; men for hver Een, som faldt kom tre i Stedet oven fra Landet, og da det leed ud paa
Eftermiddagen vender Mandfaldet sig paa Nordmcendenes Side, og der faldt meget Folk.
Mod Slutningen af den Dag faldt Kong Erik og 5 Konger med ham, hvoraf disse ncevnes:
Guttorm oghans to Sonner Ivar og Harek. Der faldt og Sigurd og Ragnvald, li»
gesom og Torf-Einars Sonner Arnkel og Erlend. Desforuden stede der og et stort
Mandfald paa Nordmcendene; men de som undkom fore til Nordhumbraland og fortalte
Gunhild og hendes Sonner denne Tidende.

Da nu Gunhild og hendes Sonner fik Vished om, at Kong Erik var falden, efterat
han havde hcerjet paa den engelste Konges Land, tykkedes de vide, at for dem ingen Fred
var at vente. Thi gjorde de sig nu fcerdige til sirar at forlade Nordhumbraland, og samlede
til den Ende alle de Skibe, som Kong Erik havde havt tilligemed det Mandstab, som vilde
folge dem. Desuden tog de med sig den rorlige Formue, som de deels havde samlet i Skat
ter af England, deels og havde faaet paa deres Krigstog. Med denne Hcer styre de forst Nord til
Orkenoerne, hvor Thorfin Hausaklifer (Isseklover), en Son af Torf-Einar, var Jarl,
og toge Stade der en Tid. Disse Aer og Hjaltland underlagde Eriks Sonner sig, toge
Skat deraf og sadde der vinterlangs; men fore paa Vikingetog i Vesterhavet om Sommeren
og hcerjede paa Skotland og Irland. Derom taler GlumGeirason.

Den erfarne Nytter,
Som paa Somands-Blakken') foer
Som Barn til staanste Foerge,")
Skyder herlig gode Fart.
Den cedle Konge slog
Paa Skotland Krigens Glod,
Til Od i n») sendte han

Svcerdstagne Krigerhoer.

Krigsluen
Spredte, store Skårer
Vendte sig til Flugt
Til irffe Glentes Lyst.

Og farved Svaerdets skarpe Od
I Krigsmcends rode Blod.

Kong Håkon Adelsteens Fostre underlagde sig hele Norge, da hans BroderKong Erik
var romt bort af Landet. Den forste Vinter besogte han den vestre Deel af Landet, derefter
foer han Nord til Throndhjem, og sad der. Men fordi der ingen Fred rimeligen kunde ven
tes, dersom Kong Erik sogte fra Vesterhavet med sin Hoer til Norge, såtte han sig med
sine Krigsfolk ned midt i Landet i Fjordafylke eller Sogn, Hordaland eller Rogaland. Hå
kon såtte Sigurd Lade-larl over hele Throndelagen, saaledes som han og hans Fader for havde
havt det under Harald Haarfager. Da nu Kong Håkon spurgde sin Broder Eriks Fald og
tillige, at hans Sonner intet Tilhold havde i England, da syntes ham ei at stande stor Frygt
af dem; thi foer han med sin Hcer en Sommer oster til Viken. Paa den Tid hcerjede Da
nerne meget i Viken og gjorde der ofte stor Skade; men da de spurgde, at Håkon var kommen

i) Erfaren Somand, her Harald. 2) I Historien findes at Varalo Graafeldt blandt andre Sotog og
saa gjorde et til Skaane. 3) I Verset: Gautur, et af Odins Tilnavne. 4) Egentligen Krigsgudindens
Ven. 5) Jordens Fre yr staaer i Stedet for Kongen, hvis Herkomst udledes fra Guderne.

Sei'rslystne Jordens
Kriger f<eldede i Syd,
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der med en stor Hoer, romte de Alle af Veien, Nogle sor til Jylland eller Halland, og de som
vare Kong Håkon ncermest sioevnede ud i Havet, og saa sor til lotland. Da Kong Håkon

blev dette våer, seilede han ester dem med hele Hceren. Ved Ankomsten til lotland hcerjer
han der, og da Landets Mwnd erfoer dette, samle de en Hoer, hvormed de ville vcerge deres
Land, og beslutte at slaaes med ham. Der blev et stort Slag, hvori Kong Håkon sloges
saa djcerveligen, at han gik frem foran Mcerket uden Hjelm eller Brynie. Kong Håkon vandt
Seier og jog de Flygtende langt op paa Land. Saa siger Guttorm Sindre i Håkons Drapa:

Med dugvcedte Aarer
De Vover blaae han plsied;
Gjceve Konge Jyden fcelded'
I Skjolde-Hvirvel;
Ravuemcetter siden jog
I en Fart ftygtig Hoer,
Og Stromme
Opfylde Ravnesvcelget.2)

Siden styrede Håkon med sin Flaade sor ester til Sjolund for at opsoge Vikinger.

Med to Snekker roede han frem til øresund, hvor han fandt 11 Vikinge-Skibe, med hvilke
han strax gav sig i Slag, der endte saaledes, at han vandt Seier, og ryddede alle Vikinger
nes Skibe. Saa siger Guttorm Sindre:

Kriger Helt, som spcender.
Alme-Bu' i Slagets
Paa to snabelsmykked' Skib'
Foer til Tunge.
Og der Valvaandens Slynger")
Odelagde vred i Hu
Ellev' Vende-Sncekker,
Navnkundig deraf siden.

Derefter feidede Kong Håkon vide om i Sjolund, plyndrede Mange, drcebte Nogle,
gjorde Nogle til Krigsfanger og tog store Losepenge af Andre, uden at faae nogen Modstand.
Derpaa foer Håkon oster langs Skaane-Siden, feidede overalt, tog Skat og Losepenge af

Landet, og drcebte alle Vikinger, hvor han fandt dem, baade Daner og Vender. Han
foer alt oster til Gotland, hcerjede der og tog ogsaa der store Losepenge af Landet. Saa si
ger Guttorm Sindre:

Og Slagets gjceve HegZN
Sig Sjolund undertvinger.
Tog Vende-Vikings
Under stacmste Side,
Og skjult i Odins Skauti
Skatskyldig Goter gjor.
Og Guldets Skvfter") ypver
Pilestorm i denne Fcerd.

I) Mist var en af Valkyrierne og Mists Skjolde-Larm er Slaget. 2) Blodets. 3) Meningen af
dette vanskelige Vers er: «ester endt Seilads holdt han et Slag, drcebte mange Fiender og jog de ovrige
paa Flugten. 4) Egentligen «Bue-Moens (Pilens) Ildbyges Qvist" en knudret Beskrivelse paa en Kri
ger. 5) Scrlhundens Meen —en Allusion til «Solund" Scrl-Vund, Sen Sjcelcmd. 6) Valpladsens
Pilevaand er Svcerdet Svcerdets Slynger er Krigsmanden. 7) Heggebcertrce her staaer som scrd
vanlig Trce for Kriger. 8) Tilflugtssted her Skib. 9) Odins Skaut er Skjold. Skaut er, som be<
kjendt, det Klcede, hvormed Fruentimmer bedcekke sig. 10) Gavmild Mand.

<sap. s. Ua!l2n«l, see DanmsrK S. 2.
<sap. 8. BK»nsxj»lBisa, d. e. Skaanes Kyst ved Dstersoen.
Vender, see Olaf Trygv. S. Cap. 23.
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Kong Håkon foer tilbage om Hosten med sin Krigsmagt og havde gjort et umaadeligt
Bytte. Om Vinteren sad han i Viken for at forsvare sig imod Daner og Geter, om de

derpaa vilde gjere Anfald.

Den samme Vinter kom Kong Try ggve Olafs son fra et Vikingetog i Vesterhavet,
og havde tilforn hcerjet paa Irland og Skotland. Om Vaaren foer Kong Håkon nord i
Landet, og såtte sin Brodersen Kong Tryggve i Viken, for at vcerge Landet mod Ufred. Tilli

ge gav han ham til Eiendom hvad han kunde forhverve sig af de Lande, som Kong Håkon

Sommeren fer i Danmark havde lagt i Skat. Saa siger Guttorm Sindre:

Mod Ssten over On ars")

Datters gronne Ege-Mark,
Da flittig Skjoldesvinger^
Fra Irland nylig kom

Paa Ski.

Kong HaraldGormsson raadede paa den Tid for Danmark. Han syntes meget
ilde om, at Kong Håkon havde saaledes feidet i hans Rige, og der gik de Ord, at Danekon

gen vilde hevne det; dog blev det ikke saa snart. Da nu Gunhild og hendes Senner sper
ge dette, at der var Ufred imellem Danmark og Norge, begynde de deres Fcerd vestenfra.

De giftede Koitg Eriks Datter Ragnhild med Arnfin, en Sen af Torfin Hausaklifer, og

saasnart Erikssennerne fore bort, overtog Thorfin igjen larledemmet paa Orkeneerne. Gam
le Eriksson var noget celdre end de evrige Bredre; men var dog endnu ei voren Mcmd. Da
nu Gunhild kom til Danmark med sine Senner, foer hun til Kong Harald og blev af ham

vel modtagen. Kong Harald gav dem saa store Lam i sit Rige, at de kunde holde sig og
deres Mcend vel. Han tog endog Harald Eriksson til Opfostring, og kncesatte ham, hvor
efter han opdroges ved Danekongens Hird. Somme af Eriks Senner fore ud paa Feide
tog, saasnart de fik Alder dertil, og skassede sig Formue, og de feidede omkring i Asterleden.

Tidligen bleve de vakkre Mcend og udmcerkede sig over Aarenes Tal i Styrke og Fuldkom
menheder. Derom taler GlumGeirasoni Graafelds-Drapa:

Under Ssterlandets Kyst
Store Sei'r i Krigen «andres;
Kongen, mild mod Skålde,
Krigs-Standret såtte Mange.
Gram synge lod Slir-Tunge;^
I Svcerdeleg
Af Krigsmcend stcerke Skårer
Til Jorden fcelder ned.

Derpaa vendte Eriks Senner sig med deres Hcer nord efter til Viken, og feidede der;

men Kong Tryggve holdt en Hcer paa Venene, hvormed han drog dem i Mede, og de holdt

1) Hjelmens, og Hjelmens blanke Svold (lis) er Svcerdet. Hjelmen er nemlig den blanke Flade, hvorpaa
Svcerdet salder. 2) En Dvcerg, Nattens Mand, og Onars Datter er Jorden. 3) I Terten Svegdirs
Sal Svegdir et af Odins Tilnavne og Odins Sal er Skjold, hvormed Odins Sal var bedcekket.

4) Svanevang er Havet, og Havets Ski er Skivene. 5) Svcerdet svinger Svcerdet." 6) Gav
mild e Konge.

Cap. 10. see S. 22.

Krigeren, som rodner
Stridshattens blanke Svold,

Såtte modig Trsster
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mange Slag, hvori Seieren snart var paa den ene, snart paa den anden Side. Stundom

hcrrjede Eriks Sonner i Viken, og stundom Tryggve paa Sjceland og Halland.
Saalcenge Håkon var Konge i Norge var der god Fred imellem Bonder og Kjob-

RNtnV mcend, saa at ingen gjorde den anden Skade paa Liv og Gods. Der var og gode Aarin-
ger baade paa Ss og Land. Kong Håkon var af et overmaade glad Sind, serdeles ord

snild og saare nedladende. Meget forstandig Mand var han og lagde megen Hu til Lovgiv

ning. Han gav Gulathings-Loven ester Thorleif den Vises Raad, tillige Frostethings-Loven

ester Sigurd Jarls og andre Thronders Raad, som visest vare. Heidscevis-Loven havde
derimod Halfdan Svarte forst sat i Landet, som for er omtalt.

Kong Håkon holdt lulen i Throndhjem, og til den Ende havde Sigurd Jarl gjort et
7e"s Gilde for ham paa Lade. Natten til forste Juledag fodte Jarlens Kone Bergli ot et

Guttebaru, som Kong Håkon Dagen ester ovewste med Vand og gav sit Navn. Gutten

voxte siden op, og blev i sin Tid en nuegtig og gjcev Mand, der blev Jarl ester sin Fader Si
gurd, som var Kong Håkons kjcereste Ven.

Om Eystein, Oplcendingernes Konge, som Nogle kalde den Mwgtige, Andre den Onde,
den Onde. feidede i Throndhjem, og underlagde sig Eyna-Fylke og Sparbo-Fylke, hvorover han såtte

sin Son Dnund; men Thronderne drcebte ham. Kong Eystein gjorde anden Gang et

Krigstog til Throndhjem, hcerjede der vide omkring og lagde det under sig. Da tilbod han
Thronderne enten de vilde helst have hans Trcel, som hedte ThorerFaxe eller hans Hund

ved Navn Saur, til Konge; men de kaarede Hunden, fordi de troede at kunne helst blive sig

(llap. lt. Lovdistricterne. Til de anforte tre overste Domstole kom senere en fjerde, nem
lig At holdtes i Evindvik i Gulens Skibrede, der fordum

Horte til Nordhordland, men nu til Sogn (see S. 43), det maa ved ftere Afhandlinger, srm i den
senere Tid ere fkrevne om denne Gjenstand, ansees for tilstrekkelig godtgjort om det ellers kun

de vcere tvivlsomt (see Budstikken ste Aarg., Norffe Videnss. Selss. Skr. i det nittende Aarhun
drede 3 8., Urda 1 B.). Under Gulathings-Loven Horte oprindelig:

6a-k., llauida-t., og hvortil henregnedes (Raabyg
delaget) eller B«etr (see S. 39). Senere (i Magnus Lagabceters Lov af 1274) findes ogsaa Val-

Hres og (Hallingdal) henlagte under denne Lov, hvilke Egne maastee tilforn Horte
under Eidsiva-Loven? holdtes paa Gaarden (nu Logtu - Dipl. fra

4506) i Frostens Hovedsogn. Til Frostathings-Loven Horte otte Fylker, si»um<lVla-f.,
og (angaaende F»mt»lan<l og see S. 67). Nid» i va-

eller ViclBNviB aspir. Th ing, eller Oplandenes Lagthing, holdtes paa
Vi<i»vellir paa Ni 4 (nu Eidsvold) paa Svre Romerige i Ncerheden af Kirken. Til dette Lagthing

Horte Uoina-1., t!uc!dr»n6B<lNllr og
holdtes ved den gamle Stad eller Oarnsdoi-A i Tuno Sogn i Vorgesyssel. Under Borgar

things-Loven lod N,»ni-iKe (senere Viken og endelig Bahuus-Lehn), oBln3r-8)'8la,
VeBtkolcl og BKiclu-BMa (see S. 65). Foruden disse fire Hoved-Thinge havdes end

nu et femte for NalvAalaM, som holdtes paa Dian6urneB (Thronces i Senjen), og synes den saa
kaldte
som det synes, forst hen i 13de Aarhundrede, i K. Håkon Hakonssons forste Regjeringstid (eller

maaskee i K. Sverres Tid?) ansattes ved enhver af disse Domstole en lovkyndig Embedsmand,
Overdommer, under Navn af Lagmand Foruden de fire Over-Lagmcend, Gulathings-,
Frostathings-, Borgarthings- og Upplands-Lagmanden (den fidste kaldtes foruden ,^n^ma6i-a llpp

lalKlum," senere ogsaa i llnmie" eller „a samt Lagmanden i Håloga
land, vpkom desuden samtidig flere Lagmands-Embeder Disse vare foruden Vy-Lagmcen

dene i Bergen og Nidaros, Lagmanden i og (Thinget holdtes i 14de
Aarhundrede paa den dcwcerende Kongsgaard Augvaldsnes, senere maaskee ogsaa i Stavanger. I

sidste Halvdeel af 15de Aarhundrede holdtes Fylkesthinget for Agder paa Gd. — nu
Halsaa ved Mandal), Lagmanden i BKi<la (Skien) eller BKi6u-8)8la, i I'unBdeiK (Thinget, det
saakaldte Hauga-Thing, holdtes i Ncerheden af Staden paa den nu saakaldte Molle-Haug), i

Oslo og i ViKln (Bahuus-Lehn), hvilket Thing holdtes paa (Foss i Tunge Herred), un
derliden ogsaa paa LaKolmr ved Konghelle. Lagmanden i Hålogaland eller Nordlandene, der og
havde lurisdiction over Ost- og Vest-Finmarken, kaldtes Lagmanden paa Steig. Ved 1520

omtr. fik Agder („Agdesiden") sin egen Lagmand: Thinget holdtes i Mandal. loemteland og Her
jedalen fik og, som foran S. 67—68 bemcerket, sine egns Lagthinge.
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Selv raadige. De lode nu trolde i Hunden 3 Mands Vid, og nåar han gjoede to Ord
talede han det tredie. Der blev gjort et Halsbaand og Lamke til ham af Guld og Solv, og

nåar det var solet, bare hans Hofmcend ham paa Hcenderne. Et Hoiscede blev indrettet for

ham, og han sad paa en Hoi, som Kongerne pleiede at sidde. Han boede paa Inderoen, og
havde sit Aascede paa et Sted, som nu kaldes Saurshoug. Der fortcelles, at det blev

hans Dod, da Ulvene een Gang lagde sig i hans Hjord, og hans Hirdmcend ceggede ham til

at vcerge sit Ovceg. Han lob da ned af Hoien og foer mod Ulvene; men de reve ham strår
i sonder. Mange andre underlige Stykker gjorde Kong Eystein mod Thronderne, og for

medelst denne Feide og Ufred fiygtede mange Hovdinger og mange Folk fra deres Odelsgods.
Ketil Jamte, en Son afVnund Jarl fra Sparbo, foer oster over Kjolen, og

ham en stor Mamgde Folk, som havde alt sit Bohave med sig. De opryddede Skove og

byggedestoreHerreder, som siden kaldtes Icemteland. ThorerHelsing, KetilsSonneson, ""sning.
romte for Mords Skyld fra Icemteland, oster over de Skove, som der ligge, og byggede der.

Mange Folk sogte til ham, og dette Land, der strekker sig mod Vsten lige til Soen, blev kal
det Helsin gland, hvis ostre Deel beboedes af Svear. Da nu Harald Haarfager under

tvang sig Riget, stygtede stormange Folk for ham udaf Landet, baade Thronder og Naum
doler, og da bleve nye Bygdelag oster i loemteland, og Nogle fore alt til Helsingland.

Helsingerne gjorde sine Kjobmandsreiser til Svithjod, og vare dette Rige i alle Dele under
givne. laemterne derimod vare saa godt som mellem begge, og Ingen cendsede dem, forend
Håkon indledte fredelig Handel med laemteland og gjorde sig til Vens med de Mcegtigste.

Siden kom de ostenfra til ham, lovede ham Lydighed og Skattegaver og bleve hans Under
saattere; thi de spurgte alt Godt om ham. De vilde heller adlyde hans Kongemagt, end

staae under Sveakongen, fordi de vare komne af Nordmcends Mt, og han gav dem Love
og Landsret. Saa gjorde og alle Helsinger, som havde deres Mt nordenfra paa den anden

Side af Kjolen.

Kong Håkon var en god Christen da han kom til Norge; men saasom hele Landet var K?/q H?m,
hedens, der var meget Offer-Vcesen, og mange Storfolk, hvis Hjcelp han syntes at tiltrcenge, o°c,°paMer
saavelsom Almuens Venskab, besluttede han at ove sin Chnstendom i Londom. Dog holdt d°m.

han Sondagen og Fredags-Faste, saavelsom Mindet om de storste Hoitidsdage. Han såtte
i Loven, at lule-Hoitiden skulde begynde paa den samme Tid, som de christne Mcend hoitidelig

holdt den, og da skulde hver Mand have Dl af en Malt eller og bode, og derhos holde
lulen hellig, saa lcenge den varede. For begyndte Jule - Helgen Hoge - Nattens) som var

Midtvinters-Nat, og da holdtes lulen i 3 Dage. Derhos var det hans Agt, nåar han

havde sat sig fast i Landet og frit underlagt sig hele Riget, ved Lov at fremme Christendom
men. Forst bar han sig saaledes ad, at han lokkede de Mcend til Christendommen, som ham

1) En Tiendedeel Tende. 2) Andre: Slagter-Natten, saa kaldet, fordi da var den almindelige Slagte
tid og Offertid.

Cap. 13. 8 aui'B li au Sr, nu Saxhaug, hvor Indersens Prestegjelds Hovedkirke staner, see
S. 52.

Cap. 14. Omlcemteland og Helsingland, see S. 8, 67.
Xjslr (eller Fleert. Xilii-, d. e. Bjergaasen eller Aasene), hvormed man i Fortiden, ligesom nu,

betegnede den Bjerg- eller Fjeldkjcede, som i Syd fra Marker (Skovene) og lige til det gamle Fin
marken (see S. 76) dannede Groendsen imellem Norge og Naboriget Sverige, samt fremdeles imel
lem Finmarken og Hålogaland. Herved maa dog bemcerkes, for at hceve betydelige Vildfarelser,
at Navnet Xjslr eller ingenlunde indffrcenkede sig til de nuvcrrende Grcrndsefjelde imel
lem Rigerne, men var tillige en almindelig Venoevnelse for de Bjerge, som adssilte Icrmteland og
Herjedalen fra Sverige, hvilket den oftere paaberaabte Grcendse-Tractat fra det 13de Aarhundrede

noksom viser.
12^
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kjcerest vare, og af Venskab for ham lode Mange sig dobe, og Nogle astagde Offring. Lcen
ge sad han i Throndhjem; thi der var Landets storste Styrke; men da han syntes at have
Kraft til at opretholde Christendommen formedelst nogle mcegtige Mcends Bistand, sendte

han Bud til England efter en Biskop og andre Lcerere, og da de kom til Norge, gjorde Hå

kon vitterligt, at han vilde lade forkynde Christendommen over det ganske Land; men Msr
ingerne og Raumsdolerne skjode den Sag under Thronderne. Kong Håkon lod da indvie

nogle Kirker, og såtte Prcester til dem; men da han kom til Throndhjem stcevnede han Bon

derne til Thinge, og bod dem antage Christendommen. De svare saalunde, at de vilde
henskyde Sagen til Frostething, hvor der skulde komme Mcend fra alle Fylker i Throndela
gen, og da vilde de give Svar paa denne vanskelige Sag.

Sigurd Lade-larl var en af de storste Offernuend, og saa var Håkon hans Fader, og
Sigurd forestod paa Kongens Vegne alle Offergilder i Throndelagen. Det var gammel
Skik, nåar Ossring ffulde vcere, at alle Bonder skulde komme did, hvor Templet var, og

fore med sig did Alt hvad der behovedes, saalcenge Offergildet stod paa. Til dette Gilde

skulde alle Mand have Dl med sig; der blev og slagtet alskens O.v<eg saavelsom Heste, og
alt det Blod, som deraf kom, kaldtes Laut, og Bollerne, hvori Blodet stod, kaldtes Laut

boller. Laut vare gjorte som Stcenkekoste, hvormed Alterne alle tilhobe saa
velsom Templets Vcegge, ude og inde, skulde bestcenkes, ligesom og Blodet skulde stcenkes

paa Folket; men Kjodet skulde koges til behagelig Spise for de Tilstedevcerende. Ilden
skulde vcere midt paa Gulvet i Templet, og over den hcengtes Kjedler, ligesom de fulde Bce

gere raktes over Ilden. End videre skulde han, som Gildet gjorde og Hovding var,
signe det fulde Bceger og al Osfermaden. Forst skulde Odins Bceger tommes til Seier og

Vcelde for sin Konge, derefter Njords og Freys Bceger til Fred og et godt Aar. Derncest
var det Manges Skik at tomme Bragabcegeret. Derpaa tomte og Gjcesterne en Skaal for

afdode gjceve Fr<ender, og denne kaldtes Minde-Skaalen. Sigurd Jarl var en saare rund

haandet Mand, der udforte et V<erk, som blev meget navnkundigt, i det han nemlig gjorde
et stort Offergilde paa Lade, hvortil han bestred alle Omkostninger. Derom taler Kormak

Vgmundssoni Sigurds Drapa:

Nogen med sig tåge
Til Kjcrmpen Slcegt,
Af Guderne bedragen.
Gavmild Mand ei fattes

Hvo ter Tempelvogter ffade?
Thi Guldets Herre gjcestmild er.
Jarlen Smykker vandt i Slag.

Kong Håkon kom til Frostething, hvor en stor Mamgde Bonder vare forsamlede. Da

nu Thinget var sat, talede Kongen til Folket, og begyndte sin Tale dermed, at det var hans
Bud og Bon til Bonder og bosatte Mamd, Mcegtige og Ringe, samt til hele Almuen, Unge

og Gamle, Scele og Usele, Qvinder som Mcend, at de alle skulle lade sig christne og troe

paa een Gud, paa Chri st us, Marias Son; men afholde sig fra alle Offringer og he
denske Guder, og holde hellig hver sydende Dag, paa hvilken de skulde undlade alt Arbeide,

I) Stavene, Pindene. 2) Mellem Asse og ZEste (hvilke 2 Ord endnu bruges) synes den Forssjel, at
den ene brugtes til fivdende, den anden til faste Varer. 2) Thjasse, den bekjendte Kjcempe, som Eddalce
ren omtaler, og hvorved her menes Sigurd Jarl af H.jcempestcrgt. 4) I Terten Ild"
Meningen af Verset er Jarl bestrider alle Gildets Udgifter, og hvo tor vel antaste den ma?g
tige Jarl, som vaager over den gamle Tro, og gjcestemild behandler sine Gjcester."

Hverken Aste eller LEste")
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18de Vap.
Bonderne

tvingeHatll»
til at offrf.

og holde Faste hver sydende Dag. Saasnart nu Kongen havde frembaaret dette for Almuen, blev
der megen Knur og Larm iblandt Bonderne, i det de klagede over, atKongen vilde tåge Arbeidet
og deres gamle Tro fra dem, og sagde at Landet paa den Maade ei kunde bygges. Arbeids

folk og Trcelle meente, at de ei kunde arbeide, nåar de ei skulde faae Mad. De sagde ogsaa,
at det var Kong Håkons, hans Faders og Frcenders Sindelag, at de vare knappe med deres

Mad, endstjont de vare gavmilde paa Guld. Asbjorn afMedalhuus fra Gaulardal
stod op og svarede saalunde paa Kongens Foredrag: „Saa tcenkte vi Bonder, Håkon Konge,

da vi, efterat Du havde holdt det forste Thing her i Throndhjem, valgte Dig til Konge, og
fik vor Odel af Dig, at vi havde faaet Himlen i vore Hcender; men nu vide vi ikke, om vi

have faaet vor Frihed, eller om Du paa ny vil gjore os til Trcelle med Dit underlige Paa
fund, at vi stulle forlade vor gamle Tro, som vore Fcedre og alle vore Forfcedre have havt

for os, forst i Brcende-Olden, siden i Hoi-Olden, og om de end have vceret langt gjcevere end
vi, har dog denne Tro hjulpet os til denne Dag. Vi have og lagt saa stor Kjcerlighed til

Eder, at vi have ladet Dig raade over alle Landets Love og hele Landsret. Nu ville vi
Bonder samdrcegtigen holde den Lov, som Du såtte os her paa Frostething, og hvortil vi

gave vort Ja. Alle ville vi folge Dig og have Dig til Konge, saa lamge der er Liv i No

gen af os Bonder, som nu paa Thinget ere, dersom Du, Konge, vil bruge nogen Maadehold
imod os, og allene begjcere det af os, som vi kunne yde Dig, og ikke er ugjorendes for os.

Men vil Du tåge denne Sag med saa megen Trods, at Du vil prove Magt og Styrke med

os, da have vi Bonder mellem os besluttet, at vi Alle ville stilles ved Dig, og tåge os en
anden Hovding, som vil saaledes opfore sig mod os, at vi frit og frelst kunne have den Tro,

som er efter vort Sind. Nu stal Du, Konge, vcelge et af disse Vilkaar, for Thinget slut
tes." Denne Tale gave Bonderne lydeligt Bifald, og sagde, at det efter deres Villie stulde

forblive ved hvad nu var sagt. Da der omsider blev tyst igjen svarer Sigurd Jarl: „det er
Kong Håkons Villie at foie Eder Bonder, og aldrig stille sig ved Eders Venstab." Bon

derne siger nu, at det var deres Villie, at Kongen stulde ossre til Fred og et godt Aar, som hans
Fader gjorde, hvorefter Folke-Larmen standsede/) og Thinget sluttedes. Siden talede Si

gurd Jarl med Kongen og bad ham ei ganste undstaae sig for at gjore som Bonderne vilde,
sigende, at der var intet andet for, end at foie sig Noget efter Bonderne. „Dette er, Konge,

som Du Selv kan hore, Hovdingernes og tillige Folkets Villie og ivrige Begjcer. Siden
stulle vi finde paa et godt Raad." Derom bleve Kongen og Jarlen enige.

Hosten derpaa mod Vinteren var et Ojfergilde paa Lade, og der kom ogsaa Kongen.

Det havde altid ellers for vceret hans Vane, nåar han var tilstede hvor der ossredes, at hol
de sit Maaltid i et lidet Huus for sig selv med nogle saa Mcend; men Bonderne paatalede,

at han ei sad i sir Hoiscede, nåar der var det gladeste Folke-Mode. Jarlen sagde, at Kon
gen ei stulde gjore saa denne Gang. Det blev derfor saa, at Kongen sad i sit Hoiscede.
Da nu det forste fulde Bceger var stjcenkt, talede Sigurd Jarl nogle Mindes-Ord derover,

signede det til Odin, og dråk Kongen til af Hornet. Kongen tog derimod, og gjorde Korsets

Tegn derover. Da sagde Ka are afGryting: „ hvi bcerer Kongen sig nu saaledes ad, vil

han end ikke offre?" Sigurd Jarl svarer: gjor, som I Alle gjore, der stole paa sin

Magt og Styrke, han signer sit fulde Bceger til Thor, ved at gjore Hammermcerket derover,
forend han drikker." Derefter blev det roligt den O.vceld. Dagen efter, da Folk ginge

til Bords, trcengte Bonderne stcerkt ind paa Kongen, at han stulde spise Hestekjod, og da

Kongen paa ingen Maade vilde dette, bade de ham drikke af Soddet; da han heller ikke vil
de dette, bade de ham spise af det stydende Fedt, og da han ogsaa ncrgtede dette, holdt de paa

1) Stanede, som det endnu heder i vort Sprog.
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tydt <sap
Osserzildct
paa Nore.

at angribe ham. Sigurd Jarl vilde forlige dem, og bad dem stille Stormen, tillige bad
han Kongen gabe over Hadden/) hvorpaa den sodede Rog af det kogte Hestekjod havde lagt
sig, og som var bleven fedtet. Da gik Kongen hen og svobte en Lindug om Grydehadden
og gabede over den, hvorefter han gik til sitHoistede, uden at nogen afParterne vare tilfredse.

Vinteren ester blev der beredet Kongen eclulegilde inde paa More, og da detleed mod
Zulen, såtte otte as de Hovdinger, som mest styrede Offringerne i hele Throndelagen, hver
andre Stcevne. Fire as disse vare Udthronder nemlig: Kaare fra Gryling, Asbjorn
fra Medalhuus, Thorbergaf Varnces og Orm fra Lyra. Derimod as Indthronderne
Bl otolffra Vlvishoug,Na rfe sra Stafi VlVrdalen,Th ran d H ake fra Egge og Th ore r
Skegg fra Husabo i Inderoen. Disse otte Mamd forbandt dem til, at de fire Udthron
der skulde udrydde Christendommen i Norge; men de fire Indthronder siulde node Kongen
til at offre til Guderne. Udthronderne fore paa 4 Skibe sorefter til More, droebte der 3
Prcester, broendte 3 Kirker, og fore derpaa tilbage. Da nu Kong Håkon og Sigurd Jarl
kom ind til More med deres Hird, vare Bonderne der komne sammen i stor Mcengde.
Strår den forste Dag af Gildet såtte Bonderne haardt ind paa Kongen, bode ham offre og
truede ham ellers med voldelig Adfcerd. Sigurd Jarl sogte at bringe det til Forlig imel
lem dem, og det kom dertil, at Kongen tog nogle Bid af Heste-Leveren, og tomte alle B<e
gerne, som Bonderne skjcenkede ham, uden derover at gjore Korsets Tegn; men da Gildet
var endt foer Kongen og Jarlen strår ud til Lade. Kongen var heel ilde tilmode og gjorde
sig strår fcerdig til at forlade Throndhjem med alt sit Folk, sigende, at han en anden Gang
skulde komme til Throndhjem mere mandstcerk, og gjengjelde Bonderne det Fiendskab, de
mod ham havde viist. Sigurd Jarl bad Kongen, at han ei vilde legge Bonderne dette til
Last, og tilfojer, at det ei var raadeligt saaledes at true Bonderne, eller at feide mod Folket
indentands, der hvor den storste Landsens Styrke var, som i Throndhjem; men Kongen var

I) Hanken.

Cap. 19. HI «or i eller MViin, nu Mcere i Inderoens Fogderi i de Gamles Opai-aKu. Spar
bo Hovedkirke staaer uden Tvivl nu paa det Sted, hvor det beromte Afguds-Tempel fordum stod.
Navnet kan maaskee udledes af „mNi" reen, übesmittet.

LlrFtinAr eller klrjotar (nu Grotte, Orkedals Prcestegaard). Begge Former af dette Steds
navn, der maa udledes af Krjnt Stene, eller Klotti- stenet ere fcelles for mangfoldige Gaarde i
vort Land. De otte Mcend, som forenede sig til Forsvar for deres Fcedres Tro, og hvilke som
de fornemste Hovdinger tillige vare Tempel-Goder eller Forstandere for Offringerne, enhver i sit
Fylke, vpregnes her i den Orden disse folge paa hverandre (see S. 52), nemlig:
4, Kaare af fra Orkedals-Fylke, derncest 2, Asbjorn af MeciulKu» (eller
nu Melhuus, i Sognet af af samme Navn i Guldals-Fylke, 3, Thorberg af Varne»
nu Vcernces, af Stordals-Fylke, 4, Orm af eller (Varianter, der formodentlig komme
Sandheden ncermest; hvorimod det i Terten optagne Navn I>joxa sikkerligen enten er urigtigt lcest
istfr. eller og en Skrivfeil, ligesom Tilfceldet er i Olaf Trygvess. S. C. 74, hvor man
lceser istfr. Varne»), vistnok ingen anden end den Miil sondenfor Throndhjem liggende
Gd. Le ra, maaskee den betydeligste i hele Strinde-Fylket. Idet man har antaget for den
rigtige Lcesemaade, er man ogsaa falden paa, at det maatte vcere den langt udenfor Mundingen af
Throndhjems-Fjorden ned paa Nordmor liggende D Lexen, ford.
men da den efter Contexten maa soges i Strinde-Fylket, saa kan man allermindst tcenke paa noget
udenfor Throndelagen liggende Sted. Af Indthronderne: 5, Votolf af "" Alstahaug,
Skogns Prcestegaard i Indherred, paa hvis Grund Kirken staaer (see S. 52) af Skaune-Fyl
ket; 6, Narfe paa Bwk af Vcerdals-Fylke. For Tiden findes ingen Gaard af dette Navn i Ver
dalen; men den maa vcere at soge oppe i Dalen, omtrent hvor Vuku nu er, cfr. Olaf d. Hell.
5. Cap. 215, 216, 250. 7, Thrand Hake af (Egge) i Sognet af samme Navn i Stods
Prcestegd. af Sparbo-Fylket, og 8, Thorer Skegg af UuBub«r i OM i(lri (Inder-Den af
Oyna-Fylket. Heller ikke af Navnet Huseby findes der nu nogen Gaard i den cmgivne Egn; men
da UuBudsr og UuBBtn<iir ere fuldkommen eensdetydende Navne og desuden have megen Lighed, saa
kan der neppe vcere nogen Tvivl om, at her menes den store Gaard Husstad, hvorpaa Kirken staaer.
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saa vred, at han ei vilde hore et Ord af Nogen. Han foer bort fra Throndhjem sor efter
til More, hvor han forblev om Vinteren og ud paa Vaaren. Men da Sommeren kom,
samlede han Mandskab til sig, og der gik det Ord, at Kongen med denne Hoer vilde drage
mod Thronderne.

Men just da Kongen var kommen til Skibs med en stor Krigsmagt, bragtes ham de
Tidender sor fra Landet, at Kong Eriks Sonner vare komne sor fra Danmark til Viken, og
tillige at de havde jaget Kong Tryggve Olafsson fra hans Skibe oster ved Sotances.
Da havde de feidet vide omkring i Viken, og Mange havde givet sig under dem. Da nu
Kong Håkon sporger disse Tidender, syntes han at have Hjcelp behov; chi sendte han Ord til
Sigurd Jarl og til andre Hovdinger, som han kunde vente Hjcelp af, at de ffulde komme
til ham. Sigurd Jarl kom til Kong Håkon med et stort Mandstab, hvoriblandt alle de Thron
der, som om Vinteren havde sat haardest ind paa ham for at tvinge ham til Offring, og Alle til
hobe bleve de efter Sigurd Jarls Mcegling forligte med Kongen. Nu feiler Kong Håkon sor ef
ter langs med Landet, og da han kom sor om Stadt, spurgde han, at Eriks Sonner vare komne
til Norder-Agder. Da fore de mod hverandre og modtes ved Kormt. Der forlode begge
Parter deres Skibe, og stoges vedAugvaldsnws. Paa begge Sider vare de meget mand
staerke og der blev et stort Slag. Kong Håkon gik haardt frem, og mod ham Kong
Guttorm Eriksson med sin Skare, og de ffiftede Hug med hinanden. Der faldt Guttorm
Konge, hans Mcerke blev nedhugget, og mange Folk faldt omkring ham. Dernest tog
Erikssonnernes Hcer Flugten til deres Skibe og roede afsted efterat have tabt mange Folk.
Saa siger Guttorm Sindre

Han, som vcekker tause Hcer/)
Slagets Smykkes) klinge lod
Over Drcebtes Hov'der
I Heltes Skjolde-Larm.
Der gik Svcerdeklingens
Som Seiers fra Kongen,
Der saares paa Sundets Val
I Gny af runde Skjold.

Nu foer Kong Håkon til sine Skibe og styrede efter Gunhilds Sonner. Paa begge
Sider seilede de Alt hvad de kunde indtil de kom til Dster-Ag der. Derfrå stak Eriks Son
ner ud i Havet, og sor til Jylland. Derom taler Guttorm Sindre saaledes:

Brodre

Ofte proved' Overmagt

Vel mindes jeg det grant,

I) Hcerens Taushed er Slaget, fordi Soldaten tier, nåar Vaaben lyder. Andre overscette „vasset i
Slaget" vachveKnil-. 2) Herved forstaaes Vaaben. 3) Det bekjendte Villede paa en Krigshelt. 4) Dig»
teren fortceller her, at Håkon drcebte Guttorm. 5) Andre overscette Havets Trcehest, det er Skibet.
6) Saarets Flamme er Svcerdet, som giver Saar, og Svcerdets Baldur eller Svcerdets Gud er Hakou,
hvis Overmagt Eriks Sonner ofte provede.

Cap. 2tt. Ootilno», ste NuniiKi S. 62—63.
Om paa Korint, see S. 64, 81. I N. V. for denne Gaard ligger en stor

Slette, som kaldes Blodheien eller Blodteigen, hvor dette Slag skal have staaet. Saavel Nav
net, der minder om Erik Blodoxes Ssnner, som en Samling af over 50 storre og mindre Grav
hoie af forstjellig Form, af hvilke de syv storste ligge i een Rcekke stadfceste Rigtighedcn heraf
(see Kraft's Norg. Bestr. IV. 267 f.).

Om Oster-Agder og Norder-Agder, see S. 38—39.

Af Saarets Flammes Baldur.^)
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21de <sap
K. bakons
Lovjl»ning

22d« Vap
Om Eriks
Sonncr.

Slaglystne Konge stodte
Sine Sncrkker ud paa Hav
Drev Broder Eriks Born

Til So's med Havets Tavler.')

Siden seilede Kong Håkon tilbage nord over til Norge; men Eriks Ssnner opholdt

sig derefter endnu en lang Stund i Danmark.
Efter dette Slag fatte Kong Håkon i Loven, at alle Bygder ved Sssiden over det

ganske Rige, og saa langt op paa Land, som Laren gik hsiest op i Elvene, skulde ordnes og
inddeles i Skibreder, fylkeviis, og bestemte hvor mange Skibe der ffulde vcere i hvert Fylke,

og hvor store de af hvert saadant skulde udrustes, nåar hele Almuen skulde ud i Leding. Til
saadan Udrustning var hele Almuen pligtig, saasnart udenlandst Ha?r kom i Landet. Med
dette Opbud fulgte og den Befaling, at der skulde gjsres Varer paa Fjeldene, saaledes at

Enhver kunde see fra den ene til den anden. Der fortcelles at Krigsbudet foer i 7 Dage fra
den sydligste Vare til det nordligste Thinglag i Hålogaland.

Eriks Ssnner feidede meget i Vsterleden; men og stundom i Norge, som forhen er
fortalt. Men saalcenge Håkon raadede for Norge var der gode Aaringer og god Fred, li

gesom han og var den vennesceleste Konge. Da Håkon havde vceret 20 Aar Konge i Norge,
kom Eriksssnnerne med en talrig Hcer ser fra Danmark, hvoraf en stor Deel havde fulgt
dem paa deres Krigstog; men dog var den Håer af Daner langt stsrre, som Kong Harald

Gormsson havde givet dem i Hcrnde. Med en fsielig Vind seilede de ud fra Vendsyssel,
og kom til Agder, hvorfra de holdt nord efter langs med Landet Nat og Dag. Dog bleve

Varerne ikke tcendte, fordi det var Scrdvane, at de tcendtes sstenfra; men Dster paa havde
Ingen mwrket noget til deres Fcerd. Dertil kom ogsaa, at Kong Håkon havde bestemt
store Bsder, nåar Varerne urigtigen antcendtes, for dem som med Sandhed derom kunde
overbevises. Aarsagen dertil var, at Krigsffibe og Vikinger fore om paa Udoerne og fei
dede og meente da Landsfolket, at det var Eriks Ssnner. Da bleve Varerne urigtigen

tcendte, og hele Landet blev sat i Krigs-Uro. Stundom var det vel Eriks Ssnner; men

saasom de ingen Dane-Hcer havde med sig, og kun deres egen Krigsmagt, seilede de igjen
tilbage til Danmark. Men stundom var det og andre Slags Vikinger. Derover blev
Kong Håkon meget vred, da Msie og Penge - Omkostning derved uden Nytte forvoldtes.
Bsnderne paatalede og dette for deres egen Skyld, nåar saaledes tilgik, og dette var Aar

sagen, hvorfor intet Nys foer om i Landet om Eriksssnnernes Fcrrd, fsr de kom nord til

Ulvesund, hvor de laae i 7 Dage. Da fore Speidere over det ovre Eid, og Nord om
Msre. Kong Håkon var paa den Tid i Nordmsr paa Ven Frcede, paa et Sted som

1) Skibenes Sider vare prydede med Skjolde, som her kaldes Tavler.

Cap. Vendsyssel, see S. 22.
INkasund, d. e. Ulvesund imellem Vaage og Fastlandet i Scelo Prcestegd. i Nordfjord.

Navnet ffal det have faaet efter Kongen i Fjorde-Fylle Onund Upsja's (den Hoitseendes) tvende
Sonner ved Navn Ulf, hvis Gravhsie endnu vises ved Gaarden Roise paa Vaagoen ved Ulvesunds
nordre Udlob (An. Bogsv. S. Cap. 4).

Vig. „Nt elra um e><lit" (det ovre Eid) d. e. olllKBeill, eller det en Miil lange Eid, som
forer over Statlandet imellem Gaardene Drage og Leikvang (cfr. Olaf Trygv. S. Cap. 65).

V i-W 6 a eller (nu Fredo). Ved en Skriv- eller Hukommelses-Feil siges hos Snorre
denne S at ligge paa Sondmor istfr. paa Nordmor. En Codex af Olaf Trygv. Saga, ligesom den
gamle Konge-Saga „Fagurskinna" (cfr. Nist. Noi-v. 11. 244) har derimod paa Nordmor.
Den gamle Kongsgaard Lil-Kwti-sng (nu Bjerkestrand) er beliggende paa den ostlige Side af Oen;
noget sondenfor er Nastai-Kulkr eller Ncesset, hvorpaa Fredo Kirke nu staaer, og der ligger
I Vest herfor imellem Fladsets og Fredo er En Mcengde Gravhoie minde endnu
om denne mcerkelige Kamp, der er fortreffelig oplyst i L. Kluwers Nor. Mindesmcvker S. 115 ff.
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heder Birkestrand, paa en af sine Gaarde, og havde ingen Krigsmagt hos sig uden sin Hird
og de Bonder, som han havde indbuden til sig.

Speiderne kom til Kong Håkon og sagde ham, at Eriks Sonner laae med en stor Egil m
Hoer sondenfor Stadt. Da lod han kalde til sig de forstandigste blandt de tilstedevoerende
Moend, og sogte Raad hos dem, om han stulde staaes med Erikssonnerne, endstjont der var
saa stor en Folkemon, eller han skulde fare undas nord ester, for at samle mere Mandstab.

Der var nu en Bonde ved Navn Egil Ullsoerk, som da var meget gammel; men havde
voeret stor og stoerk fremfor nogen anden, samt en saare dygtig Stridsmand, der loenge havde
baaret Kong Harald Haarfagers Moerke. Egil svarer saalunde paa Kongens Tale: „jeg
var i nogle Slag med Eders Fader, Harald Konge, og han stoges stundom med stere Folk,

stundom med fcerre; men joevnligen vandt han Seier. Aldrigen Horte jeg ham soge det
Raad hos sine Venner, at de stulde loere ham at flye, og ikke heller stal Du loere stigt Raad
af os, Konge; ehi vi tykkes at have en tapper Hovding, og trostigt Folge stulle I faae afos."
Mange Andre understottede ogsaa denne Tale, og Kongen sagde tillige Selv, at han havde
storre Lyst til at staaes med det Mandstab, han kunde faae. Dette blev da bestuttet, og Kon
gen lod opstjoere en Krigs-Piil, som han sendte fra sig til alle Kanter, hvorved han samlede
ien Hast et stort Mandstab. Da sagde Egil Ullscerk: „en Stund, imedens den lange Fred
varede, frygtede jeg for at jeg stulde doe Alderdoms-Dod inde paa min Boenkehalm, da jeg

dog heller vil folge min Hovding og falde i Slag. Nu kan det vcere, at saa monne vorde,
nåar det kommer til Enden."

Eriks Sonner seilede nord om Stadt, saasnart Vinden foiede, og da de vare komne Slaget""»
der forbi sporge de, hvor Kong Håkon var og seilede ham i Mode. Kong Håkon havde 9

Skibe, med hvilke han lagde sig nord under Frejdarbjerg i Frejarsund; men Eriks Sonner,
som havde meer end 20 Skibe, lagde til sondenfor Bjerget. Kong Håkon sendte dem Bud,

og bod dem gange paa Land, sigende, at han med Hasselkjoeppe havde indhegnet en Valplads
paaßastarkalv, hvor der ere stette og store Volde ved Foden af en lang og noget lav Brink.
Da forlode Eriks Sonner deres Skibe, ginge nord over indenfor Frejdarbjerg, og
frem paa Rastarkalv. Da bad Egil Kong Håkon give sig 10 Moend og 10 Moerker, og
saa gjorde Kongen. Derpaa ganger Egil med sine Moend op under Brinken; men Kong
Håkon gik ud paa Volden med sin Hoer, såtte op sit Moerke, fylkede sin Hoer, og siger saa:

Vi stulle have en lang Fylking, saa de ikke kringsoette os, endog de have stere Folk." Saa
ledes gjorde de ogsaa, og der blev et stort Slag og det starpeste Angreb. Da lod Egil

Ullsoerk opsoette de 10 Moerker, som han havde, og opstillede dem, som bare dem saalunde,
at de stulde gange Brinken saa noer muligt; og lade blive et Stykke Rum imellem

hver af dem. Saa gjorde de, og gik saa langt ud paa Brinken som muligt, ligesom
om de vilde komme bag paa Erikssonnerne. De som overst stode i Erikssonnernes Fyl

king saae nu mange Moerker komme flyvende, der ragede hoit over Brinken, og
at dermed monne folge en stor Hoer, som vilde komme bag paa dem mellem Skibene og

deres Hoer. Da gjorde de hverandre iet hoit Raab bekjendt, hvad der var paa Foerde,
og strår derpaa gav deres Hoer sig paa Flugt, og da Kongerne saae dette, begyndte de ili

gemaade at fine. Kong Håkon sogte nu hart frem med sine Folk, forsulgte de Flygtende
og foeldede mange Folk.

Da Gamle Eriksson kom op paa Halsen nedenfor Bjerget, vendte han sig

og saae, at ikke fiere Folk forsulgte dem, end end de for stoges med, og at dette tun var
et Krigspuds; thi lod han bloese i Krigshornet, stette op sit Moerke, og stjod stt Mandstab

I) Et endnu almindeligt Navn paa en langagtig Vatte.
1«
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i Slagorden. Derved vendte alle Nordmamdene; men Danerne stygtede til Skibene, og
da nu Håkon og hans Mcend kom didhen, blev der anden Gang det starpeste Slag; men

nu havde Kong Håkon siere Folk. Enden blev, at Erikssonnerne stygtede, og toge Vei
en sondenom Bakken; men en Deel af deres Hcer trak sig tilbage sor efter mod Bjerget,

forfulgt af Kong Håkon. Der er en siet Vold ostenfor Halsen, der gaaer vester efter
langs Bjerget, og vestenfor den ere bratte Fjeldknatter. Gamles Mcend trak sig nu til

bage henimod Bjerget; men Kong Håkon fatte saa rafft efter dem, at han drcebte Nogle,
Andre lobe vester over ned ad Bjerget; men bleve drcebte paa begge Steder. Kong
Håkon skiltes ei fra dem, forend de vare blevne drcebte til sidste Mand.

Vap. Gamle Eriksson stygtede ned af Halsen paa Sletten sendenfor Bjerget. Da vendte

°s H""s hgn holds Striden oppe, indtil der kom mere Mandffab til ham. Der
kom og alle hans Brsdre med store Folkeffarer. Egil Ullsterk var da i Spidsen for

Håkons Mcend og gjorde et haardt Anfald. Han og Kong Gamle stiftede Hug med
hinanden, og Kong Gamle fik store Saar; men Egil faldt og mange Folk med ham.

Da kom Kong Håkon til med den Skare, som havde fulgt ham, og da begyndte et nyt
Slag. Kong Håkon sogte hart frem, hug Folk ned paa begge Sider og fceldede den Ene
paa den Anden. Saa siger Guttorm Sindre;

Rced for Svcerdets hoie Rost
Hoer flygted' for Guldsder/)
Og foran Fanen gik
Naadstcerke Spydets Slynger.
Den Konge, som sig staffed'
Af F reyas Taarer") nok.
Sig sparet) ingenlunde

Da nu Eriks Sonner saae sine Mcend falde allevegne omkring sig, vendte de om
og stygtede til deres Skibe; men de som fer vare stygtede til Skibene havde studt nogle
af dem fra Land, medens andre vare fjwrede op paa Stranden. Nu sprang Eriksson

nerne med det Mandjkab, der havde fulgt dem, i Soen og lagde sig paa Svom. Der

faldt Gamle Eriksson; men hans andre Brodre naaede Skibene og seilede derpaa afsted
med det Mandjkab, som var tilbage. De styrede siden sor til Danmark, hvor de opholdt

Gav Stund ilde tilfreds med deres Fcerd.
Egil Ullsaert Kona Kakon toa alle de af ErikssonrEgil Ullftert Kong Håkon tog alle de af Erikssonnernes Skibe, som vare fjcerede op paa Stran

den, og lod dem trcekke ganffe op paa Land. Der lod han lcegge Egil Ullscerk iet Skib
med alle de Mcend af hans Hcer, som faldne vare, og lod det tilkaste med Jord og Stene.

Kong Håkon lod og stere Skibe sette op paa Land og fore hen til Valpladsen, og disse

Hoje kunne endnu sees sondenfor Freidarberg. Da Glum Geirason i sin Vise pralede af
Kong Håkons Fald, digtede Eyvind Skaldaspilder denne Vise:

Den flugtvare Konge
Med Gamles Blod den Stav

Bestcenker, som udspcender
Fenris Ulvens fcele Gab.N

I) Gavmild Konge. 2) Odds Kones Taarer. Odd var Freyas Mand, og hendes Taarer var Guld.
Freya fceldede nemlig Taarer over sin Mands, Odds lange Fravcerelse, og disse Taarer bleve Guld.
3) Fenris Ulven, en af Lokes Vorn, som han avlede med en Icetinde, var lcenket til en Klippe, og for
at han ei skulde bide dem, som ncermede sig ham, blev der sat et Svcerd i hans aabne Gab.

I Landse-Qvindens Larm.
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Stridsmandens Hjerte svulmed,
Da kjcekt han Eriks Son
Med alle Goter jog til Havs;
Svage Krigsmand Gramsa Fald troeger.2)

Hoie Vautastene stande ved Egil Ullscerks Grav.

Da Kong Håkon Adalsteens-Fostre havde vwret Konge i 26 Aar efter at
Broder Erik rsmte Landet, hcendte det, at han befandt sig paa Hordaland i et Gjestebud m?m A

paa Gaarden Fitjar paa Stord, og i dette sit Gilde havde han sin Hird og mange Bonder hos
sig. Just som Kongen sad ved Davrebordet, saae hans Vagtmcend, som ude vare, at mange
Skibe kom seilende sondenfra, og havde ikke langt til Ven. Nu sagde den Ene til den
Anden, at de ffulde give Kongen deres Mening tilkjende, at en Krigshær monne fare mod
dem. Men Ingen ansaae det for raadeligt at bringe Kongen Krigsbudffab, da han

havde sat haarde Vilkaar for hver den, som det gjorde. Dog tykkedes dem det var ugjo
rendes derom at lade Kongen vaere «vidende. Nu gaaer Een af dem ind i Stuen og
bad Eyv ind F insson komme ffyndeligen ud, sigende, at det var hoist fornodent. Strår
gik Eyvind did, hvor han kunde see Skibene, og saae snart, at en stor Krigshcer var i
Veie, gik derpaa i en Hast tilbage til Stuen, stiller sig for Kongen og siger: „ Liden er
lidende Stund; men lang er Maaltidets Time." Kongen kastede Omene ham og
sagde: „hvad er paa Fcerde?" Eyvind qvad:

Blodsxes Hevnere
Nu siges krceve stcerk
Hvasse Svcerdes skarpe Thing,
Stakket Hviletiden er.
Uden Fare er det ikke
Krigsbud at bringe Kongen.

Men jeg Din 3Ere fremmer
Fort gamle Vaaben tåger!

Kongen siger: „saa gjcev en Gut er Du, Eyvind, at Du ei bringer os Krigsbud,
uden det er sandt." Da sige Mange, at Beretningen var sand. Kongen lod derpaa
Bordene tåge bort, gik siden ud, og saae efter Skibene, og da de stjelnede, at det var Krigs

ffibe, spurgde Kongen sine Mcend, hvad Beslutning de nu stulde tåge, enten at slaaes med
det Mandffab, som de havde, eller gaae til Skibs og seile undaf nord efter Landet? „Let

er det at see" siger han, „at vi nu monne staaes med langt storre Folkemon end nogen

sinde tilforn, endffjsnt der tykkedes os jcevnligen at vcere stor Ulighed i Folk, nåar

vi holdt Slag med Gunhilds Sonner." Derpaa vidste Ingen at give noget hurtigt
Svar. Da jvarer Eyvind paa Kongens Tale.

O! Du som vcrkker Spydets Regn!
Ei raffe Helt det sommer
I Slagets Stund mod Nord at fore
Blaafarved' Piges Hest.^
Nu Harald sees fra Syd at ile
Med Flaadens brede Rcrkke
Paa Vikings
Lad os tåge Skjold i Haand!

l) Den bekjendte Bencevnelse paa Konge. 2) Et Ord som endnu bruges meget og betyder, fortryde
paa, grcrmme sig over. Altsaa: den svage Krigsmand grcrmmer sig over Kongens Fald. 3) Havets
Hest, Skibene. 4) Paa Havet.

Cap. 28. rMr, see S. 81.
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Fylling.

Kongen svarer: „mandeligen er dette talet, Eyvind, og ncermest efter mit Sind,
dog vil jeg hore Fleres Dom om denne Sag." Men da nu Kongens Mcend tyt»
tes stjoelne, hvad Vei Kongen vilde, svarede Mange, at de heller vilde falde med
Mod og Manddom end sty for Danerne uden at prove sig, og tilfoiede, at de ofte havde
faaet Seier endstjont de stoges med mindre Mandffab. Kongen takkede dem for deres
Ord, og bad dem vcebne sig, og saa gjore alle Mand. Kongen trackker Brynjen
over sig, omgjorder sig med Svcerdet Qvwrnebider, ftetter paa Hovedet en forgyldt
Hjelm, tåger et Spyd i sin Haand og et Skjold ved sin Side. Derpaa opstiller
han sin Hird, og Bonderne med den, i een Fylking og scetter op sit Mcerke.

Efter Gamles Fald var Kong Harald Eriksson Hovding for sine Brodre, som
da havde en stor H<er med sig sor fra Danmark. I deres Heer vare ogsaa deres
Morbrodre Eyvind Skreya og Alf Askmand, stcerke og raste Mcend, og de
storste Manddrabere. Erikssonnerne holdt med deres Skibe af til Ven, gange paa
Land og fylkede deres Hcer, og der fortcelles at Folkemonen ikke var mindre, end at
der var 6 mod 1; saa meget mandstcerkere vare Erikssonnerne.

Da Kong Håkon havde opstillet sit Mandffab, fortcelles der, at han krcenge
de af sig Brynjen for Slaget begyndte. Saa siger Eyvind Skaldaspilder:

Kong Håkon udvalgte gjerne Mcend til sin Hird efter Styrke og Tapperhed,
som hans Fader Kong Harald havde gjort, og iblandt disse var Thoralf Skolms
so n hiin stcerke, der gik ved Kongens ene Side. Han havde Hjelm og Skjold, Spyd og
et Svcrrd, som kaldtes Fodbred. Der blev sagt, at Thoralf og Håkon vare lige stcerke.
Derom taler Thord Sjareksson i den Drapa, som han digtede om Thoralf:

Hceren gik med munter Lyst
Til fforpe Svcerdegnid,^)
Da kjoekke Styrer
Slog's i Stord paa Fitjar.
Slyngeren af Slagets Ild?)
Voved ncermest gange
Ved Nordmanna Heltens Side
I Skibets Maaners Storm.^

1) Kong Håkon. 2) Slaget. 3) Beboerne af Derne i Rogaland. 4) Hjelmen prydedes med Srne
fjcrr eller Vrnebilleder. 5) Slag, hvori Svcrrd stodes og gnides mod hverandre. 6) I Verset staaer:

Hest" det er Soen, der gjor som et Vcelte for Landet, og Sohest er Skib. 7) Slaget.
8) I Texten staaer: «Nosteblakkens Lcr.Maaners Sdelcrggers Drev" Nosteblakken eller Nostets
blakkede Hest kaldes Skibet, som gjemmes i Nestet eller Vaadhuset. Lcr-Maaner ere Skjolde, som op
hcrngtes i Lcesiden af Skibet til Prydelse, og Skjoldenes Odelcegger er Svcerdet. Det hele tvungne og
knudrede Billede betpder blot Svcerdflag.

De sunde Bjorns Broder^ Gjceve Odaners Skrcek
Kostelige Konge Stod under Orn' Hjelm^
Under Slagets Fane, Og var omgiven
Da han Brynjen kasted'. As tavpre Nordm<end.
Fiender sture,
Og Spydet rystes. Livvagt-Anforer
Og da gik Bort Brynien kasted.
For sig Hildurs Leeg.^) Krigskappen stcengte,

For han i Slaget gik.
Han, som allene Den muntre Konge
Blev Iarlers Bane, Land skulde vcrrge,

Krigshcer Stod under gylden hjelm.
Til Slaget kaldte. Leged' med Folkeslcegt.
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Da nu begge Fylkinger modtes, blev der et haardt Slag og Mandespilde. Da
Stridsmcendene havde bortffudt deres Spyd, trak de deres Svcerd. Da gik Håkon, og

Thoralf med ham, frem foran Mcerket, og hug til begge Sider. Saa siger Eyvind Skal
daspilder:

Saa beed Svcerdet

I Hcender
Mastevcev,

Som om i Vand det sloges.
Spydene flinge,

Skjoldene springe
Pandserringe klirre

Paa Goters Hjerne.
Nordmcends Skjolde

Saa og Isser traadtes
Med haarde Fodder
Af Svoerdeklinge.3)

Larm der bli'r paa Den,
Da Kongen farved

Blanke Skjoldeborg
Nod med Krigsmcends Blod.

Håkon Konge var meget kjendelig fremfor andre Mcend, tillige lyste det af Hjelmen, 21te <s«p.
som Solen stinnede paa; thi vendtes de steste Vaaben mod ham. Da tog Eyvind Finsson Sk?W"og

en Hat og fatte over Kongens Hjelm. Hoit raabte nu Eyvind Skreya: «Nuler

na Kongen sig nu, eller er han stygtet? Hvor er nu Guldhjelmen?" Derpaa gik Eyvind
frem og hans Broder Alf med ham, hug til begge Sider og bar sig ad som Rasende eller

Gale. Da sagde Kong Håkon hoit til Eyvind: „holdt frem som Du stcevner, om Du vil
finde Nordmanna Konning." Saa siger Eyvind Skaldaspilder:

Vcekker af Storm,
Som er Krigsmand huld, men ei

Med sparsom Haand uddeler,
Bad Skreya stcevne did.

„Vil Du paa Seier tcenke
Og let Kjcendte finde.

Saa hold da flittig hid, min Mand,
Mod Nordmanna Konning." »

Det var da ogsaa kun kort at bie, inden Eyvind kom did, svingede sit Svcerd og hug
til Kongen; men Thoralf stjod sit Skjold saa haardt mod Eyvind, saa han ravede derved.
Nu tog Kongen Svcerdet Qvcernebider med begge Hcender og hug til Eyvind ovenfra i Hjel

men, saa den klovedes og tillige Hovedet ned til Skuldrene. Da drcebte Thoralf ogsaa Alf
Affmand. Saa siger Eyvind Skaldaspilder:

leg veed Saarets skarpe
Med bande Kongens Hcender
Trolos Veboer beed

Af tyndplanket Skibsskrog^)

I) Den ofte brugte Bencevnelse for Konge. 2) Va fa dur, en af Odins Tilnavne, her med Hensyn
til Pantfernes Master. 3) Bestrivelse paa et Slag. 4) Skjoldet, der er ligesom et Led eller en Grind,

der hegner om Krigeren. 5) I Terten Freyas Guld. 6) Svcerdet. 7) Egentligen Skiers Skrog, da
Skibet er sammensat af tynde Planker.

13'
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Efter disse Brodres Fald gik Kong Håkon saa hart frem, at alt Folket rykkede tilbage

for ham. Nu staaer Skrcekken ind i Eriksonnernes Hcer, og de begynde at siye; men Kong
Håkon, som var i Spidsen for sin Fylking, forfulgte fast de Flygtende og hug tidt og hart.

Da floi en af det Slags Pile, som kaldes Flein, i Håkons Arm i Mustlen nedenfor Arelen,
og det er mange Mands Sagn, at Gunhilds Skosvend, ved Navn Kisping lsb frem un
der Vabenbulderen og raabte: „ giver Ruin for Kongens Banemand!" Andre derimod

sige, at Ingen vidste hvo der skjsd, hvilket og rimeligt er; thi Pile, Spyd og alskens Skud-

Vaaben fisi saa tykt som Snedrev. Mange af Erikssennernes Folk faldt baade paa Kamp
volden og paa Veien til Skibene, ligesom og paa Stranden, og Mange kastede sig lukt un

der Våndet. Mange kom ombord paa Skibene, hvoriblandt alle Erikssonnerne, og roede
afsted saa fort de kunde, og Håkons Mcend efter dem. Saa siger Thord Sjarceksson:

Morder vcerger vidt
Dem som i Spidsen gaae;
Ei vil Folk han celdes stal;
(Saalund Freden brydes).

Grumme Vcerk begyndte,
Da Kongen falden var.
Gunhilds Son, arm paa Guld,

Kom fra Syd; men maatte fty.

Og Trcethed synlig var.
Da saaret Bonde fattes

Ved den haarde Arnes
Aanden opgav ikle Faa.

Mod viiste det, at Helten,
Som giver Drikke,

Ncermest gik ved Kongens Side
I slig en Gonduls Styr.«)

Da Kong Håkon kom ud paa sit Skib lod han sit Saar forbinde; men der randt jaa
meget Blod deraf, at det ei kunde standses, og da Dagen hceldede, begyndte Krcefterne at

forlade ham. Da siger han til sine Mcend, at han vil fare nord til sin Gaard paa Alrek
stad; men da de kom nord til Håkons-Hellen, lagde de til Lands, eftersom Kongen nu

var noesten livles. Da kaldte han sine Venner til sig, og siger dem, hvad han med Hensyn
til Riget vil have ordnet. Han havde kun et eneste Barn, nemlig en Datter, som hedte

Th or a, og ingen Ssn. Nu bad han dem sende Bud til Erikssonnerne, at de ffulde virre
Konger over Landet; men bad dem holde hans Venner i Agt og A3re. „Om end Skjeb

nen giver mig Livet" siger han, „vil jeg dog fare ud af Landet til christne Mcend, og bode

for hvad jeg mod Gud har forbrudt; men doer jeg her i Hedendom, da giver mig den Be«
gravelse, som Eder synes." Kort efter opgav Håkon sin Aand ved den Helle, hvor han
var fod. Saa stor Sorrig var der over Håkons Dod, at den blev begroedt baade af Ven

ner og Uvenner, der paastod, at saa god Konge aldrig mere monne komme igjen til Norge.

Hans Venner styttede hans Liig nord til Sceheim i Nordhordland, og kastede der en

stor Hoi, hvori de lagde Kongen med sin fulde Rustning og sine bedste Kleder; men intet

andet Gods. De talede over hans Grav, som hedenske Mcends Vane var, og viste ham
til Valhalla.

I) Ale var en bekjendt Sorover og Ales Galt eller Sviin er Skibet. Hovedet. 3) Varg bru
ges baade om Ulv og om forviiste Mennesker. 4) Rorbcenken Tram er et almindeligt Navn om en

Afscetninq, hvorpaa trcedes. 5) I Terten Hu gin, en af de 2 Ravne, som fad paa Odins Skuldre og
hviffede til ham, hvad de Horte og saae. 6) Larm; Gonduls Larm er Slaget.

Cap. 32. see S. 81.
Ualcouai-Kell», nu Haakhellen, eller Helleren paa Fastlandet sondenfor Alvo i Asto Sogn

i Nordhordland.
O wKeiin,-, see S. 81. Kong Håkons Gravhoi stes endnu paa denne Gaard.

Uroedde Ale-Galtenso

Forer, Skrcek for Daner,
Klsved' Haarets

Med guldhjaltet Klinge.
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Eyvind Skaldaspilder digtede et Qvad om Kong Håkons Fald, og om hvor vel han

modtagen i Valhal. Digtet blev kaldet Hakona r Maal, og dette er Begyndelsen:

Gsndul og Skog
sendte

Til Konninger at kaare:

Hvo af Yngves 5Et
Med Odin ffulde fare,
I Valhal at vcere.N

brcendte

I blodige Vunder,
Hellebard luded'
Mod Folkenes Liv,
Tungt flod Saarenes Strom
Paa Svcerdenes Nces,
Faldt Pilenes Flod
Paa Stranden i Stord.

Storme
Vlandedes under

Rode Skjoldenes Rand,
Leged' om Ringes)
Pileftod suser
I Odins Uveir,"
Mangen Mand neied
For Svcrrdenes Strom.

Der sadde
Med udtrukne Svcerd,
Med Skur udi Skjold,
Forhuggede Brynier.
Ei glad var Hceren i Hu,
Som Veien til Valhalla lagde.

Da sagde Gondul
Stottet paa Spydstaft:
„Vel gaaer Gudernes Sag;
Hellige Samfund")
Håkon hjemkaldte
Med mcegtige Hcer."

Kongen det Horte,
Hvorlund' Valkyrie-Ms
Fra Hesteryg talte
I tankefuldt Sind,

Med Hjelme paa Hoved
Sadd' de, med Skjolde paa Barm.

!")„Hvi deler i Slag
Du Lykken, Geirstogul?
Vel vare vi vcerd Seier fra Guder."—

det voldte,
At Seier Du fik,
At siygted' Fiender Dine."

„Nu ride vi stulle"
Qvad mcegtige Skogul
7,Til Gudernes gronne Hjem,
Odin at sige:
Mcegtige Konge mon komme
For ham Selver at see."

Nu sagde:
og

„Gram ganger i Mode;
„Thi her kommer Konning
„Til Gudernes Haller,
ySom Helt tykkes vcere."

Saa taled Kongen,
Som kom fra Slagenes Larm,
Rode Blod drypped' af ham:

os tykkes
Odin at vcere i Hu,
Vi hans Sindelag ste."

„Einheriers") Fred
„Skal Du have for vist;
„Tag Du Asernes Ol

Du har

yOtte Vrodre," qvad Brage.

~Rustninge>: vor,"
Qvad end Kenningen gode,

ville vi have.

yßrynie og Hjelm
„Vogtes stal vel.
,)Godt er at tåge til Spyd."

1) To bekjendte Valkyrier, som forestilles her af Odin udsendte for at hente de i Slaget Faldne.
2) Odin. 3) De fire folgende Vers findes i det 30te Cap. ncest foran. 4) Svcerdene svinge
des. 5) Slagets. 6) Med Pantserringe. En anden Overscettelse har: „leged' for Guld." 7) Slaget.
8) Den ofte brugte Vencevnelse for Konge. 9) „Vaand" i Terten. Saa kaldes Guderne, fordi de lige
som forbinde Naturen. 10) Håkons Svorgsmaal. 11) Valkyriens Svar. 12) I Terten
Hropt kaldes Odin, som den der ligesom kalder de Dode fra Slaget til Valhalla. 13) Hermod var Gu
dernes bekjendte Sendebud og V rage Digtekonstens og Veltalenhedens Gud. 14) En almindelig Be
ncevnrlse paa Valhallas Helte, udledes af Ein-Herj a r ene stridende mellem sig, fordi de bessjceftigede
sig med indbyrdes Strid, som Leeg og Svog. 15) Som seirer over Erikssonnerne.
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Kundbart det blev, Fenris

For übundenAt de hellige
Var fredet af Kongen,

Da Gudernes Raad
Fare stal til Mandekreds,

End en Kongemand,

Kong Håkon bod
Velkommen voere.

Saa god som han,
Paa ode Scrde kommer.

I gode Dag blev fsdt
Den gjceve Kongemand,

Som stigen Indest vinder;
Hans Alder

Frcender doe,
Rigdom odes,

Land og Jord forgaae;
Håkon sidder

Hos Guder,
Folk i Trceldom sukket

Evig vorder
Minder med sCre.

z) — hellige Voliger og Alt hvad der horer til Helligdomme. Håkon havde skaanet hedenste
Templer, stjont selv Christen, derfor blev han vel modtagen i Valhalla. 2) Den mythiste Ulv, hvorom
for er talt, som i Vaand venter paa Verdens Undergang „Fsr stal Verden forgaae." 3) Koicli- klar,

hroraf Hedning, altsaa „hedenste Guder". 4) Hentyder til Harald Graafelds forhadte Regjering.
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V.

Kona Harald Graaselds og Håkon «» gjeredc fr»
Jarl Stgurdssons Saga. UZ 933.

!Da Kong Håkon, var falden toge Eriks Sonner ved Kongedommet i Norge. Harald, <s«p.
som var den «eldste af de da levende Brodre, var og over dem i Vcerdighed. Deres Mo-

der Gunhild, som blev kaldet Kongemoder, blandede sig ogsaa meget l Landsens Raad. Paa
den Tid vare fiere Hovdinger i Landet, nemlig Tryggve Olafsson paa Vstlandet, Gud-

rod Bjornsson paa Vestfold, Sigurd Lade-larl i Throndhjem; men Gunhilds Son
ner havde den midterste Deel af Landet den forste Vinter. Da fore Ord og Sendemcend
mellem Gunhilds Sonner og Tryggve og Gudrod, hvorved Alt aftaltes til Forlig saaledes,

at disse stulde faae af Gunhilds Sonner den Deel i Riget, som de tilforn havde havt af
Kong Håkon. En Mand ved Navn Glum Gei r a son, som var Kong Haralds Skald

og en meget tapper Mand, digtede denne Vise efter Kong Håkons Fald:

Harald hevnet Gamle har,
Saaret rykkes bort.

Du, tappre Folkestyrer!
Et herligt Vcrrk fuldforte,

Da Odins sorte Ravn
Dråk rode Vand af Håkons Saar.

Slagets det spurgde jeg,
Hist over Hav, blodfarves.

Denne Vise blev meget yndet; men da Eyvind Finns son sporger dette, sang han
den Vise, som for er nedstreven:

Den ftugtvare Konge o. s. v.^

Denne Vise blev og fort vide omkring; men da Kong Harald fik dette at vide, anlag
de han Livssag mod Eyvind, indtil deres Venner forligte dem saaledes, at Eyvind skulde
blive Haralds Skald, ligesom han havde vceret Kong Håkons. Der var og ncer Framdffab
imellem dem, da Gunhild, Eyvinds Moder, var en Datter af Halfdan Jarl; men Gun

hilds Moder var Ingeborg, en Datter af Kong Harald Haarfager. Da digtede Eyvind
denne Vise om Kong Harald:

Vogter!
Vi veed Dit Mod ei svigted'.
Da Saar-Hagp) Brynie stog

Udsiyngt af krumme Bue.
Og da Bceltets starpe Iis«)
Klang blottet i Din Haand,

For, Harald! vilden Ulv
Med Blod tilfulde mytte.

!) Håkon. 2) Sverdet. 3) Denne Vise findes for anfort i det 2?d.e Capitel af Håkons Saga.
daland staaer for Norge Du Norges Konge! 5) Pilen. 6) De blinkende Svoerde.
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Gunhilds Sonner havde meest deres Swde midt i Landet; thi baade syntes det dem
ikke trygt at sidde under Throndernes eller Vikvaeringernes Hcrnder, der havde vceret Kong
Håkons bedste Venner, og tillige vare der mange Stormcend paa begge Steder. Da fore
Mcend med Forligs-Tilbud mellem Gunhilds Sonner og Sigurd Jarl; thi forhen fik de
ingen Skat af Throndhjem, og tilsidst kom det til Forlig mellem Kongerne og Jarlen, som
ved Ed blev befcestet. Sigurd Jarl ffulde faae af dem den Magt i Throndhjem, som han
under Kong Håkon havde havt, og da ansaaes de for at vwre forligte. Alle Gunhilds
Sonner havde Ord for at vcere karrige, og der blev sagt. om dem at de skjulte Losepenge i
Jorden. Derom digtede Eyvind Skaldaspilder en Vise:

0 Du Stridsmastens Uller'.o
1 hele Håkons Tid
Vi bar paa Falke-Fjcel")
Sced af Fyrisvolde.")
Nu haver Folkefienden
Skjult de muntre Frodes
Pigers i Moderkrop
Af Icettindens Fi'nde.2)

Den Sol, som skjuler Vold
Af Fullas Dienbryn,6)
Skinnede i Håkons Tid

Paa Digters Bjerg for Mers Kjel.')
Nu er Elvestraalen s) skjult
I lettefiendens Moders Krop.
Voldsom er det strcenge .
Givne Raad-Besiutning.

Da nu Kong Harald Horte tale om denne Vise, sendte han Bud til Eyvind, at han
ffulde komme til ham, og da Eyvind kom, forte han Klage over ham, og kaldte ham Uven.
„Det sommer dig ilde" siger han, „at vise mig Utroffab, da Du dog tilforn har givet Dig
i min Tjeneste." Da qvad Eyvind denne Vise:

Een Drot jeg haver aat^)

(Mig, Konge! Ald'ren trykker)
Jeg onffer ei den Tredie.
Dyre Konge tro jeg var,
Leged' aldrig med to Skjold'.")
Nu jeg fylder kun Din Flok;
Paa Haand mig Al'dren salder.

Kong Harald tvang Eyvind til at overgive denne Sag til sin Dom. Eyvind havde
en stor Guldring, som kaldtes Molde, der for lcengst var graven op af Jorden. Denne
Ring siger Kongen han vil have, og der var intet andet Raad for. Da qvad Eyvind:

Derfor skal jeg, raske

Skrider paa Skjcrrlandets Ski/2)

Finde af Thurses") Qvinde

Hos Dig foielige Bor,

1) Stridsmasten eller Strids-Trceet er Svcrrdet, og Uller var en afAserne, udmcerket som Kngsmand,
og beromt af sine Krigerfcerdigheder, altsaa «Du kjcrkke Stridsmand." 2) En af Eddas Villeder paa
Haand. 3) Guld, som Rolf Krake udstroede paa Fyrisvoldene for at opholde Adils. Altsaa ~vi bare
Guld (Guldringe) paa Haanden." 4) Atter Guld. Men ja og Fen ja vare stcerkePiger af Icrttestcrg
ten, som Frode kjobte i Sverige, for at male Guld og Lykke, og dette gjorde de saa lcrnge de holdtes vel.
5) Thors. Kans Moders Krop er Jorden. 6) Dienbrynenes Vold eller Mark er Hovedet. Fulla, den ste af
Asynierne, bar et Guldbaand om Hovedet. Guldsmykket, som dcekker Hovedet, staaer saaledes for Guld.
7) Ullers Skib er Skjoldet, fordi Uller havde et Skit,, som hedte Skjold, og Skjoldets Vjerg er Haanden,
som stotter Skjoldet. Digteren udtrykker altsaa, „at i Håkons Tid bare Digterne Guld paa Haanden,
nu gjemmes det i Jorden." 8) Det ofte brugte Villede paa Guld. 9) Her menes Gunhilds Sonner.
10) Aat bruges endnu meget i vort almindelige Sprog, og betyder «eiet." I!) Skjoldene brug
tes nemlig, som Krigstegn. Meningen er altsaa «jeg tjente ikke to Herrer." 12) Skibenes Land er
Havet, og Havets Ski er Skivene. 13) Thurse var den gamle Bencevnelse paa Kjcrmpe, og Kj<empens
gode Luft er den Krigersie Konges Yndest.

Fsr Dig, o gjceve Konge!



Harald Graafelds og Håkon Sigurdssons Saga. 107

Da vi tvinges Dig, som
Vcelger Falkescrdets Ring/)

Det give.
Som min Fader aatte.N

Derpaa foer Eyvind hjem, og der er ikke omtalt, at han siden indfandt sig hos Kongen.
Gunhilds Sonner antoge Christendommen i England, som for er fortalt; men da de

kom til at raade over Norge, kom de ingen Vei med at udbrede Christendommen i Landet; MoHn"!--

men hvor de kunde komme til nedbrede de Afgudstemplerne, og forspildte Offringerne, hvor-
af de fik stort Uvenstab. Meget snart forspildtes og i deres Dage de gode Aaringer i

Landet; thi Kongerne vare mange, og Enhver af dem havde sin Hird om sig. De behe
vede derfor at gjere mange Omkostninger, medens de vare overmaade pengebegjwrlige; des
uden overholdt de kun dem blandt de Love, som Håkon havde givet, der vare efter deres Sind.
Men Alle vare de fterdeles vakkre Mcend, stcerke, store, og ovede i alstens Idrcetter. Saa

siger Glum Geirason i den Drapa, som han digtede om Harald Gunhildsson:

Han, som var Skrcrkkens Stav/)
Og som sig forhverved

Nok af Heimdals Tcender/)
Tolv Konster han forstod.

Ofte fore Bredrene Alle tilhobe; men stundom hver for sig. De vare grumme, men

modige og raske, store Krigsmcend og meget seiersiele.
Gunhild Kongemoder og hendes Sonner havde ofte Samtale og Stcevnemede med <sap.

hverandre, hvori de afhandlede Landsens Raad. Eengang sperger Gunhild sine Sonner,
hvad de agtede at gjore med deres Rige i Throndhjem. „I bcere Kongenavn, som Eders
Forfcedre for Eder have havt; men I have lidet Folk og Land og ere Mange til Skiftes.

Viken der ester have Tryggve og Gudred, og de have dertil nogen Ret formedelst deres
Slcegtstab. Men desuden raader Sigurd Jarl over hele Threndelaget, og ikte veed jeg,
hvor Nedvendigt det kan vcere, at I lade en Jarl raade over saa stort et Rige undaf Eder.

Mig tykkes det Underligt, at I fare hver Sommer paa Vikingetog i andre Lande; men lade
en Jarl indenlands tåge Eders Fcedrenearv fra Eder. Harald Konge, Farfader Din,

som Du er opkaldt efter, ansaae det for ringe Sag, at stille en Jarl fra Liv og Rige, da han

vandt under sig hele Norge, og raadede siden derover til sin Alderdom." Harald svarer:
„det er ikke saa let, Moder, at tåge Sigurd af Dage, som at stagte et Kid eller en Kalv.

Sigurd Jarl er attstor og frcenderig, vennesiel og forstandig, og jeg tcenker, at, nåar Thren

derne sperge for Sandt, at han har Ufred at vente af os, da ere de Alle paa hans Side, og
da have vi ikke andet end Ondt at vente af dem. Mig synes og, at det ei maa vcere

trygt for Nogen af os Bredre, at sidde under Hcenderne paa Threnderne." Da siger Gun
hild: „vi stulle da fare en heel anden Vei med vort Raad, og gjere os mindre for. Harald

og Erling stulle i Hest sidde paa Nordmer, og did stal jeg og fare med Eder; da stulle vi

samtligen forsege, hvad der kan vcrre at udrette." Som sagt saa gjort.

Sigurd Jarl havde en Broder, som hedte Griotg ard, der var meget yngre og min- Hde <s«p.

dre agtet, ligesom han heller ikke havde noget Vcerdigheds-Navn. Dog havde han mange Ee?er/°q
Folk omkring sig, og foer om Sommeren paa Vikingetog, hvorved han erhvervede Formue, "«stag.

1) Falkescedet er, som for bemcerket Hacmden altsaa Guldringen paa Haanden. 2) Det fer omhand
lede Villede paa Guld. 3) Havde. 4) Kongen, som indgyder Skrcrk. Stav og Trce bruges nemlig,
som for anmcerket, som Villede paa Menneske og Helt. 5) Den bekjendte Gud, hvis Hest hedte Guld
top, og hvis Tcender vare af Guld. Heimdals Tcender er altsaa Guld.
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Nu sender Kong Harald M<end ind til Throndhjem til Sigurd Jarl med Vennebud og Ven
negaver. Sendemcendene sagde, at Kong Harald vilde indgaae samme Venjkab med Jar

len, som Kong Håkon tilforn med ham havde havt. Til denne Ordsending foiedes og Be
gjcering om, at Jarlen vilde komme til Kong Harald, paa det deres Venskab tilfulde kunde

vorde beftestet. Sigurd Jarl tog vel mod Kongens Sendebud og hans venlige Tale, men

siger, at han formedelst sine mange Sysler ei kunde komme til Kongen. Derimod sendte
han Kongen Vennegaver, med mange blide og venlige Ord til Gjengjceld for hans Venjkab,

Med den Bested fore Sendemcendene bort, og forfoiede sig derpaa til Griotgard, for hvem

de fremsatte samme Wrende, og tilbode ham Kong Haralds Venffab, indbode ham til Gjcest,
og bragte ham gode Gåver. Ved Afjkeden lovede Griotgard at komme, og paa den be

stemte Tid kommer Griotgard til Kong Harald og Gunhild, der modtoge ham paa det al
lervenligste. De behandlede ham med den storste Kjcerlighed, saa at Griotgard havde Ad

gang til deres Samtaler i Eenrum og lonlige Raadslag. Omsider kom ogsaa Talen paa
Sigurd Jarl, efter Aftale mellem Kongen og Dronningen. De talede da med Griotgard,

om hvorlunde Jarlen lcenge havde ladet ham vcere ringe Mand, og spurgde, om han med
Kongebwdrene vilde angribe Jarlen. Vilde han nu vcrre paa Raad med dem, lover Kon

gen, at Griotgard skulde vorde hans Jarl, og faae det hele Rige, som Sigurd Jarl havde
havt. Saalunde kom det saavidt, at de med hverandre gjorde den hemmelige Aftale, at

Griotgard ffulde udspeide, nåar det var meest beleiligt at overfalde Sigurd Jarl, og da gjore

Kong Harald derom Bud. Med den Beffeed foer Griotgard hjem, efterat have modta
get gode Gåver af Kongen.

Swr*dla'rl Sigurd Jarl foer om Hosten ind til Stjoredal til Gjcestebud, og derfrå ud til Oglo,
inoebr«N' Gilde. Jarlen havde ellers mange Folk med sig; thi han

troede Kongerne ilde; men eftersom der havde faret Venjkabs Bud mellem Kong Harald

og ham, havde han nu ikke stort Folge af Mandffab med sig. Da gjorde Griotgard Bud
til Kong Harald, at der ingensinde kunde ventes bedre Leilighed til at angribe Sigurd, og

sirar samme Nat seilede Harald og Erling ind efter Throndhjems Fjord med stere Skibe og
mange Folk. De seile hele Natten ved Stjernelys og Griotgard kom dem imode. Seent
ud paa Natten kom de til Oglo, der hvor Sigurd Jarl var til Gilde, og der såtte de Ild paa

Huset, og opbramdte Gaarden tilligemed Jarlen og alle hans Folk. Strår aarle om Mor
genen fatte de ud efter Fjorden, og for efter til More, hvor de opholdt sig en lang Stund.

Sigurd Jarls Son, Håkon, var inde i Throndhjem, da han spurgte denne Tidende.

R3rdsM Strår blev der et stort Oplob i Throndhjem, og hvert Skib, som hcerfort var, blev studt
paa Vand. Da Hwren var samlet, toge de Håkon, Sigurd Jarls Son, til Jarl og Hov-

ding over Folket, og det samlede Mandffab styrede ud efter Throndhjems Fjord. Da Gun
hilds Senner fik dette at vide, fore de for til Raumsdalen og Sunmore, og begge Parter

holdt ved Speidere Vie med hinanden. Sigurd Jarl blev drcebt 2 Aar efter Kong Håkons
Fald. Saa siger Eyvind Skaldaspilder i Haleigja-Tal:

Cap. 5. (eller som man formedelst en vis Navne-Lighed feilagtigen
har antaget for Gaarden Uglen i Klcedo Sogn (der i et Dipl. fra 1319 kaldes oxnl, og i Avl.

Bolts lordeb. villei) er ei noget Steds- men et Districts-Navn, der betegner den imellem
Aasen- og Stordals-Fjordene udgaaende Halvo, eller skatvala (nu Skatvolds) Sogn til Storda

lens Prcestegd., hvilket fordum udgjorde et Skibrede under Navn af Skibrede. Det er
sandsynligt, at Handlingen er foregaaet paa den store ved Soen fkjont beliggende Gaard
(Auran), hvor der, foruden adskillige Gravhoie, tillige findes en Bautasteen, som maaskee er sat til

Sigurd Jarls Minde (cfr. DianllKeimr S. 52).
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Jordens Herre
Afiived Sigurd
Paa Oglo;
Han som skjaenked'

Odins Fnglo
Slagne Haddings^)

Rode Vcedste
Paa Valen.

Og ZEdlingen,
Som ilke frygted'
Almens Orm, N

I 01-Gilde
Misted' Livet,
Da Landstyrer'
Tyrs" Mling

I Tryghed sveg.

Håkon Jarl beholde Throndhjem med sine Framders Hjcelp i 3 Aar, saa at Gunhilds
Sonner ingen Indtaegter fik i Throndhjem. Håkon holdt mange Slag med Gunhilds
Sonner, hvori mange Mennejker såtte Livet til. Derom taler EinarSkalaglami
V elle kl a, som han digtede om Håkon Jarl:

Flittig Bueffytter
Breden Flaade stak i Ss,

Glad i Gonduls Uveirs Storm.

Ei vilde Kongen bie.
Da heiste Proveren

Af rode
Maaner") Slagets Seil,
Kongers Mod at tcemme.

Og videre:
Og ikke kan det siges

At Blodfuglens
Skyed Pile Byger

I Spyd-Qvindens Drivsky.
Og Svandelarmens

Nysted Buehaglen

Mangt et Viking-Slag blev holdt.
For Tvinger af Skjoldets Mast")

End videre omtaler Einar, hvorledes Håkon hevnede sin Fader:

I) Odins Svaner. Odin kaldes Farmatyr, Ladningernes Gud, som den der hjcrlper Somcend og
H) M/> e/, H<7/l/7Sowt»er. s) Mmens ».- Almetrcrets Orm d. e. Ilden. 4) Sigurd

Jarl, som nedstammer fra Aserne, blandt hvis Tal Guden Tyr ogsaa var. S) Hedin var en gammel
Sorover, og Rsverbukken er Viking-Skibet. 6) Med Blod farvede runde Skiold. 7) I Terten han

som glcrder Svanen (Ravnen) med sammenstodte Svcerdes Fjord o: Vand d. e. han som mcetter Rov
fuglen med Blod. 8) Odin. Rognir kaldes Odin, som den stcrrkeste blandt Guderne. 9)Hlauk, i
nitiv Klakar, Krigsgudinden, saa kaldt fordi hun ligesom /uo/ede opet- F/enders NesetM.

kaldes her, som ofte ellers, Svcerdet Skjoldets Mast.

Af Krigsgudindens») Seil;
Helt for Ulve sorged'.

Efter Guders Villie
Blev Mester af Dstlandet.
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l!dr <sap.
Erik Jarls

Fedsel.

7de <3ap
Om Harald

Graafeld.

Hoit bcer jeg Klangen af hans Priis,
Som vogter Bolgens Navn/)

Og som hevned Fader sin.
Da svinges blanke Svcerd.

lern-Regn af Heltens Svcerd
Faldt tcet paa Herskers Liv;

Da sendte Stridsmand
Nok af Folk og Smykker.
Og Styrmand

Klingens Storm forsged.
Som kjsler Liv/) mod Skjold

Af Stridsmcrnd i Storm.

Ester dette lagde Begges Venner sig imellem, og bare Forligs-Ord imellem dem; thi
Bonderne lededes ved denne Feide og Ufred indenlands, og ester forstandige Mcends Raad

kom det dertil, at der blev gjort Forlig imellem dem saaledes, at Håkon Jarl skulde have
samme Magt i Throndhjem, som hans Fader Sigurd havde havt; men Kongerne derimod

samme Rige som Kong Håkon for dem; hvilket Forlig stadscestedes med suldt Trostabs-
Lsfte. Derpaa blev der et stort Venffab imellem Håkon Jarl og Gunhild, endskjondt de

ogsaa stundom oplagde Svigraad mod hinanden. Saaledes stod det hen i andre 3 Aar,
i hvilke Håkon sad roligen i sit Rige.

Kong Harald havde som oftest sit Scede paa Hordaland og Rogaland, ligesom og

hans ovrige Brodre; men ofte sad de og i Hardanger. Een Sommer hcendte det sig, at
der kom fra Island et Skib, som tilhorte Islcendere og var ladet med Skindvarer. De

seilede til Hardanger, hvor de spurgde, at den stsrste Mcengde Folk var samlet; men da Folk
kom til dem paa Handel, vilde ingen kjobe deres Skindfceld. Da opsogte Styrmanden

Kong Harald, som han tilforn havde kjendt, og klagede for ham sin Våande. Kongen lover
at komme til dem, og saa gjor han. Kong Harald var nedladende og en stor Glcedesmand.

Han kom med en fuld bemandet Skude, saae paa Varerne, og sagde derpaa til Styrman
den: „Vil du ffjcenke mig et Graastind?" „ Gjerne," svarer Styrmanden, „om det end

var stere." Derpaa svobte Kongen sig iet Graastind og gik tilbage til Skuden; men for
end han roede bort havde hver Mand i hans Folge kjobt sig et Skind. Faa Dage efter
kom der saa mange Folk, der vilde kjobe Skind, at ikke Halvdelen kunde saae hvad de vilde.

Siden blev Kongen kaldt Harald Gråa fceld.

Håkon Jarl kom en Vinter til Oolandene, og i et Gjestebud; der hcendte det sig, at
han havde Omgang med en Pige af ringe Byrd. Nogen Tid efter lavede Pigen til Barsel,

og fodte et Barn, som var en Gut, blev overost med Vand, og fik Navnet Erik. Mode

ren forte Gutten til Håkon Jarl, og siger at han var Fader til ham. Jarlen lod ham op-

1) Skibet. 2) I Texten «Tund,," et af Odins Tilvavne, som Tordenens Gud. Tanken har Hensyn
til den Stik at brcende de Afdodes SnnMer paa deres Grave, og til at de Faldne sendtes til Valhalla.

3) Havets Hest er Skibet. 4) Som drceber. 5) Et af Odins Tilnavne.

7. hvis oprindelige Navn uden Tvivl var (der blandt andet be
mcerker en sncrver Fjord, jfr. Olaf Trygv. S. C. 11.), saaledes som Gravens Sogn i Diplomer
fra Aarhundrede endnu kaldes indbefattede Bamla- eller 8llNl1»n<i3-nei»<l d. e.

6a13 (londals) Sogn; (Vikors), (Dstenso), eller tli-onvwnai- (Gra
vens), tilvikar (Ulviks), Niliaygi-ltar (Eidfjords), liinnB»rvili9i (Kinserviks), tlllinBv«nss« (Ullens
vangs) og 066» Sogne,samt den isolerede Fjeldbygd (nn Reldal see Usi6alan(l

S. 50. Indbyggerne kaldtes Itar6enKir eller Hai-^en^iii-.
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fodes hos en Mand, som hedte Thorleifhiin Vise, derboede i Medaldal, var en mceg
tig og rig Mand, og Jarlens store Ven. Tidligen gav Erik Haab om at dlive en dygtig

Mand, var vakker afAnsigt, og allerede som Barn stor og stoerk; men Jarlen brov sig ikke
meget om ham. Håkon Jarl var den vakkreste Mand as Ansigt, ikke hoi; men meget stcerk,
og vel ovet i alle Idrcetter, derhos klog, forstandig og en drabelig Krigsmamd.

Det hcendte sig en Host, da Håkon Jarl paa en Fart til Oplandene kom ud til Hede-
marken, at Kong Trygg ve Ol ass son og Kong Gudrodßjornsson modteham, og der

kom ogsaa Dale-Gudbrand. De havde sat hverandre Stcevne og talede lcenge i Een

rum, hvoraf kun saa meget blev bekjendt, at de skulde vcere hverandres Venner. Derpaa
skiltes de ad, og hver foer hjem til sit Rige. Dette faae Gunhild og hendes Sonner at vi
de, og fatte Mistanke om, at de monne have lagt en forrcedersk Plan imod Kongerne, og

derom talede de ofte sig imellem. Da det begyndte at vaares, gjorde Kong Harald og hans
Broder Kong Gudrod vitterligt, at de monne fare i Viking-Feide om Sommeren, enten i
Vesterhavet eller i Dsterleden, som de pleiede. Derefter samlede de Folk, siodte Skibe paa
Soen, og gjorde sig derpaa seilklare. Da de nu dråk Afffeds-Al, blev der drukken tappert,

og Mangt og Meget blev talt ved Drikkebordet. Blandt andet blev der og gjort Sam
menligning imellem stere Mcrnd og omsider mellem Kongerne Selv. Een sagde, at Kong

Harald langt overgik sin Broder i alle Dele. Derover blev Kong Gudrod meget vred, og

siger som saa, at han ingenlunde vil staae tilbage for Harald, og at han var beredt til derpaa
at gjore Prove. Brat blev begge Parter saa hidsige, at de udfordrede hinanden til Kamp,
og lob til deres Vaaben. Men de blandt Gjcesterne, som var forstandige og mindre drukne,

lobe imellem dem og standsede dem. Derpaa foer Enhver til sine Skibe, og Ingen ven
tede, at de skulde seile Alle iet Folge. Gudrod seilede nu ester, langs med Landet, og Ha

rald stak til Soes, sigende at han vilde seile ud i Vesterhavet; men da han kom uden for
Verne, styrede han oster udenskjwrs langs med Landet, Gudrod seilede derimod det almin
delige Skibslob til Viken, og videre oster over Folden. Derpaa sendte han Bud til Kong

Tryggve, at han skulde mode ham, saa de begge om Sommeren kunde gjore et Feidetog til
Vsterleden. Tryggve tog gjerne og venligen derimod, og der han spurgde, at Kong Gud

rod havde kun lidet Mandskab, seilede han ham imode med en eneste Skude. De modtes
osten for Sotances ved Vegger; men just som de vare komne til Stcevnemodet, lob Gud

rods Mcend til og drcebte Kong Tryggve tilligemed 12 Mcend. Han ligger begraven paa
et Sted, som kaldes Tryggve-Dysse.^)

Kong Harald seilede langt udenfor Skjcerene paa sin Vei til Viken, og kom ved Nat- <s«p
tetid til Tunsberg, der fik han at vide, at Gudrod var til Gjoestebuds kort derfrå oppe i "ds Fald.

Landet. Didhen foer nu Kong Harald med sit Folge, kom der ved Nattetid og kringsatte
Huset. Kong Gudrod gik ud med sit Folge; men efter en kort Modstand faldt han, og

mange Folk med ham. Derpaa brager Kong Harald afsted til sin Broder Kong Gudrod,
og de underlagde sig hele Viken.

I) Tryggve-Steenhov, hos Clausen Tryggve-O. I Texten Tryggve-Hrcer.

Me 6» 16 ali-, Meldal, see S. 52.
Cap. 9. I? Ol 6 in, nu Christicmia-Fjorden.

Vexx, r, nu Vagge, strax i Dst for Grafvarne Kirke ved Sotanes (cfr. S. 63). K<
Tryggves Gravhsi eller er endnu at fee paa en omtrent Mill nor

denfor liggende S, som desformedelst har faaet Navn af nu Tryggs (see Odmans
Bahus-Lans Beffr. S. 297).
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Kong Gudrod Bjornsson havde gjort et godt og anstcendigt Giftermaal, og havde

med sin Hustru en Son, som hedte Harald, der blev sendt til Opfostring op til Groen land,
til Lcensmand Hroe hiin hvide. Hroes Son hedte Hrane hiin Vidfarne, og han og

Harald vare Fosterbrodre og noesten jcevnaldrende. Ester sin Fader Gudrods Fald stygtede
Harald, som blev kaldet hiin Groen ske, forst til Oplandene, og med ham hans Fosterbro
der Hrane tilligemed nogle faa Moend. Der blev Harald en Stund hos sine Fraender.
Da nu Eriks Sonner sogte meget ester de Moend, som de havde noget udestaaende med,
og meest dem, som de kunde vente nogen Opstand as, saa raadede Harald Grcenskes Frcender

og Venner ham til at fare bort as Landet. Harald foer altsaa oster til Svithjod, og sogte
Skibsfolge, foråt komme i Selstab med dem, som droge ud paa Tog for at samle Formue.

Derhos var Harald en udmcerket dygtig Mand. Der var en Mand i Svithjod, som hedte
To ste, og var en as de gjceveste og mcegtigste der i Landet, blcmdt dem der ikke bare Navn

af nogen hoi Vcerdighed, han var en meget stor Krigsmand og ofte i Feide, hvorfor han
gblev kaldet Skog la r-To ste.!) I Selstab kom Harald Grcenste, og var medSko-

l) Af Valkyrien Skogul, altsaa „den krigersse Toste."

(ap. 11. Vr«snlancl sl3rsnl»n6, Vi-enmsiK). I Henseende til Beliggenheden
af denne gamle norske Provinds, som man hcnlagde ved den vestlige Side af Mjosen i Oplandene,
har man gjort sig skyldig i en af de storste Vildfarelser i vor gamle Geographie. Folgende ugrun
dede Ittring af Peder Clausson maa have foranlediget samme, nåar han i sin Norges Beffr. S.
39 siger „Vden for Guldbrandsdalen ved den vestre side, ved Mjos, ligger det Bygdelag, som i
gammel tid kalledis Grcenedland, der var S. Oluffs Fader Harald Gudrodsson opfostret, og kal
ledis derfor Harald Grcenske oc Tillemacken horde til det Fylcke Grcenlands-Fylcke i fordum
tid, som tilforn er omtalt." Tilforn (S. 14) har han nemlig sagt: de-Fylcke, det
er Bratzbierglcen, met Tellemarcken og Sigdal, oc de Egner deromkring." Af det foregaaende
(S. 34, 42) har man seet, at Zotu, Na6alau<! og I.«nH ere Navne af hoi LClde, der forekomme
lcenge for Harald Grcenskes Tid. Der bliver altsaa tilbage at gjette paa Viiid, OnartKeimgllali-,
MannneimB-Ksru<l, Nunnar<l»li- og Vni'6all- eller Strcekningen imellem Gudbrandsdalen og Thoten;
men, som allerede S. 33 bemcerket, disse Bygder Horte ifolge Diplomer fra 14de Aarhundrede til
Hedemarken (nslliri lutin u Uei6m«l Kinne). Dog dette uanseet, hvorledes skulde man vel kunne
antage det for muligt, at disse fra Thelemarken eller overhoved fra Bratsberg-Lehn saa vidt ad
skilte Egne nogensinde dermed kunde have vceret forenede til eet Fylke? Det Urimelige heri maa
vcere paafaldende for Enhver. Ifolge Diplomer fra det 14de og 15de Aarhundrede i For
bindelse med den saakaldte /,rode Bog," sinder man derimod, at den storste Deel af Nedre Thele
marken fordum kaldtes <xlNulan6 eller lx isn lau «i (der formodentlig bemcerker det gronne
Land: et passende Navn paa disse skjenne, frugtbare Egne). Dertil findes henregnet folgende
Sogne: eller NeieKseill, Onlnoimr (Solum), Me6»lneimr (Mcelum), Nollin
(Holden), NumaueB (Romences), I.uuckr eller I.uullN-nerall, Vsi (Bo) eller Vsar-neras, t3olsin
(Gaarder), Nes eller Nes-nei-all, suudi (Sauer) eller Bau<ia-nei»H og uden Tvivl Oleimckalr
(Slemdal); hvorimod NeitiaHalr (Hitterdal), ifolge et Dipl. fra 1418 hvori ncevnes „Btrau6K
i (Ryen eller Hitterdals) sakn i lin6KeimB (nu Lindems) «Kipreilllio N Dilamoillenne —"
ligesom Litla-nerad (Lilleherred), Vrs6iB-nera<i (Gransherred), (Sauland og
(Torrisdal) siges at ligge „a DelamoiKlnne." At det er dette Grcenland og intet andet, som
vor Historie mener, det er ogsaa klart nok af Contexten hos Snorre, nåar det fortsettes, at Harald
efter sin Faders Dod flygtedede (fra Grcenland) til Oplandene; thi saaledes kunde han ei have
udtrykt sig, om Grcenland havde ligget ved Mjosen, altsaa midt ide saakaldte Oplande. Af denne
Provinds er det de eddiske Digte Atla-Qvida og Atlamaal have Navn af de g ron landske (Finn
Magnusens Edda IV. 140, 156, 307). Om tlei-pina (Gjerpens) Sogn, der fordum, ligesom
Naindlur (Bamble), udgjorde et eget District under Navn af Usluucl eller Hukung, i den celdste
Tid har vceret henfort til <3iVnl»nll eller Vestfold, see vi os ei istcmd til at afgjore. Til Vi-O
na-fylki maa derimod have henhort saavel som det hele ovrige Bratsberg»Amt, Kystlandene

Lamblar og 89N<inauKa<ia1r (Sannikedal) ikke undtagne samt Naumusalr (see Do
lamsik S 65). Som S. 46 er antydet, feiler ogsaa P. Clausson, nåar han lader Sigdal ud
gjore en Deel af dette Fylke. Ved Vegyndelsen af 14de Aarhundrede (senest) fik 6i-Nna-HIIlo af
Staden BKicla (Skien) Navn af (see S. 66). Indbyggerne kaldtes kWnlVNllinxal-,
og xi-NUsKr, som var fra Grcenland (jfr. Ann. for nord. Oldk. 1 B. S. 62 ff.).
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lar Toste om Sommeren, og hvor Harald kom, blev han vel anseet af hver Mand. Vin
teren efter blev Harald hos Toste, og da havde Harald vceret 2 Aar i Oplandene, og blev 5

Aar hos Toste. Toste havde en Datter, som hedte Sigrid, der var baade ung og våen; men

stolt og myndig. Hun blev siden gift med Sveakongen Erik den Seierftele, og havde med
ham en Son, Olaf Svenste, der siden blev Konge i Svithjod. Kong Erik dode Sottedod
i Upsal, 10 Aar efter Styrbjorns Fald.

Gunhilds Sonner udbode en stor Hoer fra Viken, hvormed de seile langs Landet nord "te Ga„,

efter og samle paa Veien Folk og Skibe fra hvert Fylke. De gjore derpaa vitterligt, at seise,
de med denne Hoer vilde stcevne nord til Throndhjem mod Håkon Jarl. Da Jarlen spor

ger denne Tidende, samler han en Hoer sammen, og udruster Skibe, og da han faaer at vide,

hvor stor en H<er Gunhilds Sonner havde med sig, styrede han med sin Flaade sor efter til
More, feidede hvor han foer frem, og drcebte mange Mandfolk, baade Rige og Fattige.

Siden sendte han hele Bondehwren tilbage til Throndhjem; men selv foer han med Hoerstjold
over begge Morerne og Raumsdalen, og havde sine Speidere alt sondenfor Stat for at

speide Gunhildssonnernes Hoer, og da han spurgde, at de vare komne i Fjordene, og biede
paa Bor for at seile nordenom Stat, stak Håkon Jarl saa langt ud i Soen nordenfor Stat,

at de ikke fra Landet kunde see hans Seil, seilede saa udenffjcers oster med Landet, og kom
til Danmark, hvorfra han seilede til Vstersoen og hcrrjede der om Sommeren. Gunhilds
Sonner forte deres H<er nord til Throndhjem, hvor de opholdt sig lcenge om Sommeren

og toge den hele Skat og Skyld. Men da det leed ud paa Sommeren, lode de Sigurd
Sleve og Gudrod blive tilbage; men Harald og de ovrige Brodre droge om oster i Landet

med den Ledings-Hcer, som havde vcrret med dem om Sommeren.
Håkon Jarl seilede om Hosten til Helsingjaland, såtte der sine Skibe paa Land, foer

siden Landeveien om Helsingjaland, Icemtaland, og saa osten om Kjolen ned til Throndhjem.
Strår strommede mange Folk til ham, og han udrustede Skibe. Da nu Gunhilds Son- ""-

ner sporge dette, stige de ombord paa deres Skibe og seile ud Fjorden; men Håkon Jarl

foer ud til Lade og sad der om Vinteren. Gunhilds Sonner derimod toge Stade paa
More, hvor de og Jarlen bekrigede hinanden indbyrdes, og droebte hinandens Mandskab.

Håkon Jarl beholdt sit Rige i Throndhjem, og var der som oftest om Vinteren; men om

Sommeren foer han stundom oster til Helsingjaland, hvor han gik ombord paa sine Skibe,
og seilede med disse til Vsterleden og hoerjede der, stundom sad han i Throndhjem og havde

en Hcer paa Venene, saa at Gunhilds Sonner ei kunde holde sig nordenfor Stat.
En Sommer foer Harald Graafeld med sin Hcer uord til Bjarmeland, hvor han i ""«««v

en Feide holdt et stort Slag med Bjarmerne paa Vinaabakken. Der vandt Kong Ha- ""
rald Seier og drsbte mange Folk, skjcendte og brcendte vide omkring i Landet og fik et over

maade stort Bytte. Derom synger Glum Geirason:

Beromte Konge-Tvinger
I Osten farved' Svcerdet rodt,

Da jeg saae Bjarmers Slcegt

Flye for Byens Flammer.
Spydstorm paa Vina-Bred

For unge LCdling reistes.
Fredsstifter fik et Navn

Paa dette Kriger-Tog.

(ap. 13, Neising alau 6 og see S. 8, 67.
Cap. 14. VinodatcKi d. e. Bredden af Floden Vinaa eller Dwina, see Bjarmaland.
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Kong Sigurd Sleve kom til Hersen Klyps Gaard. Klyp var en Son af Thord,
og Sonnessn af Horda-Kaare, og var en mcegtig og oetstor Mand. Han var dengang ikke
hjemme; men Alof, hans Kone, tog vel imod Kongen, og gjorde et stort Gjwstebud, hvori
der blev drukket meget. Alof var en Datter af Asbjorn, og Soster til lernstjcegge nord
fra Prjar. Asbjsrns Broder hedte Reidar, som var Fader til Styrkar, hvis Son var
Endrid, Einar Tambaffjelvers Fader. Om Natten gik Kongen i Seng til Alof mod hen
des Villie, og reiste siden bort. Hosten efter foer Kong Harald og hans Broder Sigurd
op paa Vors, hvor de stcevnede Bonderne til Thinge. Der overfaldt Bonderne dem og
vilde drcebe dem; men de undkom, og fore siden deres Vei. Kong Harald foer til Hard
anger; men Kong Sigurd til Alrekstad. Da nu Klyp Herse fik dette at vide, samledes han
og hans Frcender for at angribe Kongen, og Vemund Volubrj ot blev Hovding for deres
Hcer. Da de nu kom paa Gaarden, angrebe de Kongen, og der fortcelles, at Klyp Herse
gjennemborede Kongen med sit Svcerd, saa det blev hans Bane; men strår paa Stedet blev
Klyp drcebt af Erling Gamle.

lsdt «ap Kong Harald Graafeld og hans Broder Kong Gudrod trak en stor Hcer sammen fra
sale. " østlandet, hvormed de droge Nord til Throndhjem. Da nu Håkon Jarl sporger dette,

samler han Mandfkab sammen og stwvner til More, hvor han haerjer. Der var da hans
Farbroder Griotgard, som stulde besorge Landets Vcern paa Gunhilds Sonners Vegne,
og han opbod en Håer efter Kongens Befaling. Håkon Jarl drog imod ham og sloges med
ham. Der faldt Griotgard og 2 larler med ham, foruden mange andre Folk. Saa
siger herom Einar Skaalaglam:

Hjelmbedcekket Kongel
Fi'nden siog i haarde Slag,
Og over Vredden steg

Mjod-Flod af Lokes
Tre snilde larlesonner
I Odins Ildstuur faldt.N

Det hcrdrer Kongen, som
En Pryd i Striden er.

Derpaa stak Håkon Jarl ud i rum So, seilede udenffjcers sor efter langs Landet
og kom frem sor i Danmark. Der opsogte han Danekongen Harald Gormsson, hvor han

1) Norges Forsvarer, Håkon Jarl. 2) Lokes Ven er Odin, og Odins Mjod, ellers kaldet Bodn, er
den Mjod eller det Blod, som Vraga-Digteren dråk for at vegeistres, og yvorom handles i Edda. Me
ningen er altsaa, at denne Jarlens Bedrift begeistrede Digteren til Sang. 3) Odins (egentligen den
stcerke Guds) Ild-Skuur er Slaget.

<sap. 14. (Orlandet), ste S. 53 og 55.
Vors Vsi'B), nu Vos, der udgjorde en af Horda-Fylkets Fjerdinger, bestod for

dum af Vindar (Vinje) Sogn eller
Btakn6B (nu Stamnces) Sogne, samt den Strcekning aftl»uB og LrunviKa (Bruviks) Sogne, som er
beliggende paa den sondre og ostre Side af()Biral-fjsi-<li(Oster-Fj.), en Deel af de Gamles Bti aumallvarl.
Til Voi-8 Horte Thunces), hvorfra Lodmund hiin Gamle og hansFostbroder Biolfud
vandrede til Island (Landnamab. P. IV. C. 5.). Vos, som nu er ncesten gandffe afsondret fra Soen, idet at
Districtet kun ved Bolstad-Fjorden staaer i Forbindelse dermed, havde altsaa fordum en Kyststrek
ning af omtrent 4 Mile. Det er forhen (S. 43) bemcrrket, at den nuvcerende nordligste Deel af
Vor-s, eller tlpkeimB (Opheims) Sogn paa lige til 1773 udgjorde en Deel af Sogn.
Det egentlige VoiB eller Va«KB Sogn var, ligesom Romsdalen, inddeelt i Ottinger, nemlig i:
1, (nu Dyrvedals), 2, eller 6lullsj<n-6m,FB (Guldfjerdings), 3, Vi/ci
eller Vikjar (Viger), 4, eller Varlw<lalB (Bordals), 5, eller Ovislgr (Qvitler),
6, (Bser), 7, og 8, (Borgstrands) Ottinger. Voi-8 udgjorde i
14be Aarhundrede et Syssel. Indbyggerne kaldtes VoiBav eller Vsrsar.
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fik en god Modtagelse, og hos ham opholdt han sig om Vinteren. Den Gang var ogsaa
hos Danekongen en Mand, som hedte Harald, en Son af Knud Gormsson, og Kong Ha

ralds Brodersen. Han var nyligen kommen hjem fra et langt Vikingetog, paa hvilket han
ved at hcerje havde samlet stor Formue, og blev derfor kaldet Guld-Harald. Han syntes

at have god Adkomst til Kongedommet i Danmark.

Kong Harald Graafeld og hans Brodre stcevne med deres Hcer nord til Throndhjem, "de

hvor de ikke fik nogen Modstand. Der toge de Skat, Skyld og alle Indtcegter, og lode
Bonderne betale store Boder; thi Kongerne havde i lang Tid kun havt liden Indtcegt af

Throndhjem, saalamge Håkon sad der med mange Folk, og havde Ufred med Kongerne. Om
Hosten foer Kong Harald sor i Landet med den storste Deel af de Krigsfolk, som der havde

hjemme; men Kong Erling blev tilbage med sine Folk. Han gjorde da store Indkrcevninger
hos Bonderne og trykkede dem haardt, hvorover Bonderne ilde knurrede og utaalmodigen

bare deres Skade. Nu samlede Bonderne om Vinteren en stor Krigsmagt, hvormed de

stcevnede mod Kong Erling, just som han var i et Gjcestebud, og holdt et Slag med ham,
hvori Kong Erling faldt med en stor Deel af sit Folge.

Medens Gunhilds Sonner regjerede i Norge blev der store Uaar der, og disse bleve
desto storre jo lcengere de regjerede; men Bonderne gave Kongerne Skyld derfor, tildeels
fordi de vare pengegjerrige og behandlede Bonderne med Haardhed. Saaledes kom det

omsider dertil, at Landsfolket ncesten overalt manglede Korn og Fisk. Paa Hålogaland
var der stor Sult og Nod, fordi der ncesten intet Korn vorede, ja endog Sneen laae og O.vce

get stod bundet over hele Landet Midsommers. Saa qvad Eyvind Skaldaspilder, da han
kom udenfor sit Huus i et stcerkt Sneefog:

Det sneer paa Odins Viv/)
Midt om Sommeren vi maae

Hind, som Finn, indbinde.
For med Brum") at fore.

Eyvind digtede en Drapa om alle Islwndere, hvorfor de lonnede ham saa, at hver

Bonde gav ham en Skatpenge, som stod i 3 Solvpenge efterVcegt og af hvidtßrud. Men
da Solvet kom paa Althinget bestuttede Folket at faae Smede til at rense det, og derafgjore

en Rad af Kappehcegter, og esterar Arbeidslonnen af Solvet var betalt, stod Hcegteborden i

50 Mark. Denne sendte de Eyvind; men Eyvind lod den stille fra hverandre og kjobte

Slagt derfor til sin Huusholdning. Den samme Våar kom Spidsen af en Sildestim
til Fiskevarene udenfor Landet, og Eyvind bemandede en Skibsfcerge med sine Huuskarle

og Landbonder, og roede did, hvor Silden var drevet ind og sang:

Lader nu Havsoten^)

Med Foden Nordhav trcede
Imod de lange Not^)

Af fiinhalede
Vide vilde jeg dog nok,

Om mine Venner have

i) Odins Hustru er Jorden. 2) Brum er de Knopper og spcrde Qvister, hvormed Landmanden endnu
sultfoder sit Qvceg under Vaarkrevven. Digteren klager over at de, ligesom Finnerne, maatte holde Qvceg
paa Stald om Sommeren. 3) Skibet den sotede Havhest. 4) Garn. 5) Et Slags Sofugle, som
kaldes Tcerner, der med andre Fugle svcrve om Silden, nåar den ncermer fig Landet.

Cap. 18. ste Island. S. 68.
15«
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Og saa aldeles var al hans lose Formue gtt op, at han maatte kjobe Maden ril sit
Bord, og Silden kjobte han med sine Bue-Pile. Derom sang han:

Som over Hav sendte
Beboere af

Betalt med Havc
Bedste Smykke stes.

Og Bue-Strcrng

For Havets raM'le;°)
Dyrtid det ene bte.

l) Dave tilfals Sildene som koges i Kjokkenet. 2)om Hvalen forfolger til Land. 3) Islcrndcren.
4) Sild. 5) Pilene, der flyve fra Buen. 6) stoder som en Piil i Våndet. Digteren spil

ler her med Ordene Sild og Pile, der ligne Fart gjennem Vand og Luft. Pilen kalder
han Buestrsngens Sild, og Silden Havets Piil.

<»«'—

Fal ringe Kjskkenave/)

Som Havsvinet er op.")

Da fik vi Hcegteem,
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VI

Ksng Olaf Tryggvessons Saga. N» >Nerede fra
Mong Tryggve Olafsson havde havt en Kone, som hedte Astrid, der var en Dat- 4ft««sap,

ter af Erik Bjodafkalde, en mcegtig Mand, der boede paa Ofr ost ad. Men efter Tryggves vesftNv

Fald stygtede Astrid bort og tog hemmelige» med sig de lese Midler, som hun kunde fore. Hende
fulgte hendes Fosterfader, som hedte ThorolfLusestjceg, og forlod hende aldrig, medens

andre af hendes troe Mamd speidede overalt, hvor de kunde faae Noget at vide om hendes
Uvenner og deres Opholdssted. Astrid gik frugtsommelig med Kong Tryggves Barn, og

lod sig fere ud til et Vand, og opholdt sig hemmelige» der paa en Holme med noqle faa Mcend.
Der fedte hun et Barn, og det var en Gut, som, da han blev overest med Vand, fik Navnet
Olaf ester sin Farfader. Hun forblev der i Skjul Sommeren over; men da Ncetterne bleve

morkere, Dagen tog til at kortes, og Veiret blev koldt, gav Astrid sig paa Veien, og med
hende Thorolf tilligemed nogle andre Mamd. De sogte ikke Bygderne, uden nåar de vare
der hemmeligen om Natten, og talede ikke med Nogen. Een Dag mod Qvcelden kom de

frem til Ofrostad, hvor Astrids Fader Erik boede, og sendte hemmeligen Mamd til Gaarden,

for at sige Erik det, der lod dem felge til en Udbygning, hvor han lod doekke et Bord for dem
med den bedste Kost. Da nu Astrid havde vceret der en kort Stund, forlod hendes Reise

selstab hende; men hun blev tilbage, og med hende 2 Tjenestepiger, hendes Sen Olaf, Thorolf
Lusestjceg og hans Sen Thorgils, som var 6 Aar gammel, og Alle bleve der om Vinteren.

Ester Tryggve Olafssons Drab fore Harald Graafeld og hans Broder Gudred til de 2d"
Gaarde, som han havde eiet; men da var Astrid borte, uden at de kunde faae Spergelag

paa hende. Det lese Rygte kom dem for Dren, at hun gik frugtsommelig med Kong
Tryggves Barn, og nu fore de nord i Landet om Hesten, som fer er fortalt. Saasnart

de traf deres Moder Gunhild, gave de hende Beffed om Alt, hvad der paa deres Reise hav
de tildraget sig. Omhyggelige» spurgde hun dem ud, hvor Astrid var, og de fortalte hende
det Rygte, som de havde hert; men fordi Gunhilds Senner samme Host og Vinteren ester

havde Ufred med Håkon Jarl, som fer er fortalt, blev der ikke segt ester Astrid og hendes
Sen den Vinter.

Cap. 1. OkrostaHir Denne Gaard har man, saa urimeligt det end maa synes,
blot paa Grund af Navne-Lighedeu, antaget at vcere Obrestad i Ncerims Sogn paa Icederen. Det
her omhandlede vkl-ostadii- kan dog ingen anden Gaard vcere, end Offigstad eller Ofrigstad, en af
de ftorste Gaarde i Oyers Prcestegjceld i Gudbrandsdalen, med en sijon Beliggenhed i Mundingen

af de Gamles paa Vestsiden af Laugen, i Ncerheden af Losne-Vandets sydlige Ende,
hvor den igjennem Gusdal lobende Landevei ncermer sig Foreningen med den gudbrandsdalske Ho

vedvei. let Diplom fra 1503 skrives Gaarden „Offrestade." Denne Gaards Indentitet med
vll-oswaii- vil af det Folgende blive sat udenfor al Tvivl (jfr. Cap. 58 og 59).

Nsnli. Af den gamle norske Konge-Saga, som er indfort i Saml. til det Norske Folks Sprog
u. Pet B. S. 292 og Fornm. S. 10 B. S. 390, sammenholdet med Snorres Beretning, seer

man, at Kong Tryggves Enke Astrid, da hendes Mand var myrdet, drog til tlpplsns (Oplandene),
og kom til et Vand, som vi af Olaf Tryggv. Saga Cap. 43 erfare var NsnH (nu Rands-Fjorden,

ste S. 42, 48.). Den Holme, paa hvilken hun holdt sig skjult, og hvor Kong Olaf Tryggvesson
fsdtes, maa derfor nodvendig enten vcere en af de Holmer, som ligger til Gaarden Dye (O?) i
Brandbo Annexsogn paa Hadeland, eller og hvilket er det rimeligste denne Gaard selv, der,

som Navnet tilkjendegiver, fordum var en O, ligesom den endnu er i hvit Vand. Andre Der end.
disse findes ikke i Rands-Fjorden. Fra det angivne Sted kunde Astrid, endog ad flere Veie, uden

synderlig Vanstelighed foretage Reisen til sin Fader paa Ofrostad og uden letteligen at blive kjendt.
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3die <sap

Neise.
Vaaren ester sender Gunhild Speidere til Oplandene og heelt til Viken, for at speide

efter, hvorledes det havde sig med Astrid, og da Sendemcendene kom tilbage, kunde de helst
fortolle hende, at Astrid monne vcrre hos hendes Fader Erik, samt hvorlunde det var rime

ligt, at hun der opfodte hendes og Kong Tryggves Son. Da sender Gunhild ufortovet

Sendem<end afsted, som hun udruster vel med Vaaben og Heste, og giver dem med sig 30
Mcend, hvis Anforer var en nuegtig Mand og Ven as Gunhild ved Navn Håkon. Dem

bod hun fare til Ofrostad til Erik og tåge med sig derfrå Kong Tryggves Son og bringe

ham hende. Derpaa fore Sendennendene deres Vei. Da de vare komne i Ncerheden af
Ofrostad, bleve Eriks Venner disse Reisende våer, og bragte ham ved Afdags Tid Nys om

Sendemcendenes Fcerd. Strår om Natten gjorde Erik Anstalter til Astrids Bortreise, gav
hende gode Ledsagere, og sender hende oster til Svithjod til Håkon den Gamle, som var

hans Ven og en mcegtig Mand. Lcenge for Dag fore de afsted, og kom Qvcelddags til et Her
red, som heder Skon. Der saae de en stor Gaard, hvorhen de begave sig og bade om
Natteleie; men for at holde sig stjulte havde de ifort sig stette Klceder. Der boede en Bon

de ved Navn Bjorn Ed de rqv eise, som var en rig men ugjcestfri Mand. Han jog

dem bort, og de fore derfrå om Qvcelden til en anden Torp, der laae kort derved og hedte
Vither. Thorstein hedte den Bonde, som der gav dem Herberge, og sorgede vel for
dem, saa de sove der om Natten og bleve vel behandlede. Tidligen om Morgenen kom Gun

hilds Mcend til Ofrostad og sporge efter Astrid og hendes Son. Da Erik siger, at hun ikke
var der, ransagede Håkon og hans Folge hele Gaarden, og forblive der langt ud paa Dagen
indtil de fik noget Nys om Astrids Fcerd. Nu rede de afsted samme Vei, og kom seent
om Qvcelden til Bjorn Edderqveise i Skon, hvor de toge Herberge. Da sporger Håkon
Bjorn, om han kunde sige ham noget om Astrid, han svarer, at der havde vceret nogle

Cap. 3. OKsn eller OKaun, d. e. Stange Prcestegjceld paa Hedemarken (see S. 33). Det
fortcelles, at Dronning Astrid med sine Ledsagere ftygtede fra Ofrostad for Gunhilds Udsendinger
„lcenge for Dag," og kom Qvcelddags (i Qoceldingen) til Herredet Skon. Fra Ofrostad fore tvende
Hovedvete, den ene over Gusdal og den anden igjennem Hoved-Dalen, hvilke Veie modes ved Gd.
Hovte (Nofvinn) noget ostenfor Faabergs Kirke; det maatte saaledes vcere let at undgaae Håkon og
hans Folgesvende. -- Den store Gaard, hvor de fsrst forlangte Natteherberge, men bleve bortviste,
har formodentllg vceret Ottestad Mwstnclir), hvor nu Kirken staaer, ncerved den store Landevei.
Navnet paa Thorstelns Gaard, som laae i Ncerheden af den forste, findes meget forstjellig strevet,
men af disse Vananter har Torfceus (U,Bt. 11. 247.) sikkerligen optaget den rigtigste, nemlig „i

de. den i 16de og I?dc Aarhundrede som Herrescede for Familierne Hardingmand og
Skaktavl behendte Gaard Vie eller Vien, scedvanlig kaldet Nord-Vie, Nabogaard til Ottestad.
Sendemcendene, som forst hen paa Dagen forlove Ofrestad, ankom al den lilfcerdighed uagtet
hvormed man maa antage, at de have sat efter de Flygtende derfor ogsaa forst „seent om Qvcel
den" ttl Skon. Afstanden imellem Vie og Ofrostad er gode 9 Mile, der kan siges at passe saa
fuldkommen med Omstcrndighederne, at den ilke godt kunde vcere hverken lcengere eller kortere.
For at stjule de Flygtende for Håkons Eftersogen, lader Thorstein dem, „imedens endnu en Tre
dledeel af Natten var tilbage," fore igjennem Skov til et Vand, hvori der var en Holme bevoren
med Ror, ttl hvilken man kunde vade. I Olaf Tryggv. S. af Odd Munk heder det udtrykkelig, at
det var Van.et Mjosen („v92 er Worg n«itir«). Fra Vien til den Bugt af Mjosen, som
heder Agersvtken, hvor endnu den Dag i Dag findes et Par lave med Siv eller Ror bevoxede
Holmer, hvorhen man efter Sigende ogsaa nu kan vade —er noget over Miil, hvilket viser
Nodvendlgheden af, at Thorstein endnu for Natten var tilende lader sine Gjcester begive siq paa
Ve<en derhen, for at kunne vcere i Sikkerhed inden det blev Dag, og Gunhilds Udsendinger
degyndte at giennemsoge Egnen. Fra Skaun have ventelig de Flygtende fulqt den af Naturen
betegnede, vlstnok allerede i den celdste Tid jcevnlig benyttede. Vei igjennem Romedal i Syd til
Sand l Odalen og vtdere indtil den forenes med den almindelige Landevei, som forer over Vinqer
og Eldastoug ttl Sverige (see S. 32). Naar man overveier alt vel, vil man finde Fortcellinaens
mdre Sammenhceng saa naturlig og rimelig som muligt. Historiens Sandruhed er, nåar Tildra
gelsen rlgt,g forklares, ttke alene reddet; men da den maa antages foregaaet mere end ItX) Aar
forend stnftliqe Optegnelser begyndte at finde Sted hos os, afgiver den et fornyet Beviis paa,
med hvllten Trostab Tradlttonen har overleveret vor Historie fra Slcegt til anden
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Folk om Dagen, som bade om Herberge; „men jeg jog dem bort; og de monne have tåget
ind et eller andet Sted i Torperne." Thorsteins Arbeidsmand gik om Qvcelden fra Skoven

og kom til Bjorns Gaard; thi den laae lige paa hans Vei, og han blev våer, at der
vare komne Gjcester til ham, jamt deres Mrende, og beretter Thorstein Bonde det. Da
der endnu var en tredie Deel af Natten tilbage, vcekkede Thorstein sine Gjcester og bad
dem i en vred Tone fare deres Vei; men da de vare komne ud af Gaarden paa Veien,

fortoller Thorstein dem, at Gunhilds Sendemcend vare hos Bjorn og fore paa Spor
efter dem. De bade ham om nogen Hjcelp og han gav dem en Ledsager tilligemed nogle

Levnetsmidler, og denne fulgte dem frem igjennem Skoven, til et Vand, hvori der var en Hol
me bevoxen med Ror. De maatte vade ud til Holmen, og der skjulte de sig i Rorene.

Tidlig dags reed Håkon fra Bjorn ud i Bygden, og hvor han kom spurgte han efter

Astrid; og da han kom til Thorstein spurgde han om de vare komne der. Han svarer,
at der havde vceret nogle Folk, som strax mod Dag havde tåget afsted igjen oster til Sko

ven. Håkon bad Thorstein folge med sig, da han kjendte Veien og alle Smuthuller.
Thorstein foer med dem; men da han var kommen i Skoven viste han dem tvcers af
den Vei, paa hvilken Astrid var. De fore saaledes om hele Dagen for at lede, men

fandt dem ingensteds, hvorefter de vende om og fortolle Gunhild Udfaldet af deres Mren
de. Astrid og hendes Selstad fortsatte deres Vei, og kom ind i Svithjod til Håkon den
Gamle, hvor Astrid og hendes Son opholdt sig lang Tid venligen behandlede.

Da Gunhild Konge - Moder sporger, at Astrid og hendes Son Olaf er i Sveavcel
det, sendte hun atter Håkon i godt Folge oster til Erik Sveakonge med gode Gåver og

Vennebud. Sendemcendene bleve vel imodtagne og behandlede. Lcengere hen frembce
rer Håkon sit Mrende for Kongen, og siger, at Gunhild sendte ham det Bud, at Kongen

skulde vcere ham behjelpelig til at faae Olaf Tryggvesson med sig til Norge, hvor Gun
hild vilde opfostre ham. Kongen giver ham Folk med sig, og med disse ride de til Hå
kon den Gamle, hvor Håkon med mange venlige Ord bad, at Olaf maatte folge med ham.

Håkon Gamle gav et venligt Svar, og siger, at Olafs Moder raadede derfor; men Astrid

vil paa ingen Maade lade Gutten fare, hvorpaa Sendemcendene fare bort og beretter

Kong Erik, hvorledes det var gaaet. Siden gjorde Sendemcendene sig fcerdige til Hjem
reisen, og bade Kongen om nogen Hjcelp til at faae Gutten med sig, enten Håkon den

Gamle vilde eller ikke. Kongen giver dem atter et Folge med sig, og da de kom til Hå
kon den Gamle, krceve de af ham, at Gutten stulde folge med dem, og da Håkon ikke dertil

var villig, brugte de store Ord, true med Vold og vise sig meget vrede. Da lober en
Trcel frem ved Navn Burst, som vil slaae Håkon, saa de med Nod undkom uden at

blive pryglet af Trcellen, hvorpaa de fare hjem til Norge, fortcelle Gunhild om deres
Reise og at de havde seet Olaf Tryggvesson.

Astrid havde en Broder, som hedte Sigurd, en Son afErikßjodaskalde, der lcen

ge havde vceret udenlands hos Kong Valdemar oster i Gard a rige, og nod der megen
Anseelse. Did til sin Broder Sigurd fik nu Astrid stor Lyst at reise. Håkon Gamle

gav hende godt Folge tilligemed det Nodvendige til Reisen, og hun foer afsted med nogle

Kjobmcend. Da havde hun vceret 2 Aar hos Håkon den Gamle, og Olaf var 3 Aar
gammel. Men da de holdt ud i Vstersoen kom esthlandste Vikinger imod dem, som
plyndrede fra dem Folk og Gods, drcebte Nogle og stiftede Nogle mellem sig som Trcelle.

Cap. 5. clarllui-iki, see S. 6.
Nistlanck, see S. 26.
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Der ffiltes Olaf ved sin Moder, og en estlandst Mand, Klerkon, fik ham paa sin Part
tilligemed Thorolf og Thorgils. Klerkon syntes at Thorolf var for gammel til Trcel, og
at der ei var noget Arbeid-A3mne i ham; derfore drcebte han ham; men tog Drengene
med sig, og solgte dem til en Mand ved Navn Klwrk for en stor og god Buk. En tre

die Mand, ved Navn Reas, kjebte Olaf for et godt Klcedningsplag eller en Slagkappe.

Reas havde en Kone, som hedte Rekon og en Sen med hende ved Navn Rekoni. Der
var Olaf lcenge, behandledes vel og blev Bonden meget kjcrr. Olaf var 6 Aar i Est

land i denne Landftygtighed.
Sigurd Eriksson kom fra Holmgaard til Estland i Kong Valdemars Mrende og

ffulde indkrceve Kongens Skat der i Landet. Sigurd for frem som en nnegtig Mand

med mange Folk og stor Pragt. Paa Torvet fik han at see en meget vakker Gut, og
da han kunde skjelne, at han maatte vcere en Udlaending, spurgte han ham om hans

Navn og hans A3t. Han svarede ham, at hans Navn var Olaf, at Tryggve Olafsson var
hans Fader, og Astrid, en Datter as Erik Bjodastalde, hans Moder. Da vedkjendtes Si

gurd Gutten jom sin Sestersen, og spurgde ham, hvorledes han var kommen did? Olaf
fortalte ham omstcendeligen alle sine Hcendelser, hvorefter Sigurd bad ham folge sig til Reas

Bonde. Da han nu kom did, kjebte han begge Drengene, Olaf og Thorgils, og tog dem

med sig til Holmgaard. Dog gjorde han for det Ferste Intet bekjendt om Olafs Mt;
men behandlede ham vel.

Olaf Tryggvesson stod en Dag paa Torvet, da der var en stor Forsamling afFolk.

Der kjendte han Klerkon igjen, som havde drcebt hans Fosterfader Thorolf Luseffjceg. Olaf
havde en liden Vre j Haanden, og den hug han i Hovedet paa Klerkon, saa den tramgte lige

ind til Hjernen, leb derpaa strax hjem til sit Herberge, og fortalte sin Frcende Sigurd dette;
Sigurd forte Olaf strår ind til Dronning Allogias Herberge, fortceller hende hvad der er

skeet, og bad hende hjcelpe Gutten. Hun svarer i det hun seer paa Drengen, at en saa vak
ker Dreng ikke maa drcebes, og lod derpaa samle Folk til sig i fuld Rustning. I Holmgaard
holdtes der saa meget over Fredens Hellighed, saa det var en Lov, at hver den skulde drcebes,

som uden Dom stog anden Mand ihjel. Ester denne Lov og Scedvane stormede hele Fol
ket til og ledte ester, hvor Gutten var bleven af. Der blev sagt, at han var i Dronningens

Gaard; men at der tillige var en Hob af v<ebnede Mcend. Da dette blev Kongen meldt

gik han derhen med sine Folk, men vilde ikke tillade noget Slagsmaal. Det kom saaledes
til Fred og derncest til Farlig imellem dem, hvorefter Kongen idemte Beder for Mordet,

hvilke Dronningen udredede. Siden var Olaf hos Dronningen og var hende overmaade

kjcer. Der var en Lov i Garderige, at ingen kongebaaren Mand maatte opholde sig der
uden Kongens Samtykke. Derfor siger Sigurd Dronningen, af hvad HEt Olaf var, og

hvorfor han var kommen der, nemlig fordi han ei med Sikkerhed kunde vcere i sit Fcedretand;
tillige bad han hende tale med Kongen derom. Saa gjorde hun, bad Kongen hjcelpe denne

Kongesen, der havde vwret i en saa haard Leeg, og formedelst hendes Forbon lovede Kongen
hende dette. Derpaa tog han Olaf i sin Vold, behandlede ham hcederligen, og som en Kon

gesen burde behandles. Olaf var 9 Aar da han kom til Garderige, og han opholdt sig 9
andre Aar hos Kong Valdemar. Olaf var den vakkreste Mand afAlle, meget stor og stcerk,

Cap. 6. 11 61 ni x» r 6 r (eller NulmSar6al-iKi), d. e. den nordlige Deel af Garderige og n<er
mest Lcmdene imellem de store Soer Ladoga og Oneg«, imod Vest, Nord og Nordost begramdset
af Karelen (XilM»lan<z), det gamle Finmarken (MsrKin) og Bjarmeland. I Syd og Sydvest
grcendsede det til og palteslcj» (see S. 6). Hovedstaden UllllNKarsi- (M6lmA»i-6l»-
lwl-x) er det nuvoerende Novgorod ved Floden Wolchow i Ncerheden af Ilmen S» (cfr. Gange-Rolfs

S. C. 38 Var.).
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og udmcerket formedelst sine Legems-Fwrdigheder, fremfor alle Nordmamd, som man har
hort tale om.

Håkon Jarl Sigurdsson var hos Danakongen, Harald Gormsson, Vinteren efter at

han var stygtet fra Norge for Gunhildssonnerne. Om Vinteren havde Jarlen saa stor
Omtanke og Bekymring, at han laae til Sengs, havde mange sovnlose Ncrtter, og spiste og

dråk kun saa meget, som han behovede for at bevare sine Krcefter. Da sendte han hemme
lige» Bud nord til Throndhjem til sine Venner, og forelagde dem det Raad, at de ffulde drcebe

Kong Erling, om de kunde komme til dermed, og tilfoiede, at han vilde komme tilbage til sit
Rige, nåar Sommeren kom. Samme Vinter drcebte Thwnderne Erling, som fer er for

talt. Mellem Håkon og Guldharald var et inderligt Venffab, og Harald meddeelte Håkon
alle sine Raadslutninger. Saaledes siger Harald ham ogsaa, at han vilde s<ette sig fast i

Landet, og ikke lcengere vcere paa Krigsskibene, og spurgde Håkon, om han meente, at Kong
Harald vilde dele Riget med ham, dersom han kraevede det? „Det tamker jeg," svarer Hå
kon, „at Danakongen ei forholder Dig Din Ret, dog faaer Du dette bedst at vide, nåar

Du taler med Kongen Selv; men det veed jeg for vist, at Du ei faaer Riget, nåar Du ikke
krcever det." Ganske kort efter denne Samtale talede Guld-Harald med Kongen om dette

i mange mcegtige Mcends Ncervcerelse, som vare begges Venner, og Guldharald kroevede
af Kong Harald, at han stulde skifte Riget med ham i lige Dele, hvortil hans Byrd og

Herkomst der i Danavceldet gav ham Ret. Over dette Krav blev Kong Harald meget vred,
og siger, at ingen Mand havde krovet af hans Kader Gorm, at hans skulde vaere Halv-

Konge over Danavcrlde, ei heller af hans Farfader, Kong Hordeknut, eller Sigurd Orm
i Vie, eller Regnar Lodbrok, og saa vred og rasende gjorde han sig over dette, at Ingen

maatte tale til ham.

Guld-Harald var nu vorre tilfreds end tilforn, fordi han ikke meer end for havde
faaet noget Rige, og desuden havde paadraget sig Kongens Vrede. Da gik han til sin

Ven Håkon, klagede for ham sin Våande, og bad ham om et godt Raad, om han vidste
noget, der kunde forhjolpe ham til at faae sin Deel af Riget, og tilfoiede, at han, i sine

Tanter, helst med Magt og Vaaben kunde opnaae dette. Håkon bad ham ikke tale der

om til nogen Mand, saa at det blev bekjendt. „Det gjolder," siger han, „Dit Liv,
og betonk hos Dig Selv, hvad Du er Mand for at gjore. Til at udfore stige store
Raadstag behoves en djorv og fast Mand, der hverken sparer Ondt eller Godt, for at det

kan have Fremgang, som begyndt er: men det er til ingen Nytte, at oplogge store Raad,
og siden nedlcegge dem med Vanore." Guld-Harald svarer: „saaledes vil jeg fuldfore

den begyndte Sag, at jeg ei skal spare mine Honder til at drabbe Harald Selv, om jeg
kan komme til dermed, da han vil negte mig det Rige, som mig med Rette tilkommer."

Efter denne Samtale Mdtes de ad. Nu gik ogsaa Kong Harald til Håkon Jarl, og for

toller ham i en Samtale, hvilket Krav Guld-Harald havde gjort paa hans Rige, tillige
med sit Svar, og tilfoier at han ingenlunde vilde formindske sit Rige. „Holder derimod

Guld-Harald paa med sit Krav, da gjor jeg mig ikke Noget af at lade ham drcebe; thi
jeg troer ham ilde, dersom han ei vil afstaae fra dette:" Jarlen svarer: „min Tanke er

den, at Harald haver drevet denne Fordring saa vidt, at han ei lader den falde, og jeg
venter ikke Andet, om der bliver Ufred i Landet, end at han vil have godt for at samle en

Krigsmagt, og det meest fordi hans Fader var saa eljVet. Desuden vil det vore den stor

ste Udaad, om I drceber Eders Fronde; thi som Sagerne nu staae, ville alle Mand kalde
ham uskyldig. Dog vil jeg heller ikke sige dermed, at det er mit Raad, at Du gjor

Dig til mindre Konge end Din Fader Gorm var, der paa mange Maader forogede sit
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Rige; men ingenlunde formindstede det." Kongen svarer: «hvad er da Dit Raad, Hå
kon, om jeg ei skal dele mit Rige, og dog heller ikke befrie mig fra min Frygt og Fare?"

„Vi stulle medes igjen om nogle Dage" siger Håkon Jarl „da vil jeg overtcenke
denne vanskelige Sag og derpaa give Dig min Mening tilkjende." Kongen gik derefter

bort med alle-sine Mamd.

havde Håkon Jarl paany stor Omtanke og mange Raadstag, og lod kun faa
I°H?Ra"d- Mcend vatte i Huset hos sig. Faa Dage senere kom atter Kong Harald til Jarlen

for at tale med ham, og sperger ham, om han neiere havde overtcenkt den Sag, som

de Feredagen havde omhandlet. „Derover haver jeg" svarer Jarlen Nat og

Dag siden, og jeg sinder det Raadeligst, at Du beholder og styrer det hele Rige, som
Du tog ester Din Fader, men staffer Din Frcende Harald et andet Kongerige i Hcende,

saa han kan komme til Hceder og Vcerdighed." er det for et Rige" siger
Kongen „som jeg stal give Harald i Eie, for at beholde Danavceldet übestaaret?"

er Norge" siger Jarlen. Konger, som der sidde, ere onde mod alt Lands
folket, saa hver Mand vil dem ilde, som forskyldt er." Kongen svarer: „ Norge er et
stort Land og et haardt Folk, ikke godt at angribe med udenlandst Håer. Det provede vi

noksom, medens Håkon vaergede Landet, da vi mistede mange Folk, og vandt ingen Seier.

Desuden er Harald Eriksson min Fosterson og Knaesattning." - Jarlen siger: „Lam
ge vidste jeg det, at I ofte have styrket Gunhildssonnerne med Ederb Hjaelp, men de

have derfore kun givet Eder slet Len; dog nu stulle vi komme meget lettere til Norge,
end ved at slaae os dertil med hele Dana-Haeren. Send Du Bud til Din Fosterson,

Harald Eriksson, og tilbyd ham at modtage det Land og de Laen as Dig, som de til
forn have havt her i Danmark. Satt Du ham ec Stcevnemede, og da vil Guld-

Harald om en kort Stund skaffe sig et Rige i Norge as Kong Harald Graafeld." Kon
gen svarer, „at det monne vorde kaldet ec ondt Vaerk, at svige sin Fosterson." »Da
nerne ville snarere sige" svarer Jarlen „at det er bedre at drcebe en norst Viking end

en danst, Din Brodersen." Saalamge omtalede de denne Sag indtil de omsider bleve
enige.

"te <s"p- Atter gav Guld-Harald sig i Samtale med Håkon Jarl, og Jarlen siger ham,Kcngbarald
Mmssons at han nu havde forfremmet hans Sag, saa der var Haab om, at et Kongerige stod

t'l Norge. aabent for ham i Norge. „Vi stulle da" siger han „vedligeholde vor venlige For-

bindelse, og jeg kan v<ere Dig til megen Hjcelp i Norge. Tag nu ferst dette Rige;

Harald Konge er nu meget gammel, og har kun een Sen, som han holder kun lidet af,
da han er Frillesen." Saalamge taler Jarlen for Guld-Harald, at han lader sig det

vel behage. Ofte talede Kongen, Jarlen og Guld-Harald siden herom. Derpaa sen
der Danakongen sine Mamd nord til Norge til Harald Graafeld og udstyrede dem praeg

tigen til Reisen. De fik en god Modtagelse hos Harald. Disse Sendemcend bringe
ham den Tidende, at Håkon Jarl er i Danmark; men ligger dedsyg, og ncesten fra

Viddet; dernaest berette de ham, at Harald Danakonge indbed Harald Graafeld, sin Fo

sterson, til sig, for at modtage de Forleninger, som han og hans Bredre tilforn havde

havt i Danmark, og til at mede sig i Jylland. Harald Graafeld bar denne Sag for

sin Moder Gunhild, og andre sine Venner; men Meningerne derom vare delte. Som
me syntes, at. denne Fcerd ei var uden Fare formedelst de Mamd, som den gjoeldte;

dog vare der Flere, som styndede til Reisen; thi den Gang var der saa stor Sult i
Norge, at Kongerne vansteligen kunde sede deres Krigsfolk, hvorfor ogsaa den Fjord,

hvorved Kongerne som oftest havde deres Scede, sik Navnet Hardanger. I Danmark
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var derimod nogenlunde god Tid, saa Folk meente, at de derfrå kunde faae nogen Hjoelp,

om Harald Konge der fik Lam og Noget at raade over. Saaledes blev det bestuttet, fer
Sendemamdene fore bort, at Harald skulde reise til Danmark om Sommeren til Danakon

gen, og tåge imod de Vilkaar, som Kong Harald bod ham.

Harald Graafeld foer om Sommeren til Danmark med 3 Langstibe, og det ene

siyrede Arnbjorn Herse fra Fjordene. Kong Harald seilede ud sra Viken over til Lim-
fjorden, og lagde i Land ved Hals, hvor der blev dem sagt, at Danakongen snart monne '

forventes. Da nu Guld-Harald fik dette at vide, seilede han did med 9 Skibe, hvilke han

forhen havde udrustet for at drage paa Vikinge-Tog. Håkon Jarl havde ogsaa sin Krigs

magt, nemlig 12 store Skibe, fcerdig, hvormed han agtede sig paa Hcertog. Da Guld-
Harald var reist, sagde Håkon Jarl til Kongen: „nu veed jeg ikke, om vi ei roe i Leding og

dog betale Ledings-Bod: nu monne Guld-Harald drabbe Harald Graafeld, og siden tåge Kon

gedom i Norge; men Du maa ikke taenke, at han bliver Dig tro, om Du end forhj<elper ham
til saa megen Magt; thi det sagde han til mig i Vinter, at han vilde drcebe Dig, om han
kunde faae Leilighed dertil. Nu vil jeg vinde Norge under Dig og drcebe Guld - Harald,

om Du vil love mig at jeg derfor stal vinde et let Forlig med Eder. Da vil jeg blive Eders

Jarl, svoerge Eder Trostabs-Ed, og med Eders Hjcelp underlegge Eder hele Norge, holde
siden Landet under Eders Herredsmme og betale Eder Skatter, og da er Du en sterre Konge
end din Fader, om Du raader over to Kongeriger." Derom kom Kongen og Jarlen over
eens, og Håkon foer afsted med med sin Hoer, for at opsoge Guld-Harald.

Guld-Harald kom til Hals i Limfjorden og udfordrede strår Harald Graafeld til Slag,

og omendstjont Harald havde fcerre Folk, gik han dog strax paa Land, beredte sig til Strid og

fylkede sin Her. Men forend Fylkingerne kom sammen, egger Harald Graafeld stcerkt sine
Folk og bod dem drage deres Svcerd. Selv lob han strax frem i Spidsen af Hceren, og

hug til begge Sider. Saa siger Glum Geirason i Graafeld-Drapa:

Du gjceve Malmens Odin/)
Som Hcerens Hjalte-Vold^

Med Blodet farve lod,
Taled mandig' Tale.

Herren over viden Land,
Kong Harald, Stridsmcend bod

Svinge hoit Blodklinge,
Drots Ord er gjcevt for Folk.

Der faldt Kong Harald Graafeld. Saa siger Glum Geirason:

Viking 3)-Sotens Styrer,
Oxer huld.

Skjcebnen bod at ligge
Paa vide Limfjords Strand.

Og Havbaalets Sender^)

Faldt da paa Halse-Sand;
Ordscel' Konge-Frister

Dette Mord forvoldte.^>

1) Saaledes kaldes Harald ligesom selv en Krigsgud. 2) Skjoldet, som Svcerdet slaaer paa. Hjalts
staaer her for Svcerdet selv. 3) Glammi, egentligen en Ulv; men her Navnet vaa en Serover og" Ss

rover-Soten eller Sorover-Hesten er Skibet. 4) Oens Gjcerde er Havet, og Havets Oxer Skivene.
5) Havbaalet, det bekjendte Villede paa Guld, og Havbaalets Sender er den gavmilde Konge. 6) Ved sin
sode Tale forforte Håkon Harald til at svige sin Brodersen.

Cap. 12. Hals, nu.Hals ved Indlsbet til Limfjorden i Norre-Ivlland, cfr. S. 19.
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De fteste af Kong Haralds Folk faldt med ham, og der faldt ogsaa Arnbjorn Herse.
Dette stede 15 Aar efter Kong Håkon Adalsteens Fostres Fald, og 13 Aar ester Lade-Jarlen
Sigurds. Saa siger Prcesten Are Frode, at Håkon Jarl var 13 Aar Jarl over sit Fcedrene-
Rige i Throndhjem, for Harald Graafeld faldt; men de sidste 6 Aar som Harald Graafeld
levede, siger Are Frode, stoges Gunhilds Sonner og Håkon med hverandre, og dreve hveran
dre vexelviis as Landet.

"uw3 Kort efter at Harald Graafeld faldt, modtes Håkon Jarl og Guld - Harald, og sirar
r>ilos Deo. Jarlen sig i Slag mod Harald. Der vinder Håkon Seier; men Harald blev tågen

til Fange, og Håkon lod ham ophamge ien Galge. Siden foer Håkon til Danakongen og
letteligen blev han forligt med ham for hans Framdes Guld-Haralds Drab.

15de Eap. En Tjh udbyder Kong Harald en Hoer over sit hele Rige og seilede afsted med
l.ni l Norge. Skibe. Der var da med ham Håkon Jarl Sigurdsson og Harald Gramste, en Son

af Kong Gudrod og mange andre mcegtige Moend, som vare siygtede fra deres Odelsgaarde
i Norge for Gunhilds Sonner. Danakongen seilede med sin Flaade sondenfra til Viken,
hvor alt Landsfolket gik under ham. Da han kom til Tonsberg, stimlede en Mcengde Folk
til ham, og Harald Konge gav Håkon Jarl i Hcende alt det Mandstab, som var kommet til

ham i Norge, og gav ham Herredommet over Rogaland, Hordaland, Sogn, Fjordafylke,
Sondmor, Raumsdal og Nordmor. Disse 7 Fylker gav Kong Harald Håkon Jarl at be

styre med samme Rettighed, som Harald Haarfager gav sine Sonner dem; kun med den

Forstjel, at Håkon skulde der, saavelsom i Throndhjem, have Kongens Gaarde og Land
skyld og bruge Kongens Gods og Penge efter sin Trang dertil, nåar der kom Krig paa Lan
det. Derimod gav Harald Konge Harald Grcenste Vingulmark, Vestfold og Agder til Lid

andesnws tilligemed Kongenavn, og lod ham have dette Rige med stige Rettigheder, som hans
Froender i fordum Tid havde havt, og som Harald Haarfager gav sine Sonner. Den Gang

var Harald Gramste 18 Aar, og blev siden en navnkundig Mand. Derpaa foer Harald
Danakonge hjem med hele Dana-Hwren.

Håkon Jarl foer med sin Hoer nord efter langs Landet; men da Gunhild og hendes
Sonner sporge denne Tidende, samle de sammen en Hoer, og havde ondt for Folk. Da

toge de samme Beslutning, som for, og seile ud i Vesterhavet med det Mandstab, som vilde
folge dem. Forst fare de til Orkenoerne, og opholdt sig der en Stund. Der vare for dem
larlerne Lodver og Arnvid, Ljot og Skule, Thorfin Hausaklivfers Sonner. Nu lag
de Håkon Jarl alt Landet under sig og sad den Vinter i Throndhjem. Derom taler Einar
Skalaglam i Vellekla

Flittig Vogter af
Paa Vrynens syv Fylker
Da sig underlagde.

Da Håkon Jarl denne Sommer foer sondenfra langs med Landet, og alt Landsfolket

underkastede sig ham, befalede han over sit hele Rige, at Templer og Offringer stulde holdes
vedlige, og saa blev gjort. Saa siges i Vellekla:

Veromt' vise Konning
For Mcrnd

I) Silkebaand, hvormed fornemme Folk ombandt deres Hoved. 2) Oienbrynens Grund er Hovedet.
3) Et af Guden Thors Tilnavne. Her menes Jarlen Håkon, som opreiste de Afglids-Temvler igjen, som
af Gunhilds Sonner vare nedrevne.

Nu vendes Landets Held.

<sap. 15, I.i6an<!iBneB) Lindesnces, ste Agder S. 38.
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Lod reise alle Templer,

Som oded' var' i Land,
Da Kjcemper faldne var'

Paa Val, over alle Hav
det Vidne bar.

At Guder styred' Alt til Gav,,.-)

Og ovet Stridsmand sig
Til blodigt Offer vender;

Skjoldbcerer i Leeg

Praler af siig Asa-Magt.
Nu Jorden groer som for,

Da Spyde-Bro's
Befaler muntre Tjener

Nybygge hellig' Templer.

Alt underlcrgges Jarlen,
Som nord for Viken ligger.

Håkons Rige stander vide,
Hans, som vcekker.

Den forste Vinter, da Håkon regjerede over Norge, gik Silden ind overalt i Landet,
og Hosten forud modnedes i god Vert alt det Korn, som havde vceret saaet. Derfor staf»

sede Folk sig nceste Aar Frokorn, saa at de fleste Bender fik sine Ågre tilsaaede, og strår blev
der Haab om en god Tid.

Kong Ragnfred og Kong Gudrod, begge Sonner af Gunhild, vare da end i Live afAon?all
Gunhilds Senner. Saa siger Glum Geirason i Graafelds Drapa: "we"Hn'Z hilds Sen

Ragnfred.
Da skarpe Svcerde-Byge«)
Kongen Liv beroved'.
Faldt min halve Lykke;

Os Haralds Dvd ei baaded'.")

Visseligen jeg og veed,
At hans begge Brodre
Mig gode Lofter gav;

Thi spaaer jeg Moengden Held.^)

Ragnfred begyndte sin Fwrd om Vaaren, efterat han havde vaeret et Aar paa Orken
oerne; derpaa seilede han vesten fra til Norge, og havde med sig vakkert Folk og store Skibe.
Men da han kom til Norge, fik han at vide, at Håkon Jarl var i Throndhjem; thi styrede

han nord om Stadt og hcerjede paa Sendmer. Nogle Folk underkastede sig ham; thi ofte
steer det, nåar Flokke af Stridsmamd gange over Landet, at de som ere ncermest forhaan

den sege Hjcelpen, hvor den tykkes meest at kunne ventes. Saasnart Håkon Jarl sperger

denne Tidende, at der var Ufred sendenfor paa Mere, udrustede han Skibe, lod Budstikke
udgaae, gjer sig styndeligen fcerdig og holdt ud efter Fjorden. Han havde godt for at samle

Folk. Ragnfred og Håkon Jarl modtes paa den nordlige Kant af Sendmer, og Håkon,

som havde fiere Folk men snuerre Skibe, begyndte strår Slaget. Striden var haard; men
tungere paa Håkons Side, og de strede ved Stcevnene, som da var Skik. Der var Strem
i Sundet, som drev alle Skibene ind ad Landet til, og Jarlen lod nu staate med Aarerne

mod Landet, hvor Landgangen syntes ham beqvemmest. Da nu Skibene stedte paa Grun

den, gik Jarlen med alt sit Mandstab af Skibene, og trak dem paa Land, for at deres Fien
der ei stulde styde dem ud igjen. Derpaa fylkede Jarlen sine Folk paa Grcrsvolden, og

oeggede Ragnfred til Landgang. Ragnfred og hans Mandstab lagde deres Skibe ind imod
Landet, og de skjede en lang Stund paa hverandre; men paa Land vilde Ragnfred ikke gaae,

og saalunde stilles de ad. Ragnfred seilede med sin Flaade ser om Stadt; thi han frygtede

I) I Teften KlnriHi, Thors Navn. 2) Guderne, som vare paa Jarlens Side, give Slaget et godt Ud
fald. 3) Maul:, mankar, Krigsgudinde. Håkon Jarl indforer igjen Hedenskavet, hvorved han faner Aser

ne paa sin Side. 4) Spydets Vro er Skjoldet, hvorimod Spydet stiler, og dets Nedvryder erKrigeren.
5) Beskrivelse paa et Slag. 6) Slaget. „Da Kong Harald Graafeld faldt i Slaget." 7) Harald Graa

felds Dod stadede hans efterlevende Tilhirngere. 8) Digteren troster sig ved, at Haralds Brodre Ragn
fred og Gudrod lere endnu, og til dem scetter Folket sit Haab.

17
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«d« Vap.
Andet Slag
meUcm Ha
len oa Ragn»
fled , Sogn.

storligen for at Landshceren stulde stimle til Håkon. Ikte heller vilde Jarlen oftere indlade
sig i Slag, fordi han syntes der var alt for stor en Mon mellem deres Skibe; men foer om
Hosten nord til Throndhjem, og blev der om Vinteren. Endnu fremdeles havde Ragnfred
Konge alt Landet inde sondenfor Stadt, nemlig Fjordafnlke, Sogn, Hordaland og Rogaland,
og havde en Mcengde af Folk hos sig om Vinteren. Da det vaaredes udbod han Folket til
Leding og samlede stort Mandffab. Ved at fare om i Fylkerne ffaffede han sig Mandffab,
Skibe og al Slags Krigsforraad, som han havde nodvendig Brug for.

Da det vaaredes, udbod Håkon Jarl alt Mandffab nord fra Landet, og fik meget Folk
fra Hålogaland og Naumadal, saa at han fra Byrda til Stadt, havde Folk fra alle Solande.
Til ham samledes og en Hcer fra hele Throndelagen og fra Raumsdalen. Der siges for
vist, at han havde samlet sin Hcer fra fire store Landstrcekninger, og ham fulgte 7 larler, der
alle tilsammen havde en ustyrtelig Mcengde Folk. Saa siges i Vellekla:

Hiint var meest at prise,
At mordlystne Folkets Vcern
En Krigerhcer fra Nord
Til Sogn udruste lod.
Svoerdklingens unge
Fra fire Land' skjod Flaaden,
Og Hedins-Stormens
Saalund' stod Folket bi.

Og 7 Folkekonger
Ilede paa myge
Feberen at mode
Af siidte Skjoldes
Det klang i hele Norge,
Da Hedins gnues;
Mange Liig paa Svcerdething
Svommed' om ved Ncesset.

Håkon Jarl seilede med denne Flaade sor om Stadt, og da han spurgde, at Ragnfred
Konge med sin Hcer var bragen ind i Sogn, vendte han ogsaa med sit Mandskab didhen,
og der modtes Ragnfred og Jarlen. Håkon lagde til Lands med sine Skibe, mcerkede
Volden for Kong Ragnfred med Hasselkjceppe og valgte der sin Valplads. Saa siges i
Vellekla:

I Slaget Kongen modte
Venders grumme Fiende,^
Og i det andet Slag
Navnkundigt Mandfald blev.
Svingeren af Narfes

vende byder
Imod Land, og lagde
Odins mod Stranden.

Der blev et meget stort Slag; men da Håkon Jarl havde langt stere Folk, vandt han
Seier. Dette ffede paa Thingancesset, der hvor Sogn og Hordaland modes. Kong
Ragnfred stygtede til sine Skibe, efterat 300 Mand af hans Hcer vare drcebte. Saa siges
i Vellekla:

l) Kriger-Helten Håkon. 2) Saa kaldes den tappre Sohelt Håkon Jarl. Hedins-Storm, d. e. Vi
king-Strid. 3) Kjelen, som smyger sig igjennem Våndet. 4) Den som feder Ravnen d. e> Krigsman
den. 5) Hedin, en gammel Viking, hans Vcegge er Skjoldene. 6) Håkon Jarl kaldes Venders Morder
formedelst sin Krig med Venderne. 7) Narfe var Lokes Son. 8) Skibene.

Cap. 18. V 516 a eller nu Bsro i Bjsrnsrs Prcestegjsld i Fosens Fogderi (ste
!Xaumoclalr S. 53).

nu Dingences i Evindvigs Proestegjceld (see Haurclaiancl S. 50).
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Skarp Striden monne vcere der.
For Slagets Tr<rngsels-Tr«^

Trukked' under Liigfugl's Klo
Trehundred faldne Kriger'.^

Og derfrå han, som seierssel
Slag paa Havet reiser,

Gik over Slagnes
Gavn det var for Helte.

Efter dette Slag stygtede Kong Rangnfred fra Norge; men Håkon Jarl fredede Lan

det, og lod den store Hcer, som havde fulgt ham om Sommeren, vende tilbage nord efter,
og Selv blev han sor i Landet om Hosten og Vinteren.

Håkon Jarl giftede sig med en Pige, som hedte Thora, en Datter af den mcegtige «d« V«p.
Skage Skoptason, og meget deilig var hun. De havde to Sonner, Svend og He- Mtermaal.

ming, og ell Datter ved Navn Bergliot, der siden blev gift med Einar Tambarffjelver. Hå
kon Jarl var meget qvindekjcer, og havde mange Born, hvoriblandt en Datter Ragnhild,

som han giftede med Skopte Skagason, en Broder af Thora. Jarlen elstede Thora saa
hoit, at han holdt Thoras Frcender kjcerere end andre Folk, dog stod hans Svoger Skopte

i meest Agt hos ham af dem Alle, og han gav ham store Forlehninger paa More. Hver
Gang de vare i Leding sammen maatte Skopte lcegge sit Skib ncermest Jarlen, og ingen

Anden blev det tilladt at lcegge noget Skib imellem deres.

En Sommer, da Håkon Jarl var i Leding, var der et Skib med ham,
Thorleif den Vise var Styrmand. I denne Fcerd var og Erik, Håkon Jarls Son, som

da var 10 eller II Aar. Da de nu lagde i Havn om Qvcelden vilde Erik ikte taale, at

noget andet Skib end hans blev lagt ncermest Jarlens. Men da de kom sor til More,
modte Skopte, Jarlens Svoger, dem der med et vel bemandetLangstib, og da de roe til Flaa

den, raaber Skopte, at Thorleif skulde romme Havnen for ham og lcegge sig ud afAnkerleiet.
Erik tog ien Hast Ordet og bod Skopte lcegge sig i Leie paa et andet Sted. Da Håkon

Jarl Horte, at hans Son ansaae sig for mcegtig til at vige for Skopte, raabte han strår til

dem, at de skulde hale bort fra deres Leie, og truer dem ellers med noget vcerre, nemlig at
de skulde faae Hug. Da Thorleif Horte dette befalede han sine Mcend at stikke paa Land

touget, og saa gjorde de, hvorefter Skopte lagde sig ncermest Jarlens Skib, som han pleiede.
Naar de vare baade sammen stulde Skopte bringe Jarlen de nye Tidender han vidste, ligesom

Jarlen fortalte Skopte det Nye, som han forst fik opspurgt; derfor fik han Navnet Tidende-

Skopte. Vinteren efter var Erik hos sin Fosterfader Thorleif; men tidligen om Vaaren
samlede han et Reise-Folge, og Thorleif gav ham en Skude paa 15 Roerbcenke, med Skibs

redstab, Tcelte og Skibskost, hvormed Erik holdt ud af Fjorden og siden sor efter til More.
Tidende-Skopte foer ogsaa med et fuldbemandet Skib paa 15 Bcenke mellem sine Gaarde,

og Erik lcegger imod ham for at holde Slag. Der faldt Skopte; men Erik gav de Mcend,
som endnu stode paa Venene, Livet. Saa siger Eyolf Dadaffald i Banda-Visen.

Meget seent paa Dag gik
ynglingen, paa Viking-Ski/)

Sokyndig Herse modte
Med lige Kriger-Magt,

I) Trce bruges af Digteren ofte som Villedet paa en Mand, og Slagets Trcengsels-Tr» er Krigshel
ten, som forvolder Nederlag i Slaget. 2) Drcrbte 300 Krigere. 3) D. e. Håkon Jarl vandt Seier i

Slaget. 4) Skibe.
17^
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Da han Skopte fcrlded'
I Skjoldets Hvirvel-Lue.o
Ulve-Ven gav ofte

Stolte Guldets

Lod kjcere Lehnsmand
For Dit Hug, og Liv fratog,
Haandens Lues
Staalhaarde! Da han drcebtes.
Som Slagets Dron begjcer,
besteg Du Havets Ravn«)
Ved Guders Bud skiftes Land.

Siden seilede Erik sor ester langs med Landet og kom frem i Danmark, hvor han for
foiede sig til Kong Harald Gormsson og var hos ham om Vinteren. Men Vaaren efter
sender Danakongen Erik nord til Norge, hvor han gav ham larledomme tilligemed Raa
dighed over Vingulmark og Raumarige paa samme Vilkaar, som Skattekongerne der til
forn havde havt. Saa siger Eyolf Dadaffald:

Unge Folkestyrer

Forend Guld-Uddeler mild
Vilde scette hjelmet Mand,
Som vcrkker S/h/'/?/^

Erik Jarl blev siden en stor Hovding.
Oi»f I al den Tid var Olaf Tryggvesson i Gardarige og var hoiligen agtet as Kong Val
s"fr?G»r- demar og elffet af Dronningen. Kong Valdemar såtte ham til Hovding over det Krigs

folk, som han udsendte for at vcerge Landet. Saa siger Hallarsiein:

Haderen af Buescrdets
Ild") var 12 Aar gammel,
Da tappre Ven af Horder

Garders Krigsffib' takled' til.
Kongens Mcend Stavnoxen'^

Roret Havet furer.

Olaf holdt der nogle Slag, og han var lykkelig iat anfsre Hceren. Selv holdt han
og en stor Mcengde Krigsfolk paa sin egen Bekostning af den Lon Kongen gav ham. Olaf
var gavmild mod sine Mcend, og derfor meget venneftel. Men da gik det som saa ofte kan
stee, nåar udenlandste Mcend ophoies til Magt eller stor Wre fremfor indenlandste Mcend,

I) Slaget, hvor det gnistrer af sammenstodte Skjolde. 2) Drcebte mange paa Valpladsen. 3) Gav
mild Mand. 4) Erik drcebte sin Faders Lehnsmand, som Håkon Mede saa hoit. 5) Atter Vessrivelse
paa en gavmild Mand, som denger Haanden med Guld Guldringe og Armbaand. 6) Egentligen
Ravnens Stavneseng d. e. Skibet, og det hele Villede betyder, at der bleve Mange drcebte i dette So<
stag. 7) Olbollen. 8) Slangescedet er Guldet, altsaa den rige Konge. 9) Slag. 10) Yggur var
Odins Tilnavn «den Frygtelige" og Odins Brud er Jorden »: Landet. Il) Buescrdets er Haandens
Ild det er Guldet, som bceres paa Haanden, og Haderen af Guld er Vestrivelsen paa en gavmild
Mand. 12) Skibet.

Valens Blodfalk Fode.^

Sor paa Eodragen foer
Og ved Dlstuden" sad
Hos Slangescedets Eier.^

I Slag, paa Aggjes") Brud.

Laded' med Viking-Dragt,
Hjelm' og Slag-Veklcedning.
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at Mange misundte ham, fordi han var Kongen og ikte mindre Dronningen saa kjcer.
Saaledes talede de for Kongen, at han stulde vogte sig for at gjere Olaf altfor stor: „fordi
stig Mand er Dig meget farlig, om han vilde lade sig bruge til at gjore Eder eller Eders
Rige Meen og Skade, saa ovet som han er i alle Idrattter og Legems - Vvelser og derhos

vennescrl. Ikke heller vide vi, hvad Dronningen og han altid have at tale om." Det
var den Gang Skik iblandt mcegtige Konger, at Dronningen stulde have Halvdelen af Hir
den, som hun paa egen Bekostning underheldt af den Skat og Skyld, som hun dertil kunde
behove. Saaledes var det og ved Kong Valdemars Hof, at Dronningen havde ligesaa stor
en Hird som Kongen, og de kappedes meget om gjceve Mcend, som Enhver af dem gjerne

vilde have i sin Tjeneste. Saaledes ffede det da, at Kongen fcestede Lid til stig Tale, som
blev ham forebragt, og blev noget faaordet og but imod Olaf. Da Olaf mcerkede dette,

siger han det til Dronningen, og tillige, at han havde stor Lyst til at reise til Nordlandene,
hvor hans Frcender tilforn havde havt Magt og Rige, og hvor han troede med Rimelighed
bedst at vorde forfremmet. Dronningen onffer ham en lykkelig Reise, og siger at han vilde

blive anseet for en gjcev Mand, hvor han end var. Siden gjor Olaf sig reiseferdig, gik
ombord, og stak ud i Havet i Vster-Salt. Saa siger Markus Skeggjason i Rekstefen:

Siden lob' paa engang
Alle Kongens Snaekker

Til Oens Baando fra Gard"
Under milde Konge.

Gjceve Olaf, Tryggves Son,

Hcerjed' Vesterlandet;
Med Havfarer" sine

Kloved gjceve Mand med Staal.

Da han nu seilede ostenfra, anlob han B o rgun darh olm, hvor han gjorde Landgang
og plyndrede; men Landsfolket ilede ned paa Stranden, og holdt et Slag med ham, hvori

Olaf fik Seier og et stort Bytte.
Medens Olaf laae ved Borgundarholm, fik han et hvasi Veir, Storm og Sogang,

saa hans Skibe ikke kunde ligge fast, derfor seilede de derfrå sor ester under Vindland,sVVr.
hvor de faae en god Havn. Der fore de frem ial Fred og opholdt sig der en Stund. I
Vindland var dengang en Konge, som hedte B u ris l af, der havde 3 Dottre, Geira, Gun«
hild og Astrid. Kongens Datter, Gena, havde Magten og Regjeringen der, hvor Olaf

med sine Folk landede, og Dixin hedte den Mand, som med Dronning Geira havde meest
at raade. Da de nu havde spurgt, at der vare komne ukjendte Mcend til Landet, der havde

et fornemt Udseende, og derhos fore frem med Fred, forfoiede Dixin sig til dem med den

I) Oens Vaand eller Bcelte er det sedvanlige Billede paa Hav. 2) Gardarige. 3) Havheste, d. e.
Skibe.

Cap. 21. Middelald. Lat. orienwlw, Angelsax. Ostsw), nu Dsterssen.
Vor3un6mnolmi-, nu Oen B rnholm i Dstersoen.

Cap. 22. VincilauH lan<l, Ven6l»nll, VinhlanH hos Saxe solavia Angelsax.
Venuodlanli), d. e. Venden eller de af det slaviske Folk Venderne beboede Lande ved Dstersoen fra

Slien (81e), eller Hertugdommet Slesvigs sydlige Groendse, indtil Floden Weichsel. Vincllanck var
altsaa begrcendset af F6U»n«l (Jylland), (Saxen), polinalanH (Polen) oq Nrmlailll (en

Deel af Preussen). De Provindser af Vin6l»ns. som Forfcedrene fornemmelig gjcestede, og hvortil
vor Historie derfor i Almindelighed har Hensyn, var nuvoerende Mecklenburg og Pommern. Ind
byggerne kaldtes Viuliir, Viullr eller Vindar; som boede i Dst og Vestvinllm-, som

boede i Vest for Floden Oder. ViusveisKr kaldtes Den, som var fra Viulilaucl (cfr. Annal, for
nord. Oldk. 1 B. S. 179 f.).
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Ordsending fra Dronning Geira, at hun vilde indbyde de Ankomne til Vinter-Ophold; thi
den siorste Deel af Sommeren var leden, Veirliget var haardt, og der var store Storme.
Da nu Dirin kom til Stedet, mcerkede han meget snart, at Anforeren var en gjoev Mand

baade af A3t og af Udseende, og siger dem, at Dronningen indbod dem til sig ved dette
Vennebud. Olaf tog gjerne imod Tilbudet, og foer om Hosten til Dronning Geira. De

syntes overmaade vel om hinanden, og Olaf ncermede sig til Dronning Geira og beilede til

hende. Det blev saaledes afgjort, at Olaf sik Dronning Geira den Vinter, og blev tillige
med hende Rigets Bestyrer. Halfred Vandrcedastald taler derom i den Vije, som han dig-
tede om Kong Olaf:

Dst i Gardarige
Og paa Kongen lod
Liigvaaben farve
Hvi stulde Folk det dolge?

23de <sap. Håkon Jarl raadede over Norge og betalte ingen Skat, fordi Danakongen havde
overgivet ham alle de Skatte - Indtcegter, som Kongen tilkom i Norge, for den Moie og

Bekostning, som han havde for at vcerge Landet mod Gunhilds Sonner.

K." Keiser Otto var paa den Tid i Saxland, og sendte Bud til Kang Harald Danakon-

NrOtt?s ge, at han ffulde antage den rette Tro og lade sig dobe tilligemed alt det Landsfolk, som han
F° ChriSn- styrede; „i andet Fald," siger Keiseren, vilde han fare mod ham med en Hcer." Da lod

Danakongen sit Landevcern udruste, lod Danavirke vel befteste, og tiltakler sine Krigsstibe.

Derpaa sender han Bud til Norge til Håkon Jarl, at han skulde komme til ham tidligen
om Vaaren med den hele Håer, som han kunde faae paa Venene. Om Vaaren opbod Hå

kon Jarl en Hoer fra det hele Rige, som blev meget talrig, og med denne gik han under Seil
Danakongen i Mode. Kongen tog meget hcederligen imod ham. Der vare og mange

andre Hovdinger med Danakongen, som bragte ham Mandstab, faa han fik en meget stor
Hoer samlet.

Ow Tryggvesson havde om Vinteren vceret i Vindland, som for er fortalt, og foer
w,? KrO> samme Vinter til de Herreder i Vindland, som forhen havde lagt under Dronning Geira,

men havde paa den Tid unddraget sig al Lydighed og Skattegaver. Der feider Olaf, drcebte

mangen Mand, brcendte for Somme, tog meget Gods og lagde disse Riger under sig, hvor

efter han foer tilbage til sin Borg. Tidligen om Vaaren tiltaklede Olaf sine Skibe og stak
ud i Soen. Han seilede under Skaane, hvor han gjorde Landgang; men Landsfolket sam

lede sig og holdt et Slag mod Olaf, hvori han seirede og gjorde et stort Bytte. Derpaa
seilede han oster til Gotland, hvor han tog et Kjobmands-Skib, som tilhorte Icemter. De
gjorde vel et tappert Modvcerge; men Enden blev, at Olaf ryddede Skibet, dr<ebte mange

Mand og tog alt Godset. Et tredie Slag holdt han paa Gotland, hvori Olaf seirede og
gjorde et stort Bytte. Saa siger Halfred Vandrcedaskald:

Stridsgrumme Konge fordum lod
Icemters Slcegt og Venders

I) Bornholm. 2) Farve de Vaaben rode, hvormed Fienderne ihjelstoges, d. e. gjorde et stort Nederlag.

Cap. 24. DanavirKi (Danevirke), d. e. de Danskes Befcestning, var en af Dronning
Thyra Danebod og Kong Harald Blaatand af Temmer, Steen og Torv ovfort Vold, der var for
synet med en dyb Grav og ved hvert hundrede Favne med et Kastel. Den var cmlagt imellem

(Eideren) og Ole (Slien). Om dette Danmarks beromte Vcern, see script, r. 0. 1. 50,
Klon. van. p. 55 f., Suhms Hist. af Danm. 11. 580, 592, 111. 119 o. fl. St.

Cap. 23. Kotlaua, see OvchM S. 8.
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Falde i Stridens Larm;

Deri han tidlig oves.
Den krigsdjcerve Hersers Drot

Farlig var for Goters Liv;
Guldoder

I Skaane falde lod.

Keiser Otto drog en stor Krigshcer sammen fra Saxland, Frakland, Friisland
og Vindland. Ham fulgte Burisleif Konge med en stor Håer, og i denne Krigsffare

var hans Svigerson Olaf Tryggves son. Keiseren havde en stor Hoer af Ryttere; men
dog langt fiere Fodfolk, hvoriblandt en stor Hcer fra Holtsetaland. Harald Danakon

ge sendte Håkon Jarl med den Nordmanna«Hcer, som fulgte ham, sor til Danavirke,
for der at vcerge Landet. Saa siges i Vellekla:

Hiint desuden hcendte,
Lande-Nandens°) Dg,

Under gjceve Seiers-Qvist^)
I Sigte iled Danmark;

Og Herders gjceve
Med Wgirs bedcekket,

Styrer Dovres Gjceve
Mod de danske Konger.

Og gavmild Konge
Vilde fsrst Mordalf friste,
Som fra Norden kom.

Ved Tykstovens Grcrndsegjcerde,")
Da Valscerk-Stormens Vogter')

Bod Horders kjcekke Helt
Bevogte Danavirke

Mod Reiser af Storm.

Otto Keiser kom med sin Hcer sor fra til Danavirke, men Håkon Jarl vcergede med sit
Mandffab Borgmuren. Danavirke var saaledes anlagt: der gik 2 Fjorde ind i Landet,
en paa hver Side, og i den inderste Bugt af Fjordene, havde Danerne gjort en stor Borg
muur af Steen, Torv og Tommer, og gravet et bredt og dybt Dige udenfor, samt tillige
sat et Kastet over hver Port. Da blev der et haardt Slag, hvorom der tales i Vellekla:

Ei var det uden Fare
Mod deres Hcer at gaae.

Skjsnt Pil'-Stormens
Raser i haarde Styr.")

Rytteren paa Bolgens Blak")
Krcever Slag, da Helt

Fra Sonden foer med Hcer
Af Franker, Vender, Friser.

1) Kongen forte Krig i Skaane. 2) Acmr-rand, d. e. den Vord eller det Velte, som omgiver Strand»
kantens Aur (Grund) d. e. Havet, og Havets Dg er Skivene. 3) Slagets Qvist, eller Vust erStrids

manden, da Mcend af Digteren ofte fremstilles som Trceer. 4) Jarlen. 5) Holm-Vaand eller Bcelte er
atter Havet, og Havets Hjelm KMm), Skrcekkens Hjelm, da 3Egir betyder baade Hav og Skrcek.

6) Den Gang var store Skove i Jylland paa Grcendsen af Slesvig. 7) Anforeren i Slaget Valscerk,
Pantser, som bruges i Slaget. 8) Hagbart en gammel Sorover. Harald såtte Håkon til at bevogte

Danavirke mod Fienden. 9) Krigsmanden. 10) Stoi og Larm. Il) Sohesten, d. e. Skibet.

Cap. 26. i dets celdste og mest udstrakte Bemcerkelse betegner det store fran
kiste Monarkie; da dette omsider adsplittedes, findes Bencevnelsen indstrcenket til en
Deel af Tydstlcmd eller de frankiste Lande ved Rhinen. Indbyggerne kaldtes hvilket Fol

kenavn senere gik over til Beboerne af det nuvcerende Frankrige, hvilke dog ogsaa kaldtes
»ar af Landets Navn

gjorde en Deel af Saxland (see S. 6) og var omgivet af Friisland (S. 76) i Vest og Vindland
i Ost.
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Håkon Jarl opstillede sine Folk i Fylking over alle Borgporte; men dog var den Deel

af Hceren langt sterre, som han lod fare langs Borg-Murene, for at gjore Modstand, hvor
somhelst Angreb ffede. Saaledes faldt mange af Keiserens Folk, uden at de vandt Noget
af Volden. Da vender Keiseren om, uden at gjere videre Forsog paa Angreb. Saa siges
i Vellekla:

Ornefeder Mand for Mand
Stred mrd Svoerdesvinger/)
Hoor Skjolde sammenstodes
I Heltes Spyde-Leeg.
Djcerv Saxerne han drev
Paa Flugt til Sundets Farer,")
Saa Helt mod Kriger-Helt'
Vcerged Folkegjcerdet.^

Efter dette Slag foer Håkon Jarl tilbage til sine Skibe, og agtede at seile hjem til
Norge; men da han ingen Bor sik, blev han liggende i Limfjorden.

2?de <s<«p, Keiser Otto vender derpaa strax tilbage til Sli med sin Hcer, samler sin Krigsstaade,
Go?mss!n og forer sin Stridsmagt over Fjorden til Jylland. Saasnart Danakongen Harald faaer

Jarl debes. dette at vide, farer han imod ham med sin Hcer, og der bliver et stort Slag, hvori Keiseren

tilsidst vinder Seier; men Danakongen stygtede til Limfjorden, og foer ud tilMaarse. Ved
Hjcelp af Mellemmcend, som fore mellem Kongen og Keiseren, kom det til Fred og Stcevne

mede paa Maars, hvor Keiser Otto og Danakongen medtes. Da forkyndte Biskop Po po
den hellige Tro for Kong Harald. Siden lod Kong Harald sig debe med hele Dana - Hce

ren. Harald Konge havde, medens han opholdt sig i Maarse, sendt Bud til Håkon, at han
stulde komme ham til Hjcelp, og Jarlen var just kommen til Ven, som Kongen havde ladet
sig dobe. Da sender Kongen de Ord til Jarlen, at han skulde indfinde sig hos ham, og da
de modtes tvang Kongen Jarlen til at lade sig dobe. Da blev Håkon Jarl dobt med
alle de Mcend, som vare i hans Folge, og Kongen gav ham Prcester og andre lcerde Mcend

med sig, og siger, at Jarlen ffulde lade alt Folket dobe i Norge. Derpaa Mtes de ad, og
Jarlen stak i Soen og biede der paa Bor.

28de <sap. Da den Vind kom, hvormed han syntes at kunne komme til Soes, stjed han alle lcer-

Mcend paa Land, og stak ud i Havet; men da Vinden gik om til Sydvest og siden til
N/i Vest, seiler Jarlen ester ud igjennem Dresund, og hcerjer paa begge Sider af Landet. Der

efter seiler han ester under Skaanesiden, og hcerjede hvor han kom til Lands. Da han kom

ester til Gota-Skjcerene, lagde han til Land, og gjorde et stort Blod-Offer. Da kom

Ravne flyvende, som klunkede hoit, og nu tykkedes Jarlen vide, at Odin havde modtaget
Offeret, og at han vilde faae Lykken med sig hvad Dag han vilde staaes. Derpaa brcender

Jarlen sine Skibe, gaaer paa Land med sit Mandffab og farer overalt frem med Hcerffjold.
Da kom Ottar Jarl, som raadede over Gotland mod ham, og de holdt et stort Slag med

hmanden, hvori Håkon Jarl faaer Seier; men Ottar Jarl faldt med en stor Deel af sit

1) I Terten I»F8 Hl-Isi», d. e. Odins Lue-Vrag. Odins Lue er Svcerdet. 2) Sundets
Farer eller Heste er Skibene. 7) Danavirke. Under sit Forsvar af Danavuke forjog Håkon Jarl Sax
erne til deres Skibe.

Cap. 27. 81 o (ogsaa slesvlk), nu Fjorden Slien, der lober ind til Staden Slesvig (see
Vindland). Mundingen af denne Fjord forekommer under Navn af eller sloser.

Hlaiss?, nu Den Mors i Limfjorden.
Cap. 28. vautaskel-) d. e. Skjcerene ved Kysten af Oster-Gotland i Sverige.
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Mandffab. Håkon Jarl overfarer nu begge Gotlands med Ild og Svcerd, indtil han kom

til Norge, hvorpaa han farer Landeveie» helt nord til Throndhjem. Derom siges i Vellekla:

Helt, som fcelded' Flygtning,
Holdt Raad paa Vold med Guder,o

Og i Vikingdragten klcedt
Fik hoeldig Dag til Strid.

Offerstenens
Saae stcrrke Aadselgrib.

Hilldas nu vilde
Goters Liv forode.

holdt Jarlen,
Hvor ingen Kriger-Helt

Under Himlens Tag,
Fordum kom at hcerje.

Ingen bar
Leies Skjolde-Rande

Loenger bort fra
Han Gotland gjennemfoer.

Guders Frcende loessed'
Med Valens Dynger Volden;"

Liig Odin fik fra Val.N
Fr od es Fog") blev Asers Priis.
Hvo tvivler om at Guder

Ddeloeggeren jo styre
Af Konge-3Ct. For vist
Guder styrke Håkons Magt.

Keiser Otto foer tilbage til Saxland til sit Rige, og skiltes i Venffab fra Danakongen. 29d« <sap.
Der fortcelles, at Keiser Otto blev Gudfader til Svend, Kong Haralds Son, og gav ham Hjemwrd,
sit Navn, saa at han i Daaben blev kaldet Otto Svend. Kong Harald holdt ved Chri

stendommen indtil sin Dodedag. Kong Bureslav foer derpaa til Vindland og med ham
hans Svigerson Kong Olaf. Dette Slag omtaler Halfred Vandrcedaffald i Olafs-Drapa:

Han, som fremffynder Lob
Af Bankestokkens Hest,")

Hug barklos Pantsers Birk")
I Danmark, sor for Heid by.

Olaf Tryggvesson var 3 Aar i Vindland for Dronning Geira faldt i den Sygdom, 3»" V«p.
som ledte hende til Graven. Olaf tog sig hendes Dod saa ncer, at han siden ingen Pndest ft»

fcrstede til Vindland. Derfor staffede han sig Krigsffibe og foer atter ud paa Feidetog.
Forst hcerjede han i Frisland, derncest i Saxland, og heelt til Flcemingjaland. Saa siger

Halfred Vandra>daMd:
Ssnnen af Kong Tryggve

I wtte Hug tilsidst
Skjcrmmed' Saxers Kroppe,
Som Rov for lattteqvindens Hest.^")

l) Håkon Jarl, der fik i sit Blodoffer et varsiende Vink til at stride mod Fienden hvilken Dag han
selv vilde vcelge. 2) Afgudsdyrkeren Håkon drcebte Mange paa Valpladsen. 3) Valkvriens Gud. Tir eller Tyr

en af de guddommelige Aser. 4) Sorle var Navnet paa en gammel Sorover. 5) Ormen, som meest
opholder sig i Lyngen, og Ormens Leie er Guldet ester den for omhandlede Fabel, altsaa forgyldte Skjol
de. 6) Derved hentydes til den lange Landreise, som Jarlen gjorde efter dette Tog. 7) Marken, Val

pladsen. 8) De Faldne tog Odin til Valhalla. 9) Slaget, saa kaldet efter den stridbare Konge i Rolf
Kråkes Saga. 10) Skibet, som paa Bankestokkens Ruller stsdes ud i Havet. II) Hug Pantserne for

dcervede. 12) Ulven Icetteqvindens Ridehest.

KvurttveKju," d. e. Oster- og Vestcr-Gotland, see Ovihiuli S. 8.
Oaxlancl, see S. 6.
Cap. 29. Ile ill i d. e. NeiclubFi- (i Ottars Reise „ut nu Haddeby (Hedeby)

ved Staden Slesvig (ford Ble»viK) i Hertugdommet af samme Navn, hvilke Steder man ostere
har sammenblandet. Haddeby Kirke ligger paa den ssndre, men Slesvig paa den nordre Side af Slien.

Cap. 3N. see S. 76.
I?lNm in uland eller llllNlll, nu Velgien, der omgaves i Nord af Frisland og i Syd af

Valland; Indbyggerne knldtes (see Frisland).
18
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51te (sap.
Kong Qlaf
Tcyggves

lons Feide.

s«te <3ap,
Kc«g Olaf
tebcsiSyl'

lingerne.

Og venpriset Konge gav
QvwldriderindensD Hest,
Mange Frisers syrte
Blod, for Torst at stukke.
Folkehadets Dcemper^)
Bar Odins Klcededragt.^
Hoerstoevner Flandrers Kjod
Lod Ravnen sonderstide.

Siden seilede Olaf Tryggvesson til England, og hcerjede vide om i Landet. Han
seilede alt nord til Nordhumbraland og derfrå nord til Skotland, hvor han ogsaa feidede
viden om. Derfrå seilede han til Sydereerne, hvor han holdt nogle Slag, siden ser til

Man, hvor han og sloges. Han feidede ogsaa vide om paa Irland. Derfrå styrede

han til Breiland, som han vide omkring overfaldt med Ild og Svwrd, ligesom og den Land»
strekning, som kaldes Kumraland, hvorfra han seilede til Valland og feidede der. Da han
seilede fra Vesten, agtede han sig til England, og kom til nogle Ver i Havet vestenfor Eng»
land, som kaldes Syllinger. Saa siger Halfred Vandrcedastald:

Unge Konge, som ei viger,
Engelcender underkued;
Spyde-Stormens
Voldte Nordhumbrers Mord;
Kjcekke Ulve-Moetter
Feided om blandt Skotter vidt.
Og paa O'n Man
Svcerdleeg med Svcerdet gjor.

Spcendte Bues lod
Oboer siaae og Irer;
Dyre Skjoldes Konge
Tsrsted efter LEre.
Kongen stog Vretlandets
Byggcre og Kumbrer;
Og Pilebygens
Stillede sin Hunger.

Olaf Tryggvesson var 4 Aar paa dette Tog, fra den Tid han havde forladt Vindland,
indtil han kom til Syllingerne.

Medens Olaf Tryggvesson laae i Syllingerne spurgde han, at der i Verne var en
Spaamand, som forudsagde uvordne Ting, og disse Spaadomme tykkedes Mange at gaae
i Opfyldelse. Saaledes blev Olaf nysgjerrig efter at prove denne Mands Spaa - Evne.

Han sendte derfor en af sine Mwnd til ham, som var vakkrest og stsrst, klcedte ham prcegti
gen, og bod ham sige, at han var Kongen; thi Olaf var bekjendt i alle Lande som vakkrere,
gjcevere og sterre end alle andre Mcend. Men efterat han havde forladt Gardarige beholdt
han ei meer af sit Navn, end at han kaldte sig Ola, og sagde at han var Da
nu Sendemanden kom til Spaamanden, og gav sig ud for Kongen, fik han dette Svar:
„ikke er Du Konge: men det er mit Raad, at Du er Din Konge tro." Og fiere Ord
siger han ikke til denne Mand. Sendemanden foer tilbage og fortcrller Olaf dette, og
Lysten til at trceffe Spaamanden tiltog, da han Horte dette hans Svar, og nu tvivlede

I) Icettinderne forestilledes at ride om paa Ulve og med Slanger som Tommer og lede om Natten efter Liig.
2) Som tcemmer de Urolige. 3) Vaaven. 4) Som holder Slag. 5) Gavmilde Konge. 6) Krigerske
Pileskytter LEgir kaldes Olaf her, fordi han forte sine Krige til Soes, og fremstilles saaledes af Dig
teren som Havets Gud. 7) Ravnen stillede sin Hunger paa de Faldnes Kroppe. 8) Fra Gardarige.

<sap. 32. Mon eller Maun, nu Den Man i det irste Hav, see Suduroerne S. 68.
Kum r ula nd eller Kau:nrall»n<l (i Chron. Anglosax. Ouind,alan6), nu Cumberland i Eng

land. Indbyggerne kaldtes Xumdr»,-, hvoraf Adj. KumberLor.
Vall an 6 (det vestlige Frankrige) see S. 71.

nn Scilly-Oerne i det irffe Hav. Det hervcereude Kloster antages at have
voeret i (nu S. Mary's old Town cfr. Ortnser. Saga S. 378).
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han ikte meer om, at han var Spaamand; thi forfoiede Olaf sig nu til ham, indlod sig
i Samtale med ham, og spurgde ham, om han kunde forudsige Noget om, hvorledes det
vilde gaae ham med at komme til sit Rige eller om anden Lykke. Eneboeren svarede i
en hellig Spaadoms-Aand: «Du vil vorde en beromt Konge, og udfore navnkundige Vcerk;

mange Mennester vil Du fore til Tro og Daab, til Hjelp baade for Dig Selv og Andre,

og paa det Du ei stal ncere nogen Tvivl om Sandheden af dette mit Svar, da hav
dette til Mcerke: nåar Du kommer til Dine Skibe, da vil en Mcengde af Dine Folk

mode Dig med Svig, og derpaa vil folge et Slag, hvori Du vil miste mange Folk; men
Selv blive saaret ncesten til Doden og baaren paa Skjolde til Dine Skibe; dog ester 7

Dage ffal Du vorde helbredet af dette Saar, og strår derefter lade Dig dobe." Kort
derefter foer Olaf ned tit sine Skibe, hvor han modte Ufredsmcend, som vilde drcebe ham
og hans Folk. Derpaa blev et Slag, hvis Udfald var som Eneboeren havde sagt, at

Olaf saaret blev baaren paa Skjolde til sit Skib, og ligesaa at han ester 7 Dage blev

helbredet. Da tykkedes Olaf vide, at denne Mand havde sagt Sandhed, og at han var en
sand Spaamand, hvorfra han end havde denne Spaadoms-Gave. Nu foer Olaf anden Gang

til Spaamanden, talede Mangt med ham, og spurgde omhyggelige», hvorfra han havde den
Viisdom at kunne forudsige uvordne Ting? Eneboeren svarede, at de Christnes Gud Selv

lod ham vide Alt hvad han onffede, og anforte derpaa for Olaf mange store Beviser paa
Guds Almagt. Formedelst disse Opmumringer samtykkede Olaf iat tåge Daaben, og saa

ffede det, at Olaf med hele sit Folge blev dobt. Der opholdt han sig meget lcenge, antog den
rette Tro, og fik med sig Praester og andre lcerde Mamd.

Om Hosten seilede Olaf fra Syllingerne til England, hvor han lagde sig i Havn; men <sap.
foer fredelige» frem; thi England var christnet, og han Selv var bleven Christen. Paa Gyda tilHu'

den Tid gik et Thingbud over Landet, at alle Mand skulde komme til Thinge. Da nu

Thinget var sat, kom did en Dronning ved Navn Gyda, en Soster til Olaf Qva ran,
som var Konge i Dublin i Irland. Hun havde vaeret gift i England med en mcegtig Jarl,
efter hvis Dod hun forestod Riget. I hendes Rige var nu en Mand, som hedte Alf

vin, der var en stor Kjcempe og Holmgangsmand. Han havde beitet til hende; men hun
gav det Svar, at hun Selv vilde have Kaaret, hvem hun vilde tåge til A3gte af de Mcrnd,
som i hendes Rige vare, og af den Aarsag var et Thing sammenkaldt, at Gyda vilde vcelge

sig en Mand. Did kom og Alfvin, pyntet i sine bedste Klceder, og der vare og mange an
dre velklcedte Mcend. Ola f var ogsaa kommen der; men havde sine Uveirsklceder samt en

lodden Overkjole, og stod med sit Folge adskildt fra den ovrige Mamgde. Gyda gik om

kring og saae paa hver Mand, om hun kunde finde Nogen, som hun syntes havde Udseende
af en modig Mand. Da hun nu kom did, hvor Olaf stod, saae hun ham lige i Ansigtet, og

spurgde, hvad han var for en Mand? Han kaldte sig Ola, «og jeg er udenlandst Mand" siger
han. Gyda svarer: „vil Du have mig, saa vil jeg kaare Dig." «Dertil siger jeg ikke

nei" svarer han. Han spurgde, hvad Navn den Kone havde, og hvad hendes A3t eller
Byrd var. «Gyda heder jeg," siger hun, «jeg er en Datter af Kongen af Irland, og var

gift her i Landet med en Jarl, som styrede Riget. Siden hans Dod haver jeg styret Ri
get, og Flere haver beilet til mig; men der var ingen, som jeg vilde gifte mig med." Hun

var en ung og meget vakker Kone. De omtale siden denne Sag, blive enige med hinan
den, og Olaf fcester sig Gyda.

Alfvin var dermed saare ilde tilfreds. Dengang var det Skit i England, at nåar To Gap.

kivedes om Noget, stulde det ved Holmgang afgjores, og nu udfordrer Alfvin OlafTryggvesson
til Tvekamp om denne Sag. De aftale Tid og Sted til Kampen, og hver af dem ssulde

18 n
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have 12 Mand med sig. Da de nu modtes, siger Olaf til sine Moend, at de stulde gjore som
han gjorde. Han havde en stor Vxe, og da Alfvin vilde hugge til ham med sit Svcerd, stog
han Svcerdet af hans Haand, og iet andet Hug Alfvin selv, saa han faldt. Derpaa bandt
Olaf ham fast. Det gik alle Alfvins Mcend ligesaa, at de bleve stagne, bundne og forte til
Olafs Herberge. Derpaa bod han Alfvin fare ud af Landet, og aldrig komme tilbage; men
Olaf tog alle hans Eiendomme. Olaf fik saaledes Gyde til Mgte, og opholdt sig stundom
i England, stundom i Irland.

35t« <s<,p Medens Olaf var i Irland, var han engang paa et Krigstog, som stede til Soes. Da

fa«r Hun-de behovede Strandhug, ginge nogle af hans Mcend i Land og dreve ned til Stranden en
stor Qvoeg-Flok. Da kom en Bonde til og bad Olaf give sig de Kjor, som tilhorte ham.

Olaf bod ham tåge sine Kjor, om han kunde kjende dem; „men ophold ikke vor Fcerd."
Bonden havde med sig en stor Bu-Hund, som han viste ind i Qvwgflokken, hvori mange
hundrede Nod vare sammendrevne. Hunden lob om i hele Ovcegstokken, og drev netop saa
mange Nod sammen, som Bonden paastod at savne, og alle vare de mcerkede paa een Maa

de, hvoraf man syntes vide, at Hunden havde kjendt de rette, og at den maatte vcere
meget forstandig. Nu sporger Olaf Bonden, om han vil stelge ham Hunden? „Hellere
vil jeg give Dig den" svarer Bonden. Olaf gav ham strår en Guldring i Stedet og love-

de ham sit Venstab. Denne Hund hedte Vige, der var den allerbedste af alle Hunde og
som Olaf siden lcenge havde i Eie.

2«<e ls<»p. Danakongen Harald Gormsson spurgde, at Håkon Jarl havde forkastet Christendom-

Harald men, og hcerjede vide om i Danakongens Land. Da opbod Danakongen en Krigshcer,
hvormed han foer til Norge, og da han kom til det Rige, som Håkon Jarl havde at raade
over, feider han der, odelcegger hele Landet, og kommer med sin Flaade til nogle Ver, som

hede Solunder. Kun 5 Gaarde bleve staaende i Lerdalen; men alt Folket stygtede op
paa Fjeldene og til Skovene med alt det lose Gods, som de kunde fore med sig. Derpaa agtede
Danakongen at seile med sin Flaade til Island, for at hevne den Nid og Spot, som alle Is
lcendere havde brugt imod ham. Det var nemlig ved Lov bleven bestemt i Island, at der
stulde digtes en Nidvise om Danakongen for hvert et Nces, som der var i Landet. Aarsa
gen dertil var den, at et Skib, som tilhorte Islcrndere, var strandet i Danmark; men Da-
nerne toge alt Godset, og kaldte det Vrag. En af Kongens Fogder ved Navn Birgi r var
Skyld deri, men Nidvisen digtedes om dem begge. Dette staaer i Nidvisen:

Og da mordkyndig Harald
Fra Sonden trcrder Svcrrdets Mo;^
Men Venders Morder blev

Som i vide boer,
Et Rcek«) for Landets Guder,
Til Hoppe blev omstabt.^)

I) Svcrrdets Mo. eller flade Grund er Skjoldet, som Svcerdet ssaaer paa. 2) Et Huus af Steen.
3) Rcrk, et Ord, som bruges endnu meget, og betyder et Skumpelstud, der jages hid og did. 4) Ester
Nidvisen stulde baade Harald og hans Foged Birger forvcmdles til Heste.

Cap. 36. Bolun6ii-, en til Sogn horende vidtloftig og med hoie Fjelde opfyldt Ogruppe
ved Indlobet til Sogne-Fjorden (nu Sulen-Derne). Navnet er uden Tvivl givet den af Sognin
gerne, og bemcerker fsrmodentlig de Der, bag hvilke Solen gaaer under (Sol-Nedgangen), da de
netop ere beliggende tige i Vest for en stor Deel af Sogn (see Sogn S. 43).

I. Ni»6ali-, nu Lerdal, see Sogn.

I Faxe-Ham omstabt.
Og den svage Byrgir,
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Kong Harald bod en Troldmand fare i forvandlet Skikkelse til Island, for at <sap

prove, hvad han derfrå kunde fortcelle ham, og han foer afsted i en Hvals Ham. Da

han nu kom til Landet, foer han mod Vesten norden omkring Landet, hvor han saae EMkcVscm

alle Fjelde og Bakker fulde af Land-Vcetter, Nogle smaa og Nogle store. Da han
kom til Vap na fjord, holdt han ind i Fjorden og agtede at gaae paa Land; men da

foer en stor Drage ned sra Dalen imod ham, i Folge med Orme, Padder og Vgler,

som blceste Wdder paa ham. Nu vendte han om vestenom Landet alt til
og foer ind i den. Da floi imod ham en Fugl, der var saa stor, at dens Vinger

strakte sig til Fjeldene paa begge Sider, tilligemed en Maengde andre Fugle, baade
store og smaa. Derfrå foer han lcengere mod Vest, og saa ssr ind ad Breidafjord.
Da han kom ind i Fjorden, kom en stor Gra-Oxe ham imode, vadede ud i Soen og

brolede noget forfcerdeligen; ham fulgte en Mcengde Land-Vattter. Derfrå foer han
sor om Reikjanws, og vilde gaae op ad men der kom en Bjerg-Rise
mod ham med en Icrrnstav i Haanden. Han var et Hoved hoiere end Fjeldene og

med ham vare mange andre Icetter. Derfrå foer han oster mod Landet endelangs, og
der, siger han, var intet at see uden Sand og store Arkener, og udenfor Skjcerene store
Brcendinger; men Havet mellem Landene var saa stort, at Langskibe ei kunde komme

derover. Paa den Tid var Brodhelge i Vapnafjord, Eyolf Valgerdsson i Ifjord, Thord
Gellir i Breidafjord, og Thorodd Gode i Olfus. Siden vendte Danakongen om med

sin Flaade og seilede tilbage til Danmark; men Håkon Jarl lod igjen hele Landet bygge,
og betalede siden, saa lcenge han levede, ingen Skat til Danakongen.

Svend, Kong Haralds Son, som siden blev kaldet Tveffjceg, bad sin Fader, Kong <sap.
Harald, om en Deel af Riget; men nu, som for, vilde Harald end ikke tveDfte Dana- G°r»>ss°ns

vcelde, eller give ham noget Rige. Da staffer Svend sig Krigsskibe og siger, at han
dermed vil fare paa Vikingetog; men da alt hans Mandstab var samlet, og Jomsvi

kingen Palnatoke var kommen ham til Hjcelp, holdt Svend ad Sjceland til og ind i
Isefjord, hvor hans Fader, Kong Harald, forud laae med sine Skibe fcerdig til at fare i

Leding. Svend lagde sig strår i Slag med ham, og der blev en haard Kamp. Nu
stimlede saa meget Folk til Kong Harald, ac Svend blev overmandet og flygtede. Der

fik Kong Harald et Saar, som blev hans Dod. Siden blev Svend udkaaret til Kon
ge i Danmark. Den Gang var Sigvald Jarl over lomsborg i Vindland; han var

en Son af Kong Strut-Harald, som havde raadet over Skaane. Heming og Thorkel

i) Skibslobet i Vigen eller Vugten.

Cap. 35. Vspnakjiil-6r i Bunnu6als-hinx i det ostlige Island.
(Dfjorden) i Sysselet af samme Navn paa Nordlandet.

(ir (Bredefjord), en stor Fjord i den vestlige Deel af Island, som blev givet
Navn af Thorolf Mostrarssjseg fra Ssndhordland (Landnb. P. 11. C. 12).

N,e)? Kranes, det lcengst udstikkende Nces i paa Sonderlandet.
V,'llai-Bkei6 i paa Ssnderlandet (cfr. Landn. P. 11. C. 16).

Olkos (01fu8), en Bygd ligeledes i
Cap. 38. (nu Isefjord) i det nordlige Sjceland.
FumBborK blev i Harald Blaatands Tid anlagt af Palnatoke paa Den.l 6 m (nu Wollin, der

Wollinische Werder), der er beliggende i den Deel af de Gamles Vlnllwn<l, som nu heder For-
Pommern. Ved der laa i Ncerheden af nuvoerende Stad Wollin ved Diwenow-Strsmmen
paa den sydostlige Side af Den var en saa rnmmelig Havn, at der kunde ligge 300 Langskibe,
og til ydermere Forsvar for samme havde man opfort et Kastel. Herfrå vare de for deres Tap
perhed saa navnkundig blevne lomsvikinger (lomsvikinga S. C. 23, cfr. Langebeks r.
van. t. 1 ?. 51—53, Ann. f. Nord. Oldk. 1 B. S. 238).



138 Qlaf Tryggvessons Saga.

39te Vap
lomsvikin

aernes
strocnge
Lefle.

50de <sap
iirit oa Ha,
ton Jarls
Opbud til

Krig.

den Hoie vare Sigvalds Brodre. Bue hiin Digre fra Borgundarholm, og Sigurd,
hans Broder, vare ogsaa Hovdinger over lomsvikingerne. Desuden Vagn, en Sen af
Aake og Thorgunna og Sosterson afßue og Sigurd. Sigvald Jarl havde tåget Svend
Konge til Fange, og fort ham til Vindland til lomsborg, hvor han havde tvunget ham
til at forlige sig med Burislaf, Vendernes Konge, og at antage Sigvald Jarl som
Fredsmcegler imellem dem. Sigvald Jart var da gift med Astrid, en Datter af Kong Bu
rislaf. I andet Fald siger Jarlen, at han vil overgive Kong Svend i Vendernes Hoen.
der. Da Kongen nu vidste, at disse vilde pine ham til Doden, gav han sit Samtykke
til Jarlens Forligs-Mcegling. Sigvald Jarl fceldede nu den Dom, at Kong Svend skulde
faae Gunhild, Kong Burislafs Datter; men Burislaf derimod Thyri, Haralds Datter,
en Soster af Kong Svend; men hver paa sin Side skulde beholde sit Rige, og der skul
de vcere Fred imellem Landene. Derpaa foer Kong Svend hjem til Danmark med sin
Kone Gunhild. Deres Sonner vare Harald og Knud den Mwgtige. I den Tid tru
ede Danerne meget med at drage med en Hcer til Norge imod Håkon Jarl.

Kong Svend gjorde et mcegtigt Gilde, hvortil han indbod alle de Hovdinger, som
i Riget vare; thi han vilde gjore Arve-Dl efter sin Fader Harald. Kort tilforn havde
og Strut-Harald i Skaane, og Vesete paa Borgundarholm, Fader til Bue Digre og Si
gurd, opgivet deres Aand. Da sendte Kong Svend de Ord til lomsvikingerne, at Sig
vald Jarl og Bue, med deres Brodre, skulde komme did, og i samme Gilde, som Kon
gen gjorde, feire deres Faders Gravol. lomsvikingerne fore til Gjcestebuds med deres
tappreste Folk og havde 11 Skibe fra Vindland og 20 Skibe fra Skaane. Der samledes en
stor Mcenge Folk. Den forste Gjcestebudsdag, forend Kong Svend steg i sin Faders Hoiscede,
dråk han sin Faders Mindeskaal, og gjorde det store Lofte, at han, forend trende Vintre vare
ledne, vilde med sin Hoer drage til England, for at droebe Kong Adalred eller jage ham ud af
Landet. Denne Mindeskaal skulde Alle drikke, som i Arvegildet vare. Derncest skjamkedes
for lomsvikingernes Hovdinger af den stcerkeste Drit i det storste Horn, som der var for
haanden. Da dette Birger var tomt, skulde alle Mcrnd drikke Christjkaalen, og atter
bares det fuldeste Maal og den stcerkeste Drit for lomsvikingerne. Den tredie Skaal
var St. Michaels Minde, som blev drukken af Alle. End tomte Sigvald Jarl der
efter et Mindebcrger til sin Faders 3Ere, og gjorde det hoitidelige Lofte, at, for 3 Vin
tre var til Ende, skulde han vcere kommen til Norge for at drcebe Håkon Jarl eller drive
ham ud af Landet. Derpaa gjorde Thorkel Hoie, hans Broder, det store Lofte, at han
skulde folge sin Broder Sigvald til Norge, og ei stye fra Striden, saa lcenge Sigvald
sloges der. Derefter lovede Bue Digre at fare til Norge med dem, og ikke slye fra
Striden for Håkon Jarl. Ligesaa lovede hans Broder Sigurd at fare til Norge, og
ei stye, saalcenge den storre Deel af lomsvikingerne stoges. Endeligen lovede Vagn
Aakesson, at han skulde fare med dem til Norge, og ikke komme tilbage, for han havde
drcebt Thorkild Leire og gaaet i Seng til hans Datter Ingeborg, uden hendes Frcrnders
Samtykke. Mange andre Hovdinger gjorde strcenge Lofter om forskjellige Ting. Saa
ledes blev der drukket Arve-Vl den Dag; men da lomsvikingerne Morgenen efter
havde sovet Rusen ud, tykkedes dem, at de havde tåget Munden fuld. De holdt
Stcevne for at aftale, hvorledes de skulde ruste sig til denne Fcerd, og da bestemtes det,
at de paa det hurtigste skulde gjore sig i Stand til Reisen. Saaledes udrustede de ufor
tovet sine Skibe og Krigsfolk, hvilket snart rygtedes overalt i Landet.

Da Erik Jarl, Håkons Son, som den Tid var paa Raumarige, spurgde denne Ti
dende, samlede han strår en Hcer, og farer til Oplandene, derfrå nord over Fjeldene til
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Throndhjem, og indfandt sig hos sin Fader Håkon Jarl. Derom taler Thord Kolbeinsson i
O^riks-Drapa:

For Sandt det Hwrsagn foer
Fra Syd om store Strid
Blandt staalklcedte Mcend.

Bender saaes i Fare.
leg Horte, at fra Syd

Daners Skib med Sider lang
Skjodes ud paa Vand

For Havorens Vei at gaae.

larlerne Håkon og Erik lode opstjcere Krigspile over hele Throndelagen og sendte Bud
til begge Morer og til Raumsdalen, jaa og nord til Naumadal og Hålogaland, og stcevner

derpaa hele Almuen til at forsyne sig baade med Folk og Skibe. Saa siges i Eriks-Drapa:

Den Skjoldstcerke mange lod
Sncekker, Skibe, Skuder

Stode ud paa Havets Brud.
(Digters Priis i Krigsfang steeg.)

Og da han, som reiser
Slagets Iling, hurtig

Foer med Skjold langs Faders Land.
Mangen Mast gled Land forbi.

Håkon Jarl holdt strår ser ester til More for at speide og at samle Folk; men Erik
Jarl samlede en Hcer og forte den nord fra.

lomsvikingerne holdt med deres Flaade til Limfjorden, hvorfra de stak i Soen med s"« Qap.

60 Skibe. Da de kom ind under Agdesiden, styre de med deres Flaade nord paa til Roga-
land, og begyndte at hcerje saasnart de vare komne i Jarlens Rige, seile saa nord paa langs
med Landet og ffjcende og brcende overalt. En Mand ved Navn Geirmund seilede med
en let Farkost med nogle saa Mcend nord efter til More, og da han tras Håkon Jarl, stil

lede han sig for Spisebordet og fortceller Jarlen den Tidende, at der fra Danmark var kom
men en Hcer sor i Landet. Jarlen spurgte, om han havde Vished derom. Da rakte Geir

mund frem den ene Arm, hvorpaa Haanden var afhuggen, og sagde, at dette var et Tegn
paa, at der var en Hcer i Landet. Siden udspurgte Jarlen ham omhyggeligen om denne

Hcer. Geirmund siger, at den bestod aflomsvikinger, som havde drcebt mange Mcend, og
plyndret vide omkring. „Hurtigen og hidsigen fore de frem" siger han „og jeg venter at
det ei vil vare lcenge, inden de komme hid. Derpaa roede Jarlen ind efter alle Fjorde langs
med det ene Land, og udefter langs med det andet, og samlede Mandskab. Han foer Nat
og Dag, og sendte Speidere over det ovre Eid, sor i Fjordene, men vendte selv om nord ef
ter for at mode Erik med sin Hcer. Derom tales i Eriks-Drapa:

Og stridskyndig Jarl, som
Driver Plankesidens
Hoie Stavn stjod paa Vand
Til Slag og Sigvalds Trusel.

I) Skibet, hvis Sider er sammensat af Planker.

Cap. 41. Lid (Mandseid), see S. 58.
Mil (lir (Nord- og Sendfjord), see S. 57.
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Og Skibsruller mange kncerked';

Men Saargribbens store Trost/)
Som brod Hav med Aareblad,
Slet ikte frygted' Dsd.

Erik Jarl ilede med sin H<er sorefter det forteste han kunde.

Sigvald Jarl styrede med sin Flaade nord om Stadt, og lagde forst i Land ved Hero.
disse Vikinger traf paa Landets Folk, sagde disse dem aldrig Sandheden om,

hvad larlerne toge sig for; men lomsvikingerne hcerjede, hvor de kom frem. De lagde til

den ydre Kant af Hod, lob paa Land, haerjede, og dreve baade Folk og Qvceg ned til Ski
vene; men drwbte alle stridsdygtige M<end. Da de nu fore tilbage til Skibene, kom en

Bonde gaaende i Ncerheden af Bues Flok, som sagde til dem: „I fare ikke frem paa Krigs,
mands Viis, da I drive Kjer og Kalve ned til Stranden; bedre lagt var det for Eder at

tåge Bjornen, som er kommen ncersmßjerne-Baas." «Hvad siger den gamle Mand"
sporge Nogle; „kan Du sige os Noget om Håkon Jarl?" Bonden svarede: «Jarlen foer

igaar ind i Horundar-Fjord, og havde et eller to Skibe; siet ikke fiere end tre, og da havde
han intet Nys om Eder." Bue lob nu med sit Folge ien Fart ned til Skibene og lode

alt Bytte fare. Bue sagde: „ lader os nu benytte os af det Nys, vi have faaet om Jarlen
og vcere Seieren ncermest." Da de kom paa Skibene, roede de strax ud fra Landet. Sig

vald Jarl raabte til dem, og spurgte, hvad der var paa Fcerde? De svare, at Jarlen var
inde i Fjorden. Derpaa loser Sigvald Jarl sin Flaade, og roer nord om Ven Hod.

larlerne Håkon og Erik laae i Halkelsvik, hvor deres hele Hcer var samlet. De
"n?en,'es'°havde halvandet hundrede Skibe, og havde da faaet spurgt, at lomsvikingerne vare komne

ind fra Som, og laae ved Hod, og da roede larlerne sorfra for at opsege dem. Da de

nu kom til et Sted, som hedte Hjorunga - Vaag, modtes de, og paa begge Sider lagde de

I) Beskrivelse paa en Krigshelt, som giver Krigsfuglen Bytte, her Erik.

42. Herskar, nu Hero eller Heroerne, en Gruppe af Smaaoer i det sondmorste
Sogn af samme Navn, paa den storste af hvilke Hero Kirke er opfort, og hvor der ifolge Thor

fceus har staaet et Kloster. Naar man har antaget, at ved stal forstaaes alle de saakaldte
Soroer, saa tog man mcerkelig Feil, hvilket blandt ander Asl. Bolts lordebog noksom viser (cfr.

Ounumlsri S. 56.
ll a ud eller Nsd, nu Den Hareid-Land paa Sondmor. Om Identiteten af Hsd og Hareid-

Land kan man ikke mere tvivle, nåar man af Diplomer og Asl. Bolts lordebog veed, at Gaarden
med Kirken, der er beliggende ved den ostlige Kant af det Eid, som ganer heelt over Sen omtrent
fra Sst til Vest, fordum kaldtes Ilucwr-eid (nu Hareid); thi heri har man, jo Navnet Hod eller
Haud i Genetivs-Formen.

Noi uudui-fj »rdr eller kaldes nu lorgen-Fjord. Dette
godtgjores ved et Diplom fra 1325, hvori ncevnes Gd. (nu Lere) I Nulundurf)ide a

Ounumttre," og i et andet fra 1357 foretommer Gd. „!luuBludum (Hustad) i torundar 8oKn" sam
mesteds. Nurund kaldtes den Deel af Fastlandet, i Syd for Hareid-Land, som nu heder Vartdals-

Strand eller Hauene (see Ounnmleri S. 56).
Cap. 43. llullk6lBviK, nu Halkjelsvik, paa hvilken Gaard Voldens Kirke staaer, er

beliggende lige i Syd for Hareid-Land paa den ostre Side af Voldens-Fjord (see S. 75).
Bestrivelsen over denne Vugt, som lceses i lomsvik. Saga Cap. 42,

passer i det Hele tåget saa godt til den nuvcerende efter Gaarden Lid bencrvnte, Livaag, som
man kan vente det, nåar man lcegger Mcerke til, at den har sit Udspring fra nogle Personer, som
gjorde deres lagttagelser enten under Forberedelserne til Slaget, eller i dets Tummel, eller saa
rede og modige umiddelbar efter samme, og at Veretningen derncest lcenge maatte bevares i Hu

kommelsen og ved Tradition forplantes forend den blev optegnet. Ihvorvel man, hvad Verdens-
Hjornerne angaaer, i Veretninger fra de Tider, da man endnu ingen Idee havde om Magnetnaa

len, i Almindelighed maa vente disse meer eller mindre feilagtig angivne saa kan man dog
neppe tvivle paa, at der i Vaagens Veffrivelse maa vcrre steet en Forvexling af Sst og Vest.
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deres Skibe i Linie til Angreb. Midt i Hceren blev Sigvald Jarls Mttrke frembaaret, og
lige imod det ordnede Håkon Jarl sine Folk til Angreb. Sigvald Jarl havde 20 Skibe;
men Håkon Jarl 60. I Håkon Jarls Hoer vare disse Hovdinger: Thorer Hjort fra Hålo

galand og Styrkar fra Gimsar. Paa den ene Floi af Flaaden var Bue Digre og hans
Broder Sigurd med 20 Skibe. Mod ham lagde sig Jarlen Erik Hakonsson med

60 Skibe, og med ham disse Hovdinger: Gudbrand Hvite fra Oplandene og Thorkel
Leire en vikvcerst Mand. Paa den anden Floi lagde Vagn Aakesson sig i Linie med

20 Skibe; men lige mod ham Svend Hakonsson, og med ham Skegge fra Ophaug paa
Yrjar og Ragnvald fra Mrvik paa Stadt med 60Skibe, saa siges i Eriks-Drapa:

Og Ledings-Flaaden nu
Langs Land til Kampen lode,

Stormhjemmets MaagerD gled'
Mod de danffe Skuder.

Jarlen lod paa More
Rydde gyldne Skib.
Viking-Hest drev paa So

Blandt varme Liig.

Eyvind Skaldaspilder siger og i Haleygja-Tal:
For Ingvefreys")
Fiender blev

Uglad Strid,
Da Lands-Styrer

Flaaden haled'
Imod O-Daners Hcer,
Da Sverdalfen

Fra Sonden lod
Ved Soleglad

Havets Heste^
Stode frem

Mod deres Hcer.

i) Havets Maager, eller ester en anden Lcrsemcmde Havets Moer, er Skibene. 2) Vlandt Liig, der
svommede om paa Havet, hvor Slaget havde staaet. 3) De Danske, der som Christne var Hedningerne

ugunstige. 4) Skibene.

Var Nav net endog det eneste, som i dette Tilfcelde kunde veilede, saa vilde det vcere nok at vide,
at det endnu er tilbage i Hjoringnces ved den ostre Side af Bugten, samt i Hjoringdal og Hjoring
dals-Lien ved dens Bund (cfr. Kliiwers Mindesm. S. 130). Ben?iimBi3<i, som man, til Trods
for al Rimelighed, har antaget at vcere den I Miil fraliggende Suls er sandsynligviis ingen

anden, end den ved nordre Side af Vaagens Munding i Ost gaaende Halvo, der nu er landfestet
ved et lavt Vaand, hvilket skal bcere umiskjendelige Spor af senere at vcere opskyllet; endelig er
Vaagens nordostre Bred fra Gd. Pilffoug og lige til Overraad opfyldt af Gravhoie, runde saa

velsom aflange eller Skibshoie, ved hvilke man sinder trende Bantastene. Naar Haud er inden
tisk med Hareid-Land, hvorom vel ei kan vcere mindste Tvivl, saa er det efter Fortcellingen og

Egnens Vesiaffenhed vistnok heller ikke muligt, at finde nogen anden Bugt, som med mindste Skin
af Rimelighed kunde antages for de Gamles N^srun^avK^r.

ci imsui- (nu Gimse, og ncrrmest den nedre Gaard) i Melhuus Prcestegd. i Guldalen, der i
Dldtideu beboedes af ftere beromte Hovdinger, men ingen mere end ovenncevnte Styrkars Sonnessn,

Einar Tambessjelver (Odd Munks Olaf Tryggv. S. C. 67, cfr. Snorre i Har. Graaf. S. C. 14).
I. oi ri. Da man sinder, at Raumarige undertiden i den celdste Tid er blevet henregnet til

Viken i Ordets videste Bemcerkelse, saa er det ikke usandsynligt, at Thorkel Leire har havt hjem
me paa den, fordum iscer, meget betydelige Gaard Loren (der strives forstjellig

:c.) i Sorums Sogn i de Gamles BKaun (see Saml. t. d. Norske F. S. :c. 2 V. S. 101, 121).
tlppkaux, nu Ophaug paa Orlandet i Fosens Fogdr. (cfr. Olaf Tryggv. S. C. 73,75,76).

HI rvik) nu Ervik paa Stadtland i Scrlo Prcestegd. i Nordfjord.
19'
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«3de Eap

Derpaa lagde de Flaaden sammen og da begyndte det ffarpeste Slag, hvori Mange
faldt paa begge Sider; men mange Flere af Håkons Folk, thi lomsvikingerne floges dra
beligen, djoerveligen og ffarpt, og ffjede lige igjennem Skjoldene. Saa mange Spyd bleve
afffudte mod Håkon Jarl, at hans Brynje blev aldeles sonderstidt, og han kastede den fra

sig. Saa siger Finn Halkelsson:

Som sta',
Med k ummet Skulder-Arm;

Kamplld om Jarlen si eeg.
Da ' odtes Vrynie-Helt,
At kaste Odins Scerk^

Med siidte Ringes Klang;
Nu rysies Skib og ryddes.
Da Jarlens Mallekrave

I Sundet hugges sender;
Og Strids-Heltens Sidemand
Sig det til Mcerke har.

<sap. lomsvikingerne havde sterre og mere hoibordede Skibe; men paa begge Sider slogesElgvald c) e' ! V e' l^l
Jarls F<ugt. he paa det djsrveste. Vagn Aakesson lagde sit Skib saa tatt ind paa Svend Hakonssons

Skib, at Svend lod Skibet ffaate tilbage og var paa Veien at sty. Da kom Erik Jarl
til og lagde sig i Lime mod Vagn, og nu sakkede Vagn tilbage, og Skibene kom til at ligge, som
de for havde lagt. Derpaa vender Erik om til sin Floi, som da havde skaatet sig tilbage;
men Bue havde kappetTougene og agtede at forfolge de Flygtende. Da lagde Erik Bord om

Bord med Bues Skib, og der blev den skarpeste Strid med Hugvaaben. Efterhaanden lagde

to eller tre af Eriks Skibe sig om Bues ene Skib. Just nu blev der et Uveir, og der kom en saa
stor Hagl-Boie, at hvert Hagl-Korn veiede en Vre. Da kappede Sigvald Touget, vendte
Skibet og vilde stye. Vagn Aakesson raaber til ham og beder ham ikke sty; men Sigvald

Jarl cendsede ikke hvad han sagde; da stjodVagn Spydet imod ham, og tras ham, som ved
Roret sad. Sigvald Jarl roede bort med 35 Skibe; men 25 laae tilbage.

«sde Eap Da lagde Håkon Jarl sit Skib paa Bues andet Skibsbord, og nu vankede der svare

unrter sig Hug for Bues Mattid. Vigfus, en Son af Vigaglum, tog op et spidsnebbet som
laae paa Doekket, hvorpaa en Mand for havde mttet Knappen til sit Svcerd. Vigfus, som

var en stcerk Mand, kastede Stceet med begge Hwnder i'Hovedet paa Aslak Holmskalle, saa
at Nebbet gik ned i Hjernen. Paa denne Aslak, som var Bues Fosterfader og Stavnboer,

havde for intet Vaaben tunnet bide; men selv havde han hugget til begge Sider. En an
den Mand blandt de stcerkeste og tappreste var Haavard Hogvande. I dette Anfald ginge

Eriks Mcend op paa Bues Skib og bag paa Skandsen, hvor Bue stod. Da hug Thor
stein Midlang til Bue tvcrrs over Nwsen, saa gik itu og der blev et stort

Saar; men Bue hug igjen til Thorstein i Siden, saa at Svcerdet hug Manden midt over.
Derpaa loftede Bue op to Kister fulde af Guld og raabte hoit: „ overborde alle Bues Mccnd"

og styrtede sig derpaa overbord med begge Kister. Mange af hans Folk sprang med ham
overbord; men nogle faldt paa Skibet; thi det var ikke godt at bede om Fred. Da blev
Bues Skib gjort ryddelig for Folk fra Stavn til Stavn, og derpaa det ene ester det andet.

1) Den syede Pantser —Pantserne bleve ogsaa sammensyede af Fruentimmer. L') Gerda, Gymers Dat
ter, en af Asynierne, rost for sin Gjcestfrihed her staaer Gerda i Stedet for Qvinden, som hjemme
ved Arnen passer paa Arbeidet. 3) Pantserne. 4) Et Sta? kaldes endnu, som i Grundsproget, en Am
bolt. 5) Den Deel af Hjelmen, som bedcrkkede Ncesen.

Ei vakker blev,
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Siden lagde Erik Jarl sig ved Vagns Skib og der blev gjort en meget haard Mod- «ap.
stand; men tilsidst blev deres Skib ryddet, og Vagn tilligemed 30 Mand bleve tagne til

Fange og bundne fort op paa Land. Da kom Thorkel Leire til og sagde: „det strcen-

ge Loste gjorde Du Vagn, at drcebe mig; men nu synes det mig rimeligere, at jeg

drcrber Dig." Vagn og hans Mamd sadde Alle sammen paa en Thorkel

havde en Are i Haanden, hvormed han hug til ham, som yderst sad paa Laagen. Vagn
og de ovrige Fanger vare saaledes bundne, at der var snoec en Strikke om Fodderne

paa dem alle; men deres Hcender vare lose. Da sagde Een as dem: dette Fistebeen

har jeg i Haanden, og det vil jeg stinge ned i Jorden, om jeg veed Noget til mig selv,

nåar Hovedet er hugget af mig. „ Hovedet blev hugget as ham, og Fistebenet faldt
ham af Haanden. Der sad ogsaa en meget vakker Mand med et langt Håar, som

svobte Haaret sammen over sit Hoved, rakte Halsen frem og sagde: „gjor ikke Haaret blo
digt." En Mand tog Haaret i sin Haand og holdt det fast. Thorkel hug til med

Oren; men Vikingen rykkede Hovedet saa stcerkt til sig, at han som holdt i Haaret, lu
dede forover, og Oren hug begge Hcenderne over paa ham, og blev saa staaende fast i
Jorden. Da kom Erik Jarl til og spurgte: „hvo er denne vakkre Mand?" Han sva

rer: „Sigurd kalde Folk mig, og jeg gaaer under Navn af Bues Son; men end ere
ikke alle lomsvikinger dode." Erik siger: „Visseligen mon Du vcere Bues Son; vil

Du nu have Liv og Fred?" „Det kommer an paa hvo han er som byder" svarede
Sigurd. „Han byder" svarede Jarlen, „som Magt dertil haver, Erik Jarl."

„Da vil jeg" siger han, og nu blev Strikken lost af ham. Nu sagde Thorkel Leire:
„Vil Du end, Jarl, give alle disse Mand Liv og Fred, da ffal dog aldrig Vagn Aakesson

komme derfrå med Livet," lober derpaa frem med oploftet Ore; men Vikingen Skar

de svingede sig i Strikken, og lod sig falde for Thorkels Fodder, saa Thorkel faldt stad
over ham, hvorpaa Vagn greb Oren og gav Thorkel Banehug. Da sagde Jarlen:

„Vagn, vil Du modtage Livet" „Det vil jeg" siger han „om det skjcenkes os

Alle." «Loser dem da af Strikken!" siger Jarlen, og saa blev gjort. 18 bleve
drcebte; men !2 stjamkedes Livet.

Håkon Jarl, og Mange med ham, sad paa et Stykke Troe, da smcellede en BG«H?de «ap.
streng paa Bues Skib, og Pilen ramte Lendermanden Gissur fra Valders, som sad noest
Jarlen og var stadseligen klcedt. Derpaa ginge Mamd ud paa Skibet, og fandt Haa

vard Hegvande staaende paa Kna? ved Skibs-Relingen; thi Fodderne vare hugne afham,,
og han havde en Bue i Haanden. Da de kom ud paa Skibet, spurgte Haavard: „hvo
faldt for Skudet?" De svarede, at han hedte Gissur. „Da var mit Held mindre

end jeg vilde" siger han. „Stor nok er Ulykken" svarede de, ~men ei skal Du volde
fiere," og derpaa droebte de ham. Siden randsagedes Valpladsen, og Byttet af loms

vikingernes 25 Skibe blev baaret sammen til Deling. Saa siger Tind Halkelsson:

Ravnefiokkens Moetter

Slog Eggens skarpe Spor

I Venders Lceg, og Svoerdet

Ved solsnoet Line,2)

For Krigsherrens Stridsmcend

Rydded' fem og tyve

l) Stykke af nedfaldne eller omsiuggede Traeer, der findes i Skovene, og ofte vruges til at gjore Vei
over sumpige Steder; et Udtryk, der endnu meget bruges. 2) Meningen, som den i vor Overscettelfs ud
trykkes, er: «Jarlen drcrbte mange Vender, for de kappede Touget og flygtede."
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HBdc <sap
K. Harald
Grcrnsses

Dod.

Lange Skibe farlig
Prove for Hcerens Magt

Siden lode de denne Hcer gaae fra hverandre. Håkon Jarl foer til Thrond
hjem, ilde tilfreds med at Erik Jarl havde stjcenket Vagn Aakesson Livet. Det er
et Folkesagn, at Håkon Jarl i denne Strid offrede sin Son Erling til Guderne, sig
til Seier, og derefter kom Hagelboien, hvorpaa Nederlaget vendte sig paa lomsvi
kingernes Side. Erik Jarl foer til Oplandene, og saa oster til sit Rige, og med
ham var Vagn Aakesson. Da giftede Erik Jarl Ingeborg, Thorkel Leires Datter,

med Vagn, og gav ham et godt, fuldt udrustet og bemandet, Krigsffib. De skil»
tes ad som de kjcereste Venner. Vagn foer hjem sor til Danmark, hvor han siden
blev en navnkundig Mand, og mange Stormcend nedstamme fra ham.

Harald Grcenffe var Konge paa Vestfold, som for er fortalt, og blev gift
med Aasta, en Datter af Gudbrand Kule. En Sommer, da Harald Grcenffe fei
dede i Vsterleden, for at samle Formue, kom han til Svithjod. Der var Olaf
Senffe Konge, som var en Son af Erik Seierstel og Sigrid, en Datter af Skog

lar-Toste. Sigrid var dengang Enke og havde mange og store Gaarde i Svithjod.
Men da hun spurgde, at hendes Fosterbroder var kommen til Lands kort derfrå,
sendte hun Mcend til ham for at indbyde ham til Gjestebud. Han forsomte ikke
denne Fcerd; men foer til Sigrid med et stort Folge, og blev paa det venligste

modtagen. Kongen og Dronningen sad i Hoiscedet, og dråk begge sammen om
Qvcelden, og alle hans Mcend bleve paa det bedste bevcertede. Om Qvcelden da

Kongen gik til Hvile, var der en Seng opredt for ham med et Omhceng af fimt
Lcerred, og med kostbare Sengklceder; men i dette Herberge vare kun faa Mcend.

Da nu Kongen var astlcedt og kommen i Seng, kom Dronningen til ham, ffjcenke
de selv for ham, var saare blid og lokkede Kongen meget til at drikke. Kongen

blev overmaade drukken, og saa vare de begge. Derncest sovnede han, og Dronnin
gen gik dervaa ogsaa hen og lagde sig. Sigrid var den forstandigste Qvinde og

forklog i mange Ting. Om Morgenen var der ogsaa den herligste Bevcertning;
men da gik det som scedvanligen, nåar Folk have vceret meget drukne, at de nceste
Dag vogte sig for at drikke for meget. Dog var Dronningen meget munter, og

hun og Kongen talede meget med hinanden, blandt Andet ogsaa om, at hun ikte holdt
de Eiendomme og det Rige, som hun havde i Svithjod, af mindre Vcerd end hans
Kongedom og Eiendele i Norge. Ved denne Tale blev Kongen uglad, og fandt ikke

Behag i Noget; men gjorde sig reiseferdig, ganske sindssyg. Derimod var Dron

ningen overmaade lystig, gjorde ham store Forceringer, og fulgte ham paa Veie.
Nu foer Harald om Hosten tilbage til Norge, og var hjemme om Vinteren; men

var meget stille og nedstaaet. Sommeren ester foer han atter til Vsterleden med

sine Skibe, og styrede til Svithjod. Han sendte de Bud til Dronning Sigrid, at

han vilde have et Mode med hende, og hun red ned til ham. De tales ved, og

han bringer snart det Forstag paa Bane, om hun vil gifte sig med ham. Hun

svarer, at det var taabeligt Snak af ham, da han tilforn var saa godt gift, at han
kunde ansee sig vel faren. Harald siger: „ Aasta er en god og gjcev Kone; men
ikke er hun saa hoibyrdig som jeg." Sigrid svarer: „vcere kan det, at Du er

mere hoibyrdig end hun, men jeg tcenker, at hun nu gaaer med begge Eders Lykke."
De skiftede ikke mange flere Ord med hinanden, forend Dronningen red bort. Kong

1) Nemlig Olaf den Hellige, som var en Son af Harald Grcenste og Aasta.
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Harald var fremdeles tung i Sindet, og beredte sig atter til at ride op i Landet, for
at treffe Dronning Sigrid. Mange af hans Moend fraraadte ham dette; men ikte desto

mindre foer han med et stort Folge og kom til den Gaard, hvor Dronningen boede. Den
samme O-voeld kom oster fra Gardarige en anden Konge, som hedte Visavald, for at beile
til Dronning Sigrid. Der blev givet begge Kongerne med alle deres Folk Plads ien stor

og gammel Stue, og i den var derefter ogsaa al Indretning, dog fattedes ikte Drikke om
Qvcelden, og den saa stcerk, at 2tlle bleve ganffe drukne, og Vagten, baade ude og inde, sov

nede ind. Da lod Dronning Sigrid dem angribe om Natten baade med Ild og Svcerd.
Der bramdte Stuen op med de Mcend, som inde vare; men de som stap ud bleve drcebte.

Sigrid sagde, at saalunde ffulde hun gjsre Smaakongerne kjede af at fare fra andre Land for at
beile til hende. Siden blev hun kaldet Sigrid Storraade.

Dette ffede Vinteren efter at lomsvikinge-Slaget stod i Hjerunga-Vaag.

var bleven tilbage paa Skibene for at have Opsyn over det Mandffab, som var efter, me-
dens Harald var gaaet paa Land. Da nu Rane spurgte, at Harald var tågen af Dage,

foer han med sine Folk tilbage til Norge det forleste han kunde, og fortalte denne Tidende.
Rane foer til Aasta og fortalte hende Alt, hvad der paa Reisen havde tildraget sig, ligesom

og i hvilket Mrende Harald havde besegt Dronning Sigrid. Da Aasta havde spurgt denne
Tidende, foer hun strår til Oplandene til sin Fader, som tog vel imod hende; men begge
vare meget forbittrede over de Naad, som vare oplagte i Svithjod, og over at Kong Harald

havde agtet at sette hende i eensom Stand. Om Sommeren fodte Aasta Gudbrandsdatter
et Guttebarn, som blev ovewst med Vand og kaldet Olaf. Rane Selv este Vand over

ham, og Gutten blev forst opfodt hos Gudbrand og sin Moder Aasta.
Håkon Jarl raadede over den hele ydre Deel af Norge, som ligger ved Ssen,

havde saaledes 16 Fylker under sin Raadighed. Den Orden, som Harald Haarfager havde '
indfert, at der stulde vcere en Jarl i hvert Fylke, blev siden loenge vedligeholdt, og saaledes
havde og Håkon Jarl 16 larler under sig. Saa siges i Vellekla:

Hvo har nogensinde seet
Hele Land og sexten

larler Een underlagt;
(Enhver det huste stal).
Han, som fremmer Hjelmens Lov/)
Hans Folkeleg ved Hedins Mast'"

Hoitpriset rider hen
Mod fire Verdens Hjorner.^

Medens Håkon Jarl raadede over Norge, var der gode Aaringer i Landet, og god

Fred indenlands mellem Bonderne. Derfor var Jarlen den lcengste Stund af hans Leve
dage meget elstet af Bsnderne; men lamgere hen i Tiden stede dec, at Jarlen blev meget
uscedelig i Omgang med Qvinder, ja det gik endog saa vidt, at han lod bortfore moegtige

Mcends Dottre, fiyttede dem hjem til sig, laae hos dem en Uge eller to, og derefter sendte
dem hjem. Derved paadrog han sig megen Mistykke af Qvindernes Frcender, og Bon

derne begyndte ogsaa ilde at knurre, som Thwnderne have for Vane, nåar Noget gaaer imod
deres Sind.

1) Vestrivelse paa en Krigsmand, her Dakon Jarl. 2) Viking-Mastens eller Skibets Folkeleeg d. e.
Slag paa Havet. 3) Krigerens Sosiag berommes overalt.

(sap. 50. Det nordenfjeldste og vestenfjeldste Norge lige til Rogaland var altsaa den Deel,
hvorover Håkon Jarl raadede.

19'



R46 Qlaf Tryggvessons Saga.
8ld« <s«p. Håkon Jarl horer imidlertid mumle om, at der vestenfor Nordsoen var en Mand
sesNefor yeh Navn Ole, som der blev anseet som Konge. Ester nogle Mamds Udsagn fattede han

Mistanke om, at han monne vwre as norst Konge-A3t. Det blev vel sagt, at Ole var

Gerst af Herkomst; men tillige havde Jarlen spurgt, at Tryggve Olafsson havde havt en
Son, der hedte Olaf, som i sin unge Alder var reist oster til Gardarige, og der bleven opfodt hos
Kong Valdemar. Jarlen havde omhyggeligen spurgt om denne Mand, og havde Mistan

ke om, at han monne vcere den Samme, som nu var kommen til Vesterlandene. Nu hav
de Jarlen en meget god Ven, som hedte Thorer Klake, der lcenge havde vceret paa Vikinge
tog, stundom ogsaa paa Kjobmandsreiser, saa han var vel kjendt vide omkring. Denne

Thorer sender Håkon Jarl over Nordsoen, og bod ham gjore en Kjobmandsreise til Dublin,
som Mange da havde for Skik, og omhyggeligen undersoge, hvilken Mand denne Ole var.

Dersom han fik Vished om, at det var Olaf Trygg ves son, eller nogen Anden af norst
Konge-Mt, som var der, da skulde Thorer soge ved Svig at besncere ham, om han kunde.

Derpaa foer Thorer vester til Irland til Dublin og sik sporge, at Ole var der hos sin32de Gap

7css°n"om- Vcerfader Kong OlafKvaran. Thorer, som var en ordsnild Mand, giver sig strår i Sam-
Norgc. tale med Ole, og da de ofte og lcenge havde talet med hinanden, begyndte Ole at sporge om

Nyt fra Norge, forst og fremst om de oplandste Konger og mange Stormcend, hvilke af

dem der vare i Live, og hvilket Rige de havde. Han spurgte og om Håkon Jarl, og om

han var yndet i Landet. Thorer svarer: „larlen er saa mcegtig en Mand, at Ingen vover
at tale Andet end hvad han vil; men det volder, at der ingen Anden er nogensteds at gange
til. Dog veed jeg, om jeg stal sige Sandhed, at det er mange gjceve Mcends og Almuens
Sindelag, at de helst og mest beredvillige vilde see en Konge af Harald Mt kom

me til Riget. Men vi kjende Ingen dertil stikket, og mest fordi det er nu Mvet, hvor lidet
det nytter at slaaes med Håkon Jarl." Da de nu ofte omtalede dette, aabenbarer Ole sit
Navn og sin A3t for Thorer, og sporger ham tilraads, hvad han meente, om Bonderne
vilde tåge Olaf til Konge, dersom han drog til Norge. Thorer opmuntrede ham meget iv

rigen til denne F<erd, og roste meget ham og hans store Evner. Da begyndte Olafs Hu
stcrrkt at stande til at fare til hans Fwdrene-Arv. Saaledes feiler Olafvestenfra i Thorers
Folge med 5 Skibe, forst til Syderoerne og derfrå til Orkenoerne. Dengang laa Jar
len Sigurd Lodversson iAasmundsvaagpaa Ragnvalds.Aen med et Krigsstib, og ag
tede at seile over til Katances. Just paa den Tid seilede Olaf med sin Flaade vestenfra til
Verne, og lagde sig der i Havn; thi Petlands-Fjorden var ikke seilbar. Da Kongen nu fik
at vide, at Jarlen var der tilstede, lod han ham kalde ril sig, og da Jarlen kom paa Skibet
for at tale med Kongen, havde de kun talet faa Ord med hinanden, for Kongen siger, at Jar

len stulde lade sig dove med alt Landsfolket, ellers stulde han doe strår paa Stand; desuden
forsikkrede Kongen, at han vilde fare over Verne med Ild og Svcerd og odelcegge Landet,
med mindre Landsfolket antog Christendommen. Men i den Stilling hvori Jarlen nu

var, valgte han at antage Christendommen, hvorefter han blev dobt tilligemed alt det Folk,
som var der hos ham. Siden svoer Jarlen Kongen en Ed, gik i hans Tjenesie, og overgav
ham sin Son, ved Navn Hvalp eller Hund, som Gidsel, og ham tog Kong Olaf med sig til
Norge. Derpaa stak Olaf oster ud i Havet og kom til Lands ved Moster, og der steg han

<tap. 52. (nu Osmondwall) paa (South-Ronaldsa) den
sydssiligste af Orkenoerne.

Katane», see S. 70.
I»6tlgndB-fjfti-<li-, nu Pentland-Frith, see S. 68.
KloZtr, see S. 81.



147Qlaf Tryggvessons Saga.

A3de <3ap
Haton Jarls

Flugt.

forst i Land i Norge. Der lod han synge Messe iet Landtcelt; men siden er paa samme
Sted bleven bygget en Kirke. Thorer Klake sagde nu til Kongen, at det bedste Raad for

ham var, ikke at gjore bekjendt hvo han var, og ikke lade noget Rygte gaae foran sig; men
fare saa fort han kunde til Håkon Jarl for at komme uforvarendes paa ham. Saa gjor

Kong Olaf, feiler nordefter Nat og Dag, efter som der gaves ham Bor, og lod ikke Lands
folket vide, hvem det var som foer saaledes afsted. Da han kom nord til Agdences spurgte

han, at Håkon Jarl var inde i Fjordene; og tillige at han var uenig med Bonderne. Ved

at hore dette mcerkede Thorer, at det gik en langt anden Vei end han tcenkte; thi efter loms
- - Slaget vare alle Mand i Norge Håkon Jarls fuldkomne Venner formedelst den

Seier, som han havde faaet, og fordi han havde frelst Landet for Ufred; men nu var det
Uheld indtruffet, at en stor Hovding var kommen til Landet, medens Bonderne laae i Strid

med Jarlen.

Håkon Jarl var til Gjcestebuds paa Medalhuus i Gaulardal; men hans Skibe laae ude
ved Viggja. Der var en mcegtig Bonde, ved Navn Orm Lyrgja, som boede paa By

nces, der havde en Kone, som hedte Gudrun, og var en Datter af Bergthor paa Lundar.
Hun blev kaldet Lunde-Sol, fordi hun var den deiligste Qvinde. Jarlen sendte sine Trcelle

til Orm i det Mrende, at de ffulde bringe Orms Kone Gudrun til Jarlen. Traellene

frembare deres HErende; Orm bad dem forst stette sig til Nadvers; men forend Trallene

havde afspist, vare der komne mange Folk til Orm fra Bygderne, som han havde sendt Bud
til, og nu erklcerede Orm, at han ingenlunde vilde lade Gudrun fare med Trwllene. Gud

run bad Trcellene sige Jarlen, at hun ikke vilde komme til ham, uden han sendte efter hen
de Thora afR imo l, som var en mcegtig Hustru og en af Jarlens Kjcerester. Trcellene sige,

at de saaledes skulde komme igjen en anden Gang, at baade Bonden og hans Hustru snarli

gen skulde angre dette, hvorpaa de under mange Trudsler fore bort. Derimod lod Orm
udgaae Budstikke om i alle Bygderne, til alle 4 Kanter, og lod det Bud folge med, at alt

Folket skulde angribe Håkon Jarl med Vaaben og drcebe ham. Han sendte ogsaa Bud til
Haldor paaSkerdingstedja, som og strax lod udgaae Budstikke. Kort tilforn havde Jar
len bortfort Konen til en Mand, som hedte Brynjolf, og over dette Stykke Arbeide var der

ved Mundingen af Throndhjems-Fjorden, see S. 80.
Cap. 53. Melhuus i Guldalen, see S. 94.

i Lii-Asa, nu Viggen, en ved Ssen liggende Gaard i Vorsens Sogn og Prcestegd.
i Vest for Throndhjem. Paa dens Grund staaer Sognets Kirke.

Hermed kan ei vcere meent det forst langt ned i Tiden efter Throndhjems By be
ncevnte Byncesset, da Nidaros endnu ei var bleven anlagt, og Byncesset desuden i Asl. Volts.

lordeb. og Diplomer lige ned i Aarhundrede kaldes sie«e), der i Middelalderen ud
gjorde Res Skibrede; hvorimod maa antages at vcere Gd. Bonces (i Volts lordeb. Vu
ne») i Storens Sogn i Guldalen, hvilket ogsaa stemmer med Sagnet og de paa Gaarden vcerende

Oldtidsminder (see Kluwers Mindesm. S. 106 f.), maa vcere den lcengere ned i samme
Dal og Prcestegd. liggende Gaard Lsren, som Orm uden Tvivl ogsaa har eiet, ligesom hans Son, Sven

liden de ncevnte Gaarde maa Orm Lyrgja, ifslge Cap. 74, ogsaa have eiet (Melhuus),
som i Håkon den Godes Tid beboedes af en Hovding ved Navn Asbjorn (S. 94); maaffee var

Orm dennes Son? Naar man iovrigt synes at antage, at Orm af
Orm er samme Person, saa supponerer man vistnok en stor Urimeligyed (cfr. Cap. 74).

un (i ur, nu Lunde, en betydelig Gaard i Horrig Sogn i Guldalen, strax sondenfor den
ovenncevnte Lore.

Ni mol nu Gd. Romuld, ligeoverfor Melhuus paa den vestlige Side af Gul-Elven
Paa Gaarden laae en Gravhoi kaldet larls-Haugen, der senere er udjcevnet, hvori man

antog at Håkon Jarl laa begraven.
nu Gd. Skerdingstad, noget sondenfor Melhuus, paa den samme Side

af Elven.
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Eriends
Ded

stor Forbittrelse, saa det var meget noer ved et Oplob. Efter nu at have faaet denne Bud
stikke, gjorde Almuen Opstand og sogte til Medalhuus; men da Jarlen derom fik Nys, foer
han bort fra Gaarden med sine Folk til en dyb Dal, som nu kaldes Jarls dalen, og der

skjulte de sig. Siden ud paa Dagen fik Jarlen Nys om Bondehceren. Bonderne besatte alle
Veie, og troede snarest, at Jarlen var faren til sine Skibe, som Erlend, hans Sen og en over
maade vakker og haabefuld Mand, havde under sin Befaling. Da Natten kom paa, adspredte

Jarlen sine Folk og befalede dem at fare Skovveien ud til Orkadal; „thi ingen Mand monne

Mre Eder Skade, nåar jeg ikke er i Noerheden. Sender Bud til Erlend, at han feiler ud efter
Fjorden, saa vi kunne modes paa More. Imidlertid ffal jeg vel skjule mig for Bonderne."

Derpaa foer Jarlen afsted, og hans Trcel, ved Navn Karker, med ham. Der var lis paa Gul-
Elven; paa den drev Jarlen sin Hest ud og lod sin Kappe blive liggende efter paa Isen. Derpaa
fore de tilen Heller, som siden blev kaldet I a rlsheller, hvor de sovnede. Da Karker vaagnede

fortceller han sin Drom, at en sort og fcelt truende Mand var kommen til Helleren, og at han var

bleven roed for, at Manden ffulde gange ind i Helleren. Denne Mand havde sagt til ham,
at Ulle var dod. Jarlen svarede, at hans Son Erlend monne vwre drcrbt. End sovner

Karker anden Gang og lader ilde i Sovne som for; men da han vaagner, fortoller han atter
sin Drom, at han nemlig saae den samme Mand igjen komme ned, og bad ham sige Jarlen,
at alle Sunde da vare lukkede. Af denne Drom fattede Jarlen Mistanke om, at sligt

monne bebude ham et stakket Liv. Derpaa stod han op, og de ginge hjem til Gaarden Ri
mol. Jarlen sendte nu Karker til Thora og bad hende komme hemmeligen til sig. Saa
gjorde hun, og han tog meget venligen imod hende, og bad hende skjule sig paa nogle Nattter,
indtil Bondernes Hoer var bleven oplost. „Her omkring min Gaard," svarer hun

ledt ester Dig, baade ude og inde; thi det vide Mange, at jeg gjerne vil hjcelpe Dig Alt hvad
jeg kan. Kun eet Sted er her paa min Gaard, hvor de ei monne vente at finde stig Mand
som Du er, og det er et Svinebol." Da de kom did, sagde Jarlen: „her ffulle vi gjore
i Stand for os; thi Livet skulle vi forst og fremst soge at frelse." Der grov Trwllen en stor

Groft, bar bort den opkastede Muld, og lagde derpaa Tommer derover. Thora bragte da
Jarlen den Tidende, atOlafTryggvessonvar kommen fra Soen ind Fjorden, og havde

drcebt hans Son Erlend. Derpaa stige baade Jarlen og Karker ned i Groften; men Tho
ra dackker den til med Tommer, ffuffede Muld og Mog over den, og drev Svinene derover.
Svinebolet var under en stor Steen.

Olaf Tryggvesson holdt fra Soen ind Fjorden med 5 Langskibe, og Erlend, Håkon

Jarls Son, roede imod ham med 3 Skibe. Da nu Skibene ncermede sig hverandre, fat
tede Erlend Mistanke om, at det var Ufredsnnend og vendte til Landet. Men da Olaf og
hans Folge saae Langffibe ile ud efter Fjorden og roe imod dem, tcenkte de, at Håkon Jarl der

monne fare, og fatte alle Aarer ud efter dem. Saasnart Erlend med sine Skibe var kom
men Landet n<er, roede de strår paa Grund, lobe over Bord og sogte til Lands; men just i

det Samme havde Olafs Skibe naaet dem i Farten. Olaf saae en forunderligen deilig Mand
svomme paa Våndet, og griber en Roerpind, som han kaster imod Manden. Pinden
rammede Erlend, Jarlens Son, i Hovedet, saa det klovnede indtil Hjernen, og der lod Er

lend sit Liv. Der drcebte Olaf og hans Mandskab mange Mcend; men Nogle kom paa
Flugt, Nogle fangede de, gave dem Liv og Fred, og lode sig af dem fortcrlle, hvad der havde

tildraget sig. Da blev dem sagt, at Bonderne havde sorjaget Håkon Jarl, at han havde
maattet redde sig ved Flugten, og at hans hele Flok var adspredt.

l8<!ll1- og der maa ssges i Omegnen af Mclhuus, veed man nu ikke
mere at paavise (cfr. Schon. Norg. Hist. 111. 320, 327).
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Da Bonderne siden tras Olaf, blev der en stor indbyrdes Glede, og de indgik strax

Forening med hverandre. Bonderne toge ham til Konge over sig, og bestuttede Alle som
een Mand at soge ester Håkon Jarl. De fore op til Gaulardal; thi det syntes dem rimeligst
at, om Jarlen opholdt sig paa nogen Gaard, maatte dette vere paa Rimol; thi Thora var
hans kjereste Ven i den Dal. De fare derhen og lede ester Jarlen ude og inde; men finde
ham ikte. Nu holdt Olaf et Huusthing ude i Gaarden, og steeg op paa en stor Steen,
som stod ved Svinebolet. Der holdt Olaf en Tale til Folket, hvoraf det stjonnedes, at han
vilde berige den Mand med Penge og Verdighed, som vilde tåge Jarlen af Dage. Den
ne Tale Horte Jarlen og Trellen Karker, som havde Lys hos sig. Da sagde Jarlen: „hvi bliver
Du saa bleg, og stundom igjen saa sort som Jord; Du har dog ikte i Sinde at svige mig?"

«Ingenlunde," svarer Karter. „Vi vare fodte i een Nat," siger Jarlen, „og kort
mon vorde mellem vor Dod." Ved Afdags Tid foer Kong Olaf bort. Da Natten kom, holdr
Jarlen sig selv Vaagen; men Karker sovnede, og bar sig ilde i Sovne. Da vekkede Jar
len ham og spurgte hvad han dromte? Han svarer: «jeg var nu paa Lade, og Olaf Trygg»
vesson lagde en Guldring om min Hals." Jarlen siger: „da monne Olaf legge den rode
Ring om Din Hals, dersom Du treffer ham; vogt Dig derfor. Men af mig stal Du
nyde Godt som tilforn; thi svig mig ei." Siden holdt begge sig vaagne, ligesom den Ene
vilde passe paa den Anden. Men henimod Dag sovnede Jarlen pludseligen ind, og bar
sig saa ilde i Sovne, at han stjod Helene og Nakken under sig, som om han vilde reise sig,
og streg forferdelig hoit. Derover blev Karker red og forstrekket, greb en stor Kniv i sit
Belte, stak den i Struben paa Jarlen, og star den over, hvilket blev Håkon Jarls Bane.
Derpaa star Karker Hovedet af Jarlen og lob bort dermed. Ud paa Dagen kom han
ind til Lade, hvor han overgav Olaf Konge Jarlens Hoved og fortoller alle disse Tildragel
ser, saavelsom sin og Håkons Ferd. Siden lod Olaf ham fore bort og halshugge.

Derpaa foer Kong Olaf, og en stor Mengde Bonder med ham, ud til Nidarhol-s6de V«p.
men, og havde med sig Håkon Jarls og Karkers Hoveder. Denne Holme brugtes da til H°ved ftc
et Rettersted for Tyve og Misdedere, og der stod en Galge. I denne lod han ophenge
Jarlens og Karkers Hoveder, og hele Bondeheren gik derhen, strege og kastede Stene der
paa med de Ord, at den ene Nidding stulde folge den anden. Siden sendte de Folk op til
Gaulardal, for at hente Jarlens dode Krop. Saa megtigt var det Fiendstab, som Thron
derne lagde til Håkon Jarl, at ingen Mand maatte kalde ham andet end Håkon den Onde,
og saa blev han kaldt lenge ester den Dag. Dog maa det med Sandhed siges om Håkon Jarl,
at han i mange Dele var stabt til at vere Hovding; forst fordi han var udsprungen af en
hoi Slegtsgren, dernest fordi han havde Forstand og Kyndighed til at fore Herredommet,
ligesom og mandigt Mod i Slag til at vinde Seier, og Lykke til at drebe sine FieNder.
Saa siger Thorleif Raudfeldsson:

Aldrig gjcevere Jarl

Kjendtes under Maanens lyse Sti;
I Ranar') Strid, o Jarl!
Du Dig hoilig hcever.

i) LEgirs Hustru altsaa i Soslaget.

Cap. s<». almindeligst Uulmr), nu Munkholmen ved Thrond
hjem. I Magnus Barfods Tid stiftede Sigurd Ulstreng et Benedictiner - Kloster paa dette
Sted (Fornm. S. VII. 40). Langebek vil dog allerede have det stiftet af Kong Knut Svensson ved
Aar 1031 (Script. IV. 297); i saa Fald maatte det uden Tvivl have varet det yeldste Kloster i
Norge. Siden 1658 er paa denne lille O bleven anlagt en Fcrstning.
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8?d« <s«p.
Olaf Trygg,
vesson tog
Kongcdom

rvcr Norge,

A3d< Gap
L°dins LEg

tess»b.

Og ni LEdlinge Du haver
Til Guden Odin stikket;
Godt Liig-Maaltid Ravnen gjorde;
Thi gaaer dit Herredomme vidt.

Håkon Jarl var saare gavmild; men den storste Ulykke bar stig Hovding til sine Da

ges Ende. Den storste Aarsag dertil var, at den Tid da var kommen, at Offringer og Af
gudsdyrkere stulde fordommes; men den hellige Tro og gode Sceder komme i deres Sted.

Olaf Tryggvesson blev i Throndhjem paa Alherreds Thing valgt til Konge over det

hele Land, som Harald Haarfager havde havt. Da reiste Almuen og den hele Mcengde

sig, og vilde intet Andet hore, end at Olaf Tryggvesson stulde vcere Konge. Da foer Olaf
hele Landet omkring, og lagde det under sig, saa at alle Folk i Norge vendte sig til Lydighed
imod ham, ligesom de Hsvdinger i Oplandene og Viken, som havde havt deres Land til Lam
af Danakongen. Ogsaa disse gave sig i Kongens Tjeneste og toge deres Land til Lam af

ham. Saaledes foer han over Landet den forste Vinter og Sommeren efter. Jarlen
Erik Hcckonsson og hans Broder Sven, med andre deres Frcender og Venner, stygtede ud
af Landet, og sogte oster til Sveavcelde til Kong Olaf hiin Svenffe, hvor de sik god Mod
tagelse. Saa siger Thord Kolbeinsson:

Du, som Onde jager!^
Kort efter reved Folkets Svig
Brat Jarlen Håkon Liv.
Skjcrbnen Ulven driver.

Saae jeg komme Tryggves Son,
Og Spydfiadens stcerke Stav,2)
Herhid til Fedrelandet.

Og end videre:
Meer i Sind har Erik
Mod Oderen af
End han paa Munden bar;
Sligt ventedes af ham.
Og Thronders Jarl vred i Hu
Soger Sveakongens Raad;
Han ei for Nogen flyer;
(Thronder haard i Sindet er).

Lodin hedte en Mand fra Viken, som var rig og af god Byrd. Ofte var han paa
Kjobmandsreiser; stundom ogsaa paa Krigstog. En Sommer foer Lodin paa Handel med

mange Kjobmands-Varer paa et Skib, som han aatte. Han såtte Kaasen til Estland, og
var der paa Marked om Sommeren. Til det Sted, hvor Markedet stod var der fort man
ge Kjobmandsvarer, og mange Trcelle vare ogsaa der tilfals. Der saae Lodin en Kone,

der var solgt som Trwl, og ved noiere at see paa hende kjendte han, at det var Astrid, Eriks

Datter, som havde v<eret gift med Kong Tryggve. Dog var hun nu ganffe ulig, hvad

hun havde vceret, da han saae hende sidst; thi nu var hun bleg, mager afAnsigt og ildeklcedt.

Han gik til hende og spurgte, hvorledes det nu stod til med hende? Hun svarer: „det er tungt

at sige; men jeg er bleven solgt som Trcel, og er nu atter bragt hid til Salg." Efter at de
havde talet nogen Stund sammen, kjendte Astrid ham igjen, og bad ham siden, at han vilde

1) Digteren tiltaler Erik Jarl. 2) Spydfiaden, d. e. Skjoldet, der vendes som en Flade mod Spydet,
og Skjoldets Stav er Helten. 3) Den gavmilde Konge, som ei sparer paa Guld.

Men da Hoeren foer fra Vest,
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kjebe hende og bringe hende hjem til hendes Frwnder. «Under det Vilkaar," siger han,
„vil jeg fore Dig til Norge, at Du stal gifte Dig med mig." Da nu Astrid var stedt i

stor Ned, og tillige vidste, at Lodin var en hoibyrdig, modig og rig Mand, lover hun ham
dette for sin Udlosning. Derpaa kjobte Lodin Astrid, tog hende hjem mel) sig til Norge,
og cegtede hende med hendes Frcenders Samtykke. Deres Born vare Thorkel Nefja, In
gerid og Ingegerd; men Ingeborg og Astrid vare Dottre af Astrid og Kong Tryggve. Erik

Bjodastalles Sonner vare Sigurd Karlshoved, Jostein og Thorkel Dydril, som Alle vare

gjoeve og rige Folk, der havde Gaarde oster paa Landet. Oster i Viken boede to Brodre,

som vare rige og oetstore, den ene hedte Thorgeir, den anden Hyrning, og disse bleve gifte
med Lodins og Astrids Dottre Ingerid og Ingegerd.

Da Harald Gormsson Danakonge havde antaget Christendommen, sendte han Bud «"«<sap.
over hele sit Rige, at alle Folk stulde lade sig dobe og vende om til den rette Tro. Selv

fulgte han dette Bud og brugte Magt og Revselse, hvor det ikke vil gaae andenlund. Han
sendte to larler ved Navn Urguthriot og Brimilstjar med stort Mandstab til Norge for der
at forkynde Christendommen. I Viken, som stod under Haralds Herredomme, gik det for

sig, og der bleve Mange af Landsfolket dobte. Men da Svend Tvestjceg, strår efter sin
Fader, Kong Haralds Dod, foer ud paa Hcertog baade i Sarland, Frisland og tilsidst i Eng
land, vendte de Nordmaend, som havde antaget Christendommen, tilbage til hedenste Offrin
ger, ligesom for, og saa gjorde ogsaa Folk nord i Landet. Men da nu Olaf Tryggvesson

var bleven Konge i Norge, tovede han lcenge i Viken om Sommeren, hvor mange af hans
Framder og Nogle af hans Svogre kom til ham, ligesom Mange havde vwret store Venner
af hans Fader, hvorfor han ogsaa der blev modtagen med storste Kjcerlighed. Da kalder

Olaf til sig sine Morbrodre, sin Stiffader Lodin og sine Svogre Thorgeir og Hyrning, for
at tale med dem, og aabenbarede dem med storste Omhyggelighed den Sag, som de selv

med ham stulde bifalde og siden med al Kraft understotte, at han nemlig vilde forkynde Chri
stendommen over sit hele Rige, og tilfoier, at han enten stulde bringe det til at christne hele

Norge, eller i andet Fald vilde han do. „leg stal," siger han, „gjore Eder Alle til store
og moegtige Mcend; thi Eder troer jeg bedst formedelst Svogerstab og Framdstab." Alle

samtykkede de i at gjore hvad han bod, og at folge ham i hvad han vilde, tilligemed dem, der
vilde folge deres Raad. Nu kundgjorde Kong Olaf strax for Almuen, at han vilde paabyde
alle Folk i sit Rige Christendommen, hvilket Bud snart blev vedtaget og bifaldt af dem, som
tilforn havde derom givet ham Lofte, og da disse vare de Mcegtigste blandt de Tilstedevce
rende, fulgte de Vvrige deres Exempel, saa alle Mand oster i Viken bleve dobte. Der

paa foer Kongen nord i Viken og bod hver Mand at antage Christendommen; men dem
som gjorde Modftand revsede han haardeligen, draebte Somme, lod Somme lemlceste, og

Somme jage ud af Landet. Saaledes kom det dertil, at det hele Rige, som hans Fader,
Kong Tryggve, havde styret, saavelsom det hans Frende, Harald Gramste, havde havt,

vedtog den af Olaf forkyndte Christendom, saa at hele Viken christnedes den Sommer og
Vinteren efter.

Tidligen om Vaaren foer Kong Olaf ud efter Viken med en stor Mcengde Krigsfolk, «ode <s<»p.

derfrå nord paa til Agder; men hvorsomhelst han holdt Thing med Bonderne, befalede han "cl»"'

hver Mand at lade sig dobe. Saaledes vedtog Folket Christendommen; thi ingensteds vo
vede Bonderne at sattte sig op imod Kongen, saa at Folket dobtes hvor han foer frem. I
Hordaland derimod vare mange gjceve Mcend, som vare komne af Hsrde-Kaares )Et. Han

havde nemlig 4re Sonner, Thorleif Spake, Vgmund, Fader til Thorolf Skjalg, Fader til
Erling paa Sole, Thord, Fader til Hersen Klyp, som drcebte Kong Sigurd Sleve Gun-
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hildsson, og endelige» Vlmod, Fader til Askel, hvis Sen var Aslak Fitjaskalle, og denne
Slcegtsstamme var den storste og gjceveste i Hordaland. Da nu disse Framder spurgte
den onde Tidende, at Kongen foer ostenfra langs med Landet med mange Krigsfolk, brod

Almuens gamle'Love, og lagde Revselse og haarde Vilkaar paa dem, som talede derimod,

såtte Frcenderne hverandre Stcevne, for at holde Raad imellem sig; thi de vidste, at Kongen
vilde komme brat paa dem, og de bleve enige om at komme meget mandstcerke til Gula-
Thing, for der at holde Mode med Kong Olaf Tryggvesson.

Da Kong Olaf kom til Rogaland, stcevnede han strår Folket til Thinge, og da Thing
budet kom til Bsnderne, samledes de i stor Mamgde fuldtbevcebnede. Efter Sammenkom
sten talede de med hverandre, og toge den Bestutning at udlnevne 3 Mcend, blandt de mest
ordsnilde i deres Flok, som skulde svare Kong Olaf paa Thinge og tale mod ham, ister at de

ikke vilde gaae under nogen Ulov, om end det var Kongen Selv der paabod den. Da nu
Bsnderne vare komne til Things, og Thinget sat, reiste Olaf sig, og talede forst blideligen
til Bonderne; dog mcerkedes det paa hans Tale, at han vilde de skulde antage Christendom
men, hvorom han nu med fagre Ord bad dem. Men til Slutningen lod han dem vide,
at de som vilde tale mod ham og ei underkaste sig hans Bud, monne vente Vrede, Strafog

haarde Vilkaar af ham, saavidt det stod i hans Magt. Da han nu havde endt sin Tale,
stod en af Bonderne op, som var mest ordsnild, og var udncevnt til at vcere den Forste, der

skulde svare Kong Olaf. Men da han vilde tåge Ordet paakom der ham saa stcerk en Hoste og

Trangbrystighed, at han ikke fik et Ord frem; men såtte sig ned igjen. Da stander op en
anden Bonde, som ei vil lade Svaret falde, endjkjont det ei var gaaet den forrige Taler

vel; men da han begyndte sit Foredrag, var han saa stam, at han ei kunde faae et Ord for
sig, og da alle Tilhorerne opstoge en Latter, såtte Bonden sig ned igjen. Nu stod en Tre
die op og vilde tale mod Kong Olaf; men da han tog til Orde, var han saa hws og rusten i Hal

sen, at ingen Mand kunde hore hvad han sagde, og han såtte sig ned igjen. Siden var
der Ingen af Bonderne, som talede mod Kongen, og da de Ingen kunde faae til at give

ham Svar, blev ingen Modstand gjort imod Kongen; men det kom saaledes dertil, at Alle
samtykkede i hvad Kongen bod. Alt Thingfolket blev dobt, forend Kongen forlod Thinget.

Kong Olaf stcevnede med sine Krigsfolk til Gula-Thing; thi Bonderne havde sendt
ham de Ord, at de der vilde svare paa hans Tale. Da nu begge Parter vare komne til

Thinge, vil Kongen sorst have en Samtale med Landshovdingerne, og da Modet var bleven
fuldtalligt, fremstetter Kongen sit Mrende, og befaler dem, efter hans Bud at lade sig dobe.

Da siger Vlmod hjin Gamle: „vi Framder have aftalt denne Sag og eenstemmigen tåget
een Bestutning. Dersom Du, Konge, agter at pine os Framder til stige Ting, som at
bryde vor Lov, eller ved nogensomhelst Magt tvinge os under Dig, da monne vi af al Kraft
stande imod, og han have Seieren, som den af Skjcebnen er bestemt. Men vil Du,
Konge, nogenlunde befordre vore Framders Lykke, da gjor Du deri saa vel, at vi Alle ville
tilvende Dig fuldkommen Tjeneste-Iver." Kongen siger: „hvad ville I bede mig om,
paa det Forliget bedst kan skee?" Da svarer Dlmod: forste er, at Du vil gifte Din

Soster Astrid med Erling Skjalgsson, vor Frcende, som vi ansee for den haabefuldeste un
ge Mand i hele Norge." Kong Olaf svarer, at dette Giftermaal vel ogsaa forekommer ham at
vcere godt, da Erling var velbyrdig Mand, og en ypperlig Mand at see til; men at dog

Astrid Selv maatte svare paa dette Forslag. Derpaa talede Kongen om dette med sin So

ster; men hun svarer: glidet nyder jeg nu det, at jeg er Kongedatter og Kongesoster, om jeg
skal giftes med en Mand, som ingen hoi Embcds-Vcerdighed har, og heller vil jeg vente
nogle Aar paa et bedre Giftermaal. Dermed endte deres Samtale denncsinde.
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Kong Olaf lod tåge en Falk, som tilhorte Astrid, lod plukke alleMdre af den og sendte
den derefter til hende. Da sagde Astrid: „vred er nu Broder min," stod derpaa op og gik
til Kongen, som modtog hende venligen. Da sagde Astrid, at hun overlod Kongen at be»
stemme hendes Giftermaal, som han Selv vilde; „leg tcrnkte," svarede Kongen, «at jeg
monne have Magten her i Landet til at hceve hvilken Mand jeg vilde til hoi Vcerdig
hed." Derpaa lod Kongen kalde Vlmod og Erling med alle deres Frcender til en *
Samtale, hvori denne Trolovelse aftaltes, og Enden blev, at Astrid blev ftestet til Erling.
Derefter lod Kongen Thinget stette, og paabod Bonderne Christendommen. Da Vlmod
og Erling tilligemed alle deres Frcender paatoge sig som Formcend at fremme denne Kongens
Sag, vovede Ingen at tale derimod; men alt Folket blev dobt og christnet.

Erling Skjalgsson holdt sit Bryllup om Sommeren, og der var en stor Mcengde
Menneffer forsamlet. Der var og Kong Olaf, og han tilbod Erling et larledomme.
Erling svarer saalunde: «Herser have mine Frcender vceret, og ikke vil jeg have hoiere
Navn end de; men det vil jeg modtage af Eder, Konge, at I ville lade mig blive den Storste
af det Navn her i Landet." Dertil gav Kongen sit Ja, og ved deres Skilsmisse forlenede
Kongen sin Svoger Erling Landet nordenfra Sogn-So og oster til Liden disnws paa
samme Vilkaar, som Harald Haarfager havde givet sine Sonner, som for er omtalt.

Den samme Host stawnede Kong Olaf Bonderne til 4 Fylkers Thing nord til D rag
Eidetpaa Stadt, og der ffulde Folk fra Sogn og Fjordene,Bondmor og Romsdalen komme.
Kong Olaf foer did med en stor Mcengde Folk, som havde fulgt ham fra Vstlandet, saavel
som det Folk, der var kommen til ham paa Rogaland og Hordaland. Da nu Olaf kom
til Thinge, paabod han Christendommen der som andensteds, og da Kongen havde saa stor
en Mcengde Folk med sig, indjog dette dem Frygt. Tilsidst bod Kongen dem tvende Vil
kaar: enten at modtage Christendommen og lade sig dobe, eller i andet Fald holde Slag med
ham. Men daßonderne ei saae sig i Stand til at staaes med Kongen, toges den Bestutning, at
alt Folket lod sig christne. Derefter foer Kongen med sine Folk til Nordmor og christner det
hele Fylke. Siden feiler han ind til Lade, lader Templet nedbryde til Grunden, og tåge
alle Prydelser og alt Gods ud af Templet og fra Guden, ligesom en stor Guldring, som Håkon
Jarl havde ladet gjore, og som hcengte i Templets Dor, og lod dette derpaa opbrcende.
Men da Bonderne bleve dette våer, udsendte de Krigspilen over hele Fylket og udbyder en
Krigshcer, hvormed de agtede sig imod Kongen. Imidlertid seilede Kong Olaf med sin
Krigsmagt ud ester Fjorden langs Landet nord efter i den Agt, at fare nord til Hålogaland
for at christne det. Da han kom nord til Bjarnor, sporger han fra Hålogaland, at de
der havde samlet en Krigsmagt, hvormed de agtede at forsvare Landet imod Kongen. Hov«
dingernefordenneHcervarHarekafThjotto, ThorerHjortfraVaagarogEyvindKinnrif.
Da nu Kong Olaf spurgte dette, vender han om og feiler sor langs med Landet, og da han
kom sondenfor Stadt, foer han i al Mag, og kom tidligen paa Vinteren heel oster til Viken.

Cap K4. B<> xnsw r, nu Sogn-Soen, er det af Sulen-Oerne i Nordvest, og Ross, Hilde, Gla
vero, Stem» m. fl. i Syd begrcendsede Indlob til Sogi e-Fjorden.

lii<wu6lBNNB, Lindesnes, see S. 39.
«tap. 63. Di-»AB6i<i eller det ovre Eid over Stadtland, see S. 96.
U!»<Nr, Lade, see S. 54.
Vjarnaura (Bjsrnsr), see S. 55.

nu Tjoto, i Sognet af samme Navn i Alstahaugs Prcestegjceld i Nordlandene. Ved
Gaarden ere mange Gravhsie og en Bautasteen, som maaffee er sat til Minde om Harek.

VgKll,-, nu Vaagen, i Sognet af samme Navn i Vesteraalen og Lofotens Fogderi (see Nli-
S. 24).
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K?ngO"' Dronning Sigrid i Svithjod, som havde Tilnavnet Storraade, sad paa sine
grid" og i den omhandlede Vinter fore Maend imellem Kong Olaf og Sigrid, som stulde

Svtt-forestaae Sigrid hans Frieri, og da hun ingen Indvending gjorde, blev Sagen fuldt og fast
bestemt. Derpaa sendte Kong Olaf Dronning Sigrid den store Guldring, som han havde
tåget af Tempeldoren i Lade, der ansaaes for et fortrinligt Smykke. Stcevnemodet til den
ne Sags Afgjorelse stulde vcere Vaaren ester ved paa Landsgrcendsen. Da nu

den Ring, som Kong Olaf havde sendt Dronning Sigrid, blev saa meget priset af Alle,
men Dronningens Guldsmede, tvende Brodre, som toge Ringen i Haanden og veiede den, ta

lede hemmeligen mellem sig derom, lod Dronningen dem kalde til sig, og spurgte hvad de
spottede ad. De vilde ikke udlade sig med Noget; men hun befaler dem, at de for al Ting
lade hende vide hvad de havde udfundet. De sige da, at Ringen var salst. Derpaa
lod hun bryde Ringen i Stytter, og der fandtes Kobber inden i den. Da blev Dronnin-
gen vred og sagde, at Olaf monne bedrage hende i fiere Maader end i denne ene. Det sam
me Aar foer Kong Olaf op til Ringerige og christnede der Folket.

Aasta Gudbrandsdatter giftede sig sirar ester Harald Groenstes Fald med en Mand, som

"dNs" hedte Sigurd Syr, og var Konge paa Ringerige. Sigurd var en Son af Halfdan, og
en Sonneson af Sigurd Rise, som var en Son af Harald Haarfager. Hos Aasta og Si
gurd var Olaf, Harald Grcenstes og Aastas Son, og der hos sin Stiffader Sigurd Syr
blev han ogsaa i sin Barndom opdragen. Da nu Kong Olaf Tryggvesson kom til Ringe

rige for der at udbrede Christendommen, lod Sigurd Syr og hans Kone sig dove tillige
med deres Son Olaf, og Olaf Tryggvesson blev Olaf Haraldssons Gudfader. Olaf var

dengang 3 Aar. Derpaa vendte Kong Olaf igjen tilbage til Viken, hvor han blev om
Vinteren, og havde da vceret Konge i Norge i 3 Aar.

S3de Eap. Tidligen om Vaaren foer Kong Olaf oster til Kong helle til Stcevnemodet medOlafs °g ' <?>'
«NUm, Dronning Sigrid og da de modtes, talede de med hmanden om den som Vmteren tll-

forn mellem dem var afhandlet, nemlig at de vilde indgaae i Mgtestab med hinanden, og

denne Sag syntes at have god Fremgang. Men da Olaf paastod, at Sigrid stulde lade
sig dobe og antage den rette Tro, svarede hun saalunde: „ikke mon jeg gange fra den Tro,
som jeg haver havt og mine Frcender for mig, ei heller stal jeg paatale, om Du troer paa
den Gud, som Dig behager." Da blev Kong Olaf vred, og svarede hidsigen: „hvi stulde
jeg ville eie Dig, Din gamle og affceldige Qvinde og hedenste Tceve," og dermed stog han
hende i Ansigtet med sin Handste, som han holdt i Haanden, reiste sig derpaa op, og saa
gjorde de begge. Da sagde Sigrid: „dette maatte vel engang vorde Din Bane." Der
efter stilles de ad. Kongen foer nord til Viken; men Dronningen oster til Sveavceldet.

I) Gota-Elven.

Cap. 68. (KouFNelw), nu Kongelf i Bahuus-Lehn, ved den nordlige Arm
af Gst-Elven, en celdgammel Stad, der allerede ncevnes i Rogalands-Kongen Hjorleif den Qvin
dekjoeres Tid i det Aarhundrede (Halfs S. C. 6); i alt Fald var den til i forste Halvdeel
af 1()dc Aarhundrede (see Njåls S. C. 3). Forst i Aarhundrede fornemmelig, var Staden
t en scerdeles blomstrende Tilstand; men efter at den 1135 var bleven odelagt af Venderne, kom
den aldrig mere til sin forrige Storrelse og Velstand. Paa den vestlige Side af Vyen laae et
af Kong Sigurd lorsalfarer opfort Kastet med en Kongsgaard, en Kirke og senere et Minoriter-
Kloster foruden hvilket Konghelle endnu havde et andet Kloster og de tvende
Kirker: Marice og Nikolai K. (rode Bog). Paa en i Ncerheden liggende D i Elven,
Kll<i»inolnir, anlagde K. Håkon Hakonsson en Borg, hvor Statsfanger senere bleve hensatte; en
delig blev forst i 14de Aarhundrede af Håkon V., paa en anden noget ostenfor Ragnildarholm,
ligeledes i Elven liggende Klippe -S, anlagt den bekjendte Fcestning VliKanu» (Bahuus see
S. 63).
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Derefter foer Kong Olaf til Tunsberg og holdt der Thing, paa hvilket han i en Tale 69d« Eap.

erklcerede, at alle de Mcend, om hvilke det blev i Sandhed bekjendt, at de fore med Trolddom de«°e N.
og Hexeri, eller vare Seidmcend, ffulde forvises Landet. Derpaa lod Kongen randsage ester

stige Mcend i alle ncerliggende Bygder og kalde dem alle for sig. Da de nu kom til Thinge,
var der en Mand iblandt dem, som hedte Eyvind Kellda, en Sonneson as Ragnvald Ret
tilbein, Harald Haarfagers Son. Eyvind var en Seidmand og overmaade kyndig i Trol
domsvcesen. Kongen lod alle disse Mcend ffikke til Scede ien Stue, som var vel udpyntet,

gjorde et Gjestebud for dem og gav dem stcerk Drikke. Da de nu vare blevne meget druk
ne, lod Kong Olaf scette Ild paa Stuen, der brcendte med alle Folk, som inde vare, undtagen

Eyvind Kellda, der kom ud igjennem Taghullet og saa afsted. Men da han var kommen

langt bort, modte han Nogle underveis, som agtede at fare til Kongen, og bad dem sige Kon
gen, at Eyvind Kellda var stuppen bort fra Ilden og monne aldrig siden komme i Kong
Olafs Vold; men at han ganffe paa samme Maade som for vilde drive sin Trodldomskonsi.
Da disse Folk kom til Kongen bringe de ham stigt Budffab fra Eyvind, som han havde
paalagt dem, og Kongen blev ilde tilfreds med at Eyvind ikke var dod.

Da Vaaren kom foer Kong Olaf ud ester Viken og var i Gjcestebud paa sine store
Gaarde. Da sendte han Bud over hele Viken, at han vilde samle en Hoer om Sommeren Mo/d.
og fare nord i Landet. Derpaa foer han nord over til Agder, og da det led ud i Langefa
sten, tog han Veien nord til Rogaland med 300 Mand, og kom Paaffeaften nord til Aug
valdsnces paa Kormt, hvor et Paastegilde var gjort i Stand for ham. Den samme Nat
kom Eyvind Kellda der til Ven med et vel bemandet Langstib, hvis hele Mandstab be
stod as Seidmcend og andet troldkyndigt Folk. Eyvind gik paa Land fra Skibet med sit
hele Folge og svede mange af sine Troldkonster. Eyvind omgav dem med

og saa msrk en Taage, at Kongen og hans Mandffab ei kunde see dem; men da de kom
ncer til Gaarden paa Augvaldsnces, blev der lys Dag. Da gik det anderledes end Eyvind

havde tcenkt; thi der kom saa stort et Morke over ham og hans Kamerater af den Trolddom, som
han havde gjort, saa de ei kunde see meer med Vinene end med Nakken, og fore bestandige» om
ien Ring paa Ven. Da nu Kongens Vagt saae dem fare omkring uden at vide hvad Folk det

var, blev det sagt Kongen. Derpaa stod han op med sine Folk, klcedte sig paa, og da han saae

hvor Eyvind med sine Mcend fore omkring, bad han sine Mcend vcebne sig og undersoge hvad

det var for Folk. Kongens Mcend opdagede at det var Eyvind, toge ham med hele sit Folge
fangen og ledte dem til Kongen. Eyvind fortalte nu alle sine Hcendelser paa Reisen. Si
den lod Kongen dem alle fore ud paa et Skjcer, som i Flod-Tid stod under Vand og der

binde. Da lod Eyvind sit Liv med alle Sine, og Skjceret kaldes siden Skratteffjcer.
Der fortcelles, at da Kong Olaf engang var til Gjcestebud paa Augvaldsnces, kom der ?"«

en Qvceld til ham en gammel og meget ordklog Mand med en bredstygger Hat paa Hove- oZ°A

det. Han var eenoiet og kunde fortcelle om alle Lande. Han gav sig i Samtale med
Kongen, og da Kongen fandt stor Gammen i Gjcestens Tale, spurgte han ham om mange Ting,

som Gjcesten gav gode Svar paa, og Kongen sad lcenge oppe om Qvcelden. Blandt An

det sporger Kongen ham, om han vidste, hvo den Augvald havde vceret, som Ncesset og Gaar
den var opkaldt ester? Gjcesten siger, at Augvald var Konge og en meget stridbar Mand,
og at han gjorde store Offringer til en Ko, som han forte med sig, hvor han foer, og ansaae

I) Hjelm betyder ogsaa enhver Bedcekkelse, og her er det den Sky, hvormed Troldmcendene bedcekke
des, for at gjores usynlige.

Cap. 7N. OKruttasKer, nu Fladesijcrr, en under Gd. Augvaldsnces hsrende Holme.
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Dec tjenligt for Helbreden at drikke af dens Melt. Denne samme Kong Augvald havde

holdt et Slag med en Konge, som hedte Varm, i hvilken Strid Augvald faldt. Han blev
hoilagt tatt ved Gaarden, og der blev sat Bautastene over ham, som endnu stande der; men
ien anden Hoi, kort derfrå blev Koen lagt. Slige og mange andre Ting og gamle Tildra

gelser spurgte Kongen om. Da nu Kongen havde sac langt ud paa Natten, mindede Bi
jkoppen ham om, at det var paa Tide at gaae til Sengs, og saa gjorde Kongen. Men da Kon

gen var astlcedt og havde lagt sig i Sengen, såtte Gjcesten sig ved Fodskammelen foran Sen
gen og talede endnu lcenge med Kongen; thi nåar en Fortcelling var endt, onskede han bestan

dige» en ny. Da sagde Biskoppen til Kongen, at det var Tid at sove, og saa gjorde Kongen,
hvorpaa Gjcesten gik ud. Kort efter vaagnede Kongen, spurgte ester Gjcesten og bod at

kalde ham til sig; men Gjcesten var ingensteds at finde. Morgenen efter lod Kongen sin
Kok og Kjeldermester kalde for sig, og sporger om nogen übekjendt Mand havde vattet hos
dem. De fortcelle, at, da de skulde lave Maden, kom der en Mand til dem og sagde, de kogte

meget stet Kjod til Kongens Bord, hvorpaa han gav dem to tykke og sede Bover af et Nod,
som de kogte tilligemed det andet Kjod. Da befaler Kongen, at al den Mad skulde staaes

bort, og sagde, at denne Mand monne ingen Anden have vattet, end den Odin, som Hed
ningerne lcenge havde dyrket, og tilfoiede, at Odin ingenlunde skulde svige dem.

?2de Gap. Kong Olaf samlede en stor Krigshatt ostenfra Landet om Sommeren, og seilede med
Throndhiem, Throndhjem, hvor han lagde forst ind til Nidaros. Derfrå sendte

han Budstikke over hele Fjorden og stcevnede Folk til Thing paa Froste fra 8 Fylker; men

Bonderne gjorde Thingbudet til Krigsbud og kaldte alle frie og ufrie Mcend sammen over
hele Throndhjem. Da nu Kongen modte paa Thinget var Almuen kommen der fuldbe
vcebnet. Efterat Thinget var sat talede Kongen for Folket og bop dem antage Christen

dommen; men da han havde talet en liden Stund, raabte Bonderne, at han skulde tie, ellers
vilde de angribe ham og jage ham bort. «Saa gjorde vi," sagde de, „ved Håkon Ådal

steensfostre, da han bod os sligt Bud, og vi holdt ikte ham i mindre Agt end Dig." Da
nu Olaf Konge saae, hvor rasende Bonderne vare og tillige, at de havde en saa stor Krigs

magt, at han ingen Modstand kunde gjore, vendte han sin Tale saaledes, som om han vilde
feie Bonderne og siger: „jeg vil at vi skulle vatte i god Forstaaelse med hverandre som til
forn; thi vil jeg komme derhen, hvor I have Eders storste Ossergilde, og see paa Eders

Skikke; siden kunne vi overlcegge om hvilke vi herefter ville beholde," og deri samtykke
de Alle. Da nu Kongen talede venligen og mildt til Bonderne, bleve de mygere i Sind,

og deres Samtale med Kongen gik siden fredelige» og godt. Til Slutning blev det aftalt,

at der skulde vatte Midsommers - Offring inde paa Matte, hvorhen alle Hovdinger og
mcegtige Bonder skulde komme som scedvanligen. Der skulde og Kong Olaf komme.

?3d< c?«p. Der var en maegtig Bonde, som boedepaaOphaugpaaPrjar,vedNavnSkjcegge, der
ma-gge. kaldet Icern-Skjcegge. Han talede forst med Olaf paa Thinge, og var mest Bon-

dernes Formand iat tale mod Christendommen. Paa denne Maade stuttedes Thinget;
Bonderne fore hjem, men Kongen til Lade.

74de Eap. Kong Olaf laae med sine Skibe i Nid-Elven, og havde 30 Skibe, som vare beman-O!«stebudet , , , e
paa Lade. dede med mange vakkre Folk; men Kongen selv var ofte paa Lade med sit Hirdfolge. Da

det nu leed stcerkt til den Tid, at Offringen skulde vatte paa Mcere, gjorde Kongen et stort
Gjcestebud paa Lade, og sendte Bud til Strind, op til Gaulardal og ud til Orkadal for at

indbyde Hovdinger og andre Storbonder til sig. Da Gjcestebudet var fcerdigt og Gjcester-

Cap. 72. rlosta-hiux, see S. 90.
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ne komne, var der den forste Aften et fagert Gilde, hvori der blev ffjcenket tappert, saa at
Gjcesterne bleve meget drukne. Natten efter sove alle Mand der i Ro. Morgenen efter

da Kongen var klcedt, lod han synge Fromesse for sig, og da Messen var endt, lod han blcese
til Huus-Thing, hvorpaa alle hans Mcend ginge fra Skibene og fore til Thinget. Da

Thinget nu var sat, stod Kongen op og talede saalunde: „vi holdt Thing inde paa Froste,
og da bod jeg Bonderne, at de skulde lade sig dove; men de bode mig derimod, at jeg med
dem ffulde ossre til Guderne, som Kong Håkon Adalsteens - Fostre havde gjort, hvorefter
det blev aftalt imellem os, at vi stulde modes paa Mcere og der gjore en stor Offring.

Men dersom jeg nu med Eder ffal vende om til Offring, da vil jeg lade gjore det storste
Offer, som brugeligt er, og offre Menneffer. Dog vil jeg ikke dertil vcelge Trcelle eller
Ugjerningsmcend; men Goder og de gjceveste Mcend, og dertil vil jeg udkaare Orm Lyrgja
fra Medalhuus, Styrkar fra Gimsar, Kaare fra Gryling, Asbjorn Thorbergsson fra Wrnces

(Varnces), Orm fra Lyxe (Lyra), Haldor fra Skerdingstedja," og foruden ncevner han 5

Andre af de gjceveste Mcend. Alle disse sagde han, at han vilde offre til Guderne for
Fred og et frugtbart Aar, og lod strår gribe fat paa dem. Da nu Bonderne saae, at de.

ikke vare mandstcerke nok til at gjore Kongen Modstand, bede de om Fred og lcegge den hele
Sag i Kongens Vold. Saaledes bleve de enige om, at alle Bonder, som der vare kom

ne, skulde lade sig dobe og gjore Kongen Ed paa at holde den rette Tro, og aflcegge al Of»

fring til Guderne. Kongen beholdt derpaa alle disse Mcend som Gidster i Gjcestebudet hos
sig, indtil de sendte ham deres Sonner, Brodre, eller andre noer Beslcegtede.

Kong Olaf foer med sin hele Hoer ind i Throndhjem; men da han kom ind til Mcere, «op.

var alle de blandt Throndernes Hovdinger, som vare Christendommens storste Modstandere, « Thronv!
komne der, og havde med sig alle de Storbonder, som for paa det Sted havde afholdt deres

Offringer. Saaledes var der en stor Mcengde Bonder, som Scedvcmligt paa Frostething.
Nu lod Kongen Folket kalde til Thinge, hvor begge Parter modte bevcebnede, og da Thin

get var sat, holdt Kongen en Tale, hvori han bod Folket gaae over til Christendommen.
Icernskjcegge svarer Kongen paa Bondernes Vegne og siger, at Bondernes Villie, nu som

for, var at Kongen ei ffulde bryde deres Lov. „Vi ville, Konge," siger han, „at Du of
frer, som andre Konger for Dig have gjort." Alle Bonder bifaldt hans Tale med et hoie
Raab, og sagde de vilde lade Alt vcere, som Skjcegge sagde. Nu siger Kongen at han a.lj
gaae ind i Afgudstemplet med dem, og see deres Skikke, nåar de offrede. Dette synteZ
Bonderne vel om, og begge Parter fore til Templet.

Nu ganger Kong Olaf i Templet med nogle faa Mcend og faa Bonder; men da «ap.

Kongen kom der hvor Guderne vare, sad Thor der, som den mest anseete iblandt Guderne, chnstnes.

prydet med Guld og med Solv. Derpaa loftede Kongen sin guldbeslagne Svcerdhammer,

som han holdt i Haanden, og stog til Thor, saa han rullede ned as sit Scede. Derefter
lob Kongens Mcend til og nedslog alle Guderne fra deres Sceder. Men medens Kongen
var inde i Templet blev Icernskjcegge drcebt undenfor Tempeldoren, og det gjorde Kongens

<sap. 74. see S. 117.
kllm8»i-, see S. 141.

see S. 94.
V urne 8. Naar der i Texten staaer ~H,neB," saa er dette en aabenbar Feil; thi den her

omhandlede Asbjørn Thorbergsson var upaatvivlelig en Son af den i Håkon den Godes Historie
forekommende Thorberg af Vai-nes (nu Voernces see S. 91). Af det Navn TErnes findes
desuden ingen Gaard i hele Throndelagen.

I.?!'», see S. 94.
see S. 147.
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Mcend. Da Kongen kom ud til sine Folk, bed han Bsnderne to Vilkaar, at de enten
Alle stulde antage Christendommen, eller i andet Fald holde Slag med ham. Men fordi
Skjegge var drcebt, var der ingen Formand i Bondehceren til at reise Mcerket mod Kong
Olaf. Saaledes valgte de det andet Vilkaar, at overgive sig i Kongens Vold, og adlyde
hans Bud. Da lod Kong Olaf dobe alt det Folk, som der var tilstede, og tog Gid.
ster af Bonderne til Vished for, at de stulde holde fast ved Christendommen. Derpaa
lod Kong Olaf sine Mcend fare om i alle Fylker i Throndhjem, og ingen Mand i

Throndelagen modsatte sig Christendommen; men alt Folket lod sig dobe.
?7de lsap. Kong Olaf foer med sine Folk ud til Nidaros og lod opreise Huse ved Bredden

Bygning" af Nid-Elven, hvilke han indrettede til Kjobstad og gav Folk Tomter at bygge Huse

paa. Kongsgaarden lod han opfore ovenfor Skibskrogen; didhen stottede han og om

Hosten Alt hvad som behovedes til Vinterleie, og havde meget Folk hos sig der.
78de Gap. Kong Olaf såtte Icernstjcegges Frwnder Stcrvne og tilbod dem Bod, og der vare
Gtttermaal. mange gjceve M<end, som i denne Sag havde Tilsvar. loernstjoegge havde en Datter,som

hedte Gudrum, og tilsidst blev det Forlig mellem dem, at Kongen stulde tåge hende til Wgte.
Da Bryllupsdagen kom, ginge Kong Olaf og Gudrun i een Seng. Saasnart nu Gudrun,

den forste Nat de laae sammen, syntes mcerke, at Kongen var indsovnet, trak hun en Kniv,
hvormed hun vilde stikke ham igjennem; men da Kongen blev dette våer, tog han Kniven

fra hende, steeg op af Sengen, gik til sine Mcend, og fortalte dem hvad steet var.
Gudrun tog ogsaa sine Klcrder, tog med sig alle de Mamd, der havde fulgt hende did,
og alle tilhobe fore deres Vei. Aldrig kom Gudrun siden i Kongens Seng.

dvggts. ved Nid-Elven. Det var en Snackke og han brugte dertil mange Tommermcend.
Tidligen om Vinteren blev Skibet fterdigt. Det havde 30 Roersbcenke, var hoit i
Stcevnen; men var ikke bredt. Dette Skib kaldte Kongen Thranen. Ester Icernstjceg

ges Dod blev hans Liig styttet til Prjar, og der ligger han i Skjceggehoien paa Vsteraat.

T?° Tryggvesson havde vceret 2 Aar Konge i Norge, var der en sach

Drabsmand, dog var han en god Klerk og en rast Mand. Kongen vilde ikke have
ham hos sig formedelst hans Ustykker; men gav ham det Mrinde at reise til Island for
at christne Landet. Kongen gav ham et Kjobmandsstib, og saa meget vide vi om
denne hans Reise, at han kom til Island i Ost fjord ene, til den sondre Alp ta fjord,

og blev om Vinteren hos Hall paa Side. Thangbrand forkyndte Christendommen

paa Island, og ester hans Ord lod Hall sig dobe med alle sine Huusfolk og mange
andre Hovdinger; dog var der mange Flere, som talede derimod. Thorvald Veile og
Veterlid Skald digtede en Nidvise om Thangbrand; men han slog dem begge ihjel. Thang-
brand opholdt sig i to Aar paa Island, og blev 3 Mands Bane for han foer bort.

Cap. 76. PltinliKelmi-, see S. 52—33.
HlNl-i, nu Mcere, see S. 94.
Cap. 77. Niclaros, d. e. Nid-Elvens Udlob, see Olaf d. Helliges Saga Cap. 40.

79. paa Vrjar, nu Dsteraad paa Drlandet (see AsrckmNi-i), et gammelt
soerdeles mcerkeligt Hovdingesede, og den betydeligste Gaard i Throndhjems Stift; den vil i det
Fslgende oftere forekomme. Af den nu udgravede Skjceggehaug, er lun en übetydelig Levning
tilbage.

Cap. 80. (Dstfjordene), den sstlige afMule- og Skaptefjelds-Sysler bestaaen
de Deel af Island; deraf (lindar (Dstfjordinger) og sust lird«Kr.

i i ovenncevnte estligeDeel af Island,
silla, see S. 3.
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Der var en Mand som hedte Sigurd, og en anden som hedte Hauk, der begge»"« <3«p.
vare Halogalcendere og ofte gjorde Kjobmandsreiser. En Sommer havde de gjort en Sigurd.""
Reise vester til England; men da de kom tilbage til Norge, seilede de nordpaa langs
med Landet, og ved Nordmor modte de Kong Olafs Folk. Da det nu var bleven

Kongen fortalt, at der vare komne nogle Halogalcrndere, som vare Hedninger, lod han
kalde Styrmamdene for sig, og spurgte dem, om de vilde lade sig dobe, hvilket de sagde

Nei til. Kongen talede siden til dem paa mange Veie; men det hjalp ikte. Derpaa

truede han dem med Dod og Pinsler; men ikte heller derved lode de sig bevcege. Da

lod han dem lcegge i Icern, og holdt dem hos sig nogen Tid i Lcenker. Ofte talede
Kongen for dem, dog uden Nytte, og een Nat forsvandt de, uden at nogen Mand

kunde faae Sporgelag paa, hvorlunde de vare komne bort. Men om Hosten kom de
nord til Harek af Thjotto, som tog venligen mod dem, og hos hvem de forbleve om
Vinteren vel behandlede.

Det tras sig en Godveirsdag om Vaaren, at Harek var hjemme paa Gaarden»2d« <sap.

med faa Folk og Tiden blev ham lang. Sigurd spurgte ham da, om de skulde ro ud afThHw.
for at more sig. Derom syntes Harek vel og de ginge ned til Stranden. De skje
de nu en Sexwring ud i Ssen, og Sigurd tog Seil og Redstab, som Horte til Farko
sten, ud af Nostet, da de ofte pleiede at bruge Seil, nåar de giorde en Morstabs-Sei
lads. Harek gik ud paa. Fartoiet og hcegtede Roret paa. Brodrene Sigurd og Hauk,
som begge vare meget stwrke Mcrnd, fore fuldt bevcebnede, saaledes som de vare vante

til at gaae hjemme hos Bonden. Forend de ginge ud i Baaden kastede de ud i den nogle
Smor-Tiner og en Brod-Kiste, og bare mellem sig en stor Vlbotte ud i Baaden.
Derpaa roede de fra Land. Men da de vare komne et kort Stykke fra Ven, heisede
Brodrene Seilet op, medens Harek endnu fad ved Roret, og det bar i en Fart bort

fra Ven. Derpaa gaae Brodrene bag i Fartoiet, hvor Harek Bonde sad, og Sigurd
siger til ham: „nu stal Du vcelge et af stere Vilkaar: enten at lade os Brodre raade
for denne Reise og styre Roret, eller og at vi binde Dig; det Vilkaar er, at vi

draebe Dig." Harek saae da, hvorledes hans Sag stod. Som enkelt Modstander
var han ikke bedre end een af Brodrene, om han end var ligesaa godt bevcebnet som de;
thi valgte han det, som syntes ham nogenlunde det Bedste, lod dem raade for Reisen,

og forbandt sig ved Ed troligen at holde sit Lofte. Derpaa gik Sigurd til Roret og
styrede sor efter langs med Landet, og Brodrene passede omhyggelige» paa, at de ingen

steds traf paa Folk. Vinden var dem serdeles foielig, og de holdt paa at seile indtil de
kom sor til Throndhjem og ind til Nidaros, hvor de indfinde sig hos Kongen. Siden lod
Kong Olaf kalde Harek til sig til en Samtale og bod ham at lade sig dobe. Harek
gjorde Indvendinger, og omendstjont Kongen og Harek talede i mange Dage herom,
stundom i mange Mcends Overvcer, stundom i Eenrum, kunde de dog ei blive enige. Til

sidst siger Kongen til Harek: »nu stal Du fare hjem, og jeg vil ikke gjore Dig Noget
til Fortrwd dennesinde, og det deels fordi der er Frcendstab mellem os, deels at Du ikke
stal sige, jeg haver fanget Dig med Svig; men viid det for Sandt, at jeg agter mig i
Sommer did nordpaa, for at bessge Eder Halogalcendere, og da stulle I faae at vide,

om jeg formaaer at revse dem, som forstyde Christendommen." Harek var vel tilfreds

med at komme bort derfrå snarest muligt. Kong Olaf gav Harek en god Skude paa
11) eller 12 Par Aarer, og lod Fartoiet paa det bedste udstyre med alt Fornodent; dcs
uden gav han Harek 30 Mand, som alle vare raste og vel udrustede Gutter.

N<ttta, ste S. 153.
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Harek af Thjotte foer strax bort fra Byen saa fort han kunde; men Hauk og Si

gurd bleve hos Kongen og lode sig begge dobe. Harek foer sin Vei indtil han kom til Thjotte.
Strax sendte han Bud til sin Ven, Eyvind Kinnrif med de Ord, at han havde vceret

hos Kong Olaf, og ei vilde lade sig kue til at antage Christendommen. Tillige ffulde
Budet sige ham, at Kong Olaf agtede sig om Sommeren nordefter imod dem, og at de

maatte vwre paa deres Post for at forsvare sig. Derhos bad han, at Eyvind vilde ind
finde sig hos ham jo fsr jo heller. Da dette A3rende var baaret frem for Eyvind, for
stod han nok hvor hoist nodvendigt det var at finde paa et Raad, for ei at falde i Kon
gens Hcender. Han feiler derfor afsted med en let Farkost det Forleste han kunde, og

tog med sig nogle faa Folk. Da han kom til Thjotts modtager Harek ham venligen,

og strax indlade de sig ien Samtale paa den anden Side af Gaarden. Da de havde
talet en liden Stund, kom Kong Olafs Mcend, som havde fulgt Harek nordefter, til, tog
Eyvind fangen og forte ham bort med sig paa deres Skib. De standsede ikke deres
Reise, for de kom til Throndhjem og indfinde sig hos Kong Olaf i Nidaros. Da blev
Eyvind fort til en Samtale med Kongen, hvori han bod ham at lade sig dobe, som an.
dre Mcend; men Eyvind svarede reent ud nei dertil. Fremdeles bad Kongen ham med

blide Ord at antage Christendommen, og baade han og Biffoppen brugte mange stjellige
Grunde; men Eyvind lod sig ei bevcege. Da bod Kongen ham Gåver og store Forle
ninger; Eyvind afstog Alt. Nu truede Kongen ham med Pinsler og Dod; men ikke
heller derved rertes Eyvind. Derpaa lod Kongen bcere md et Bcekken fuldt af Gloder
og fatte det paa Eyvinds Mave, som strax brast i sonder. Da sagde Eyvind: „tag

Bcekkenet fra mig, jeg vil sige nogle Ord ser jeg deer" og saa blev gjort. Da spurgte
Kongen: „vil Du nu, Eyvind, tro paa Christ?" „Nei" siger han, „jeg kan ingen Daab
faae; jeg er en Aand, ved Finn-Troldom indmanet i en Mands Legeme, og for kunde min

Fader og Moder ingen Born faae." Derpaa dode Eyvind, som havde vceret en af de
storste Troldmcend.

Vaaren efter lod Kong Olaf sine Skibe udruste og bemande, og Selv anforte han

Tranen. Han havde meget og vakkert Folk med sig, og da han var fcerdig, seilede han ud
efter Fjorden med sin Flaade, og siden nord forbi Byrde til Hålogaland. Hvorsomhelst

han kom til Landet eller Verne, holdt han Thing, og bed Folket antage den rette Tro og

lade sig dobe. Ingen Mand vovede at sige ham imod, og hele Landet, hvor han foer frem,
christnedes. Kong Olaf var til Gjcest hos Harek af Thjotte, som da blev debt med alt sit
Folk. Ved Skilsmissen gav Kongen Harek gode Gåver; han gik i Kongens Tjeneste, og
sik Forleninger og Lendsmands-Ret af ham.

Der var en Bonde ved Navn Raud hiin Ramme, som boede paa Gode i Salv
ie-Fjord. Raud var en meget rig Mand, der havde mange Huuskarle; tillige var han

en mcegtig Mand, som havde mange Finner i sit Folge, nåar han behovede dem. Raud
var en stor Afgudsdyrker og meget troldkyndig, tillige var han en stor Ven af den fer om

talte Thorer Hjort. Begge vare store Hovdinger. Da de nu spurgte, at Kong Olaf foer
med en stor Krigsmagt sonden om Hålogaland, samle de sammen en Hcer, udbyde Skibe og

(sap. 84. (Bors), see Aaumodulr S< 53.
see S. 24.

Cap. 85. Kodsx i 89lpii, nu Gods, en stor Gaard paa Knaplunds (ikke Hopsundss), i
Saltens-Fjord og Bods Prcestegjceld (see Hålogaland). Denne D, som fordum hedte villinx,
(hvilket Navn endnn forekommer i Gillesvaag, en af Sens Gaarde), tilligemed den strax vestenfor
liggende Strsms (ford. UNiinS), kaldtes med et almindeligt Navn k!nlls>.jar, og den ved disse
Der vcrrende frygtelige Malstrsm, kaldtes nu Saltstrsmmen.
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fik saaledes ogsaa en stor Krigsmagt paa Venene. Raud havde et stort Skib, dannet som
en Drage med et forgyldt Hoved, hvilket Skib havde 30 Rorsbamke og var meget stort ester
den Storrelse. Thorer Hjort havde ogsaa et stort Skib. Disse seile nu sorefter med deres
Flaade imod Kong Olaf, og saasnart 'de modtes, loegge de sig i Slag. Der blev et stort
Slag, og i en Hast blev der et stort Mandfald, dog storst paa Halogalcendernes Side, hvis
Skibe ryddedes, og der paakom dem en stor Frygt og Roedsel. Raud roede med sin Dra

ge ud til Havs, og lod derpaa Seilene heise. Raud havde jcevnligen Bor, hvorhen han vilde
seile, hvilket kom af hans Troldkonster, og, kort at fortoelle, han seilede hjem til Gode.

Thorer Hjort stygtede fra Skibene op paa Land; men Kong Olaf landsatte sine Folk, forfulgte
de Flygtende og drcebte dem. Scedvanligen var Kongen forrest i Spidsen under stig en

Dyst, og saaledes ogsaa nu. Da Kongen saae hvor Thorer Hjort, som var raffere til Fods
end nogen Anden, lob hen, forfulgte han ham med sin Hund Vig. Da sagde Kongen:

„Vig, tag Hjorten." Vig lob afsted ien Fart og op paa ham. Derved standsede Thorer,
og Kongen afffjod et Spyd mod ham. Thorer hug med Svcerdet til Hunden, og gav ham
et stort Saar; men i det Samme floi Kongens afffudte Spyd under Thorers Haand, saa
at det gik igjennem ham og stod ud paa den anden Side. Da lod Thorer sit Liv; men Vig
blev baaren saaret til Skibene. Kong Olaf ffjcenkede Alle dem Liv og Fred, som bade der
om, og vilde antage Christendommen.

Kong Olaf seilede med sin Flaade nord ester langs med Landet og christnede alt Folket, »«de <sap.

hvor han foer frem; men da han kom nord til Salpte-Fjorden agtede han sig til at seile
ind for at opsoge Raud; men et grueligt Uveir med en usedvanlig Storm havde lagt sig ind
over Fjorden. Kongen laae der en heel Uge, i hvilken samme Uveir holdt paa ind efter
Fjorden; men udenfor var en blcrsende Bor til at seile nordefter langs Landet. Da fort

satte Kongen sin Seilads alt nord til V md, hvor hele Folket underkastede sig Christendom

men. Derpaa vender Kongen om igjen og seiler sorpaa; men da han kom nordenfor Salpte,
vedvarede endnu Uveiret, og Soen fog ud efter Fjorden, og Veiret blev det samme i nogle
Dage, medens Kongen laae der. Da henvendte Kongen sig til Sigurd Biffop, og spurgte
ham om han vidste noget Raad derimod, og Biffoppen sagde, at han ffulde forsoge, om Gud
vilde give ham Styrke til at seire over denne Djcevelens Magt.

Biffop Sigurd tog hele sin Messedragt, og gik frem i Stavnen paa Kongens Skib,

lod tamde en Kjcerte og frembar Rogelse. Derpaa såtte han Krucifiret op i Stavnen, A'Uv°W
lceste der Evangelium og mange Bonner, overstamkede hele Skibet med Vievand, og befale- ""
de derpaa at tåge Teltet bort og roe ind efter Fjorden. Kongen befalede, at alle de evrige

Skibe ffulde folge efter ham. Da nu alt var foerdigt paa Tranen til at roe, gik den
ind i Fjorden, uden at Rorskarlene folte nogen Vind, og Soen stod om deres Kjol
vand som et Gjerde, saa Alt der var lunt og roligt; men So-Raagen laae saa tykt paa

begge Sider, at Fjeldene ikke kunde sees. Saaledes roede det ene Skib efter det andet i den

lune So, og fore saaledes hele Dagen og Natten efter indtil de kom til Gode. Da de nu

kom til Rauds Gaard, fiod hans store Drage udenfor Landet. Strax gik Kong Olaf op til
Gaarden med sine Folk, gjorde et Anfald paa det Loft hvori Raud sov, og opbrod det. Hans
Mandffab lob ind; Raud blev fangen og bunden, og af de Mcend, som vare derinde bleve

Nogle drcebte, Andre tagne til Fange. Derpaa ginge Kongens Mcend til en Skaale, hvori
Rauds Huuskarle sov, og af disse bleve ogsaa Nogle drcebte, Nogle bundne og Somme af

pryglede. Kongen lod derpaa Raud bringe for sig og bod ham at lade sig dobe. „Da

Cap. 86. Oms, den estlige Deel af Hind-Den, see S. 24.
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vil jeg," siger Kongen, ,)ikke tåge dine Eiendele fra Dig; men hellere vwreDin Ven, om Du

dertil vil gjore Dig vcerdig." Raud streg af al Magt derimod og siger, at aldrig vilde han
troe paa Christ; men bespottede Gud meget. Nu blev Kongen vred, og sagde at Raud skul.
de faae den verste Dod. Derpaa lod Kongen ham binde paa en Bjcelke med Ansigtet i

Veiret, lod saette en rund Pind mellem hans Tcender og lukke hans Mund op. Derefter
lod Kongen tåge en Lyngorm og stikke i Munden paa ham; men Ormen vilde ikke ind i
Munden og krob tilbage, da Raud blceste imod den. Nu lod Kongen tåge Stilken af en

Angelika-Rod og stikke i Munden paa Raud. Andre sige, at Kongen såtte sin Luur i Mun
den paa ham, og tvang Ormen derind ved at holde et gloende Jern udenfor Aabningen.
Nu krob Ormen ind i Munden paa Raud, derpaa gjennem Halsen og star sig ud af Siden.

Der lod Raud sit Liv. Kong Olaf tog der en Mamgde Guld og Solv, og andet Losore af
Vaaben og mange Slags Kostbarheder; men alle de Mamd, som havde fulgt Raud, lod Kon
gen dobe, og dem, som ei dertil vare villige, lod han drcebe eller qvcele. Derpaa tog Kon
gen den Drage, som Raud havde eiet, og styrede den Selv; thi dette Skib var langt storre
og vakkrere end Tranen. Foran var et Dragehoved; men bagtil en Krumning, der boiede
sig som en Hale. Halsen paa begge Sider og Stavnen selv var forgyldt. Dette Skib

kaldte Kongen Ormen; thi nåar Seilene vare heiste, skulde de forestille Dragens Vinger, og
dette Skib var det vakkreste i hele Norge. De Ver, som Raud boede paa, hedte Gilling og

Hcering; men de samlede Ver hedte Godoer, og Strommen mellem Fastlandet og Verne
Godo-Strommen. Kong Olaf christnede den hele Fjord, seilede siden sin Vei sorefter langs
med Landet, og paa denne Reise hcendtes Mangt og Meget, som er fort til Bogs i Sagaer,
nemlig hvorlunde Trolde og onde Aander drillede hans Moend, og stundom ham Selv. Men
vi ville hellere strive om hvad der indtraf, da Kong Olaf christnede Norge, eller andre Lande,

hvor han forfremmede Christendommen. Samme Host kom Olaf med sin Flaade til
Throndhjem, og lagde i Land ved Nidaros, hvor han beredte sig Vinter-Leie. Hvad jeg nu
herncest vil skrive om skal angaae Islamderne.

Kjartan Olafsson, en Sonneson af Hoskuld og Datterson af Egil Skalagrimsson,

kom samme Host fra Island til Nidaros og han blev anseet for at vcere den vameste og haabe
fuldeste Mand blandt dem som paa Island ere fodte. Der var da og Haldor, en Son af

Gudmund paa Modrovold, og Kolbein, en Son afThord Freysgode, og en Brodersonaf
Brenne-Flose, samt Sverting, en Son af Goden Runolf. Alle disse vare Hedninger, og
foruden dem var der mange Flere, Somme moegtige, Somme ringe og uformuende. Da

kom og fra Island gjceve Mcend, som ved Thangbrands Hjcelp vare blevne Christne, nem
lig Gissur Hvide, en Son af Teit Ketilbjornsson; men hans Moder var Alof, en Datter af
Bodvar Herse, som var Vikinge-Kaares Son. Bodvars Broder var Sigurd, Fader til

Erik Bjodastald, hvis Datter Astrid var Kong Olafs Moder. Hjalte Skjceggesson hedte en
anden islandsk Mand, som var gift med Vilborg, Gissur Hvides Datter. Hjalte var og

christen Mand, og Kong Olaf tog meget venligen mod Svogrene Gissur og Hjalte, som bleve
hos ham. Men de islandste Mcend, som raadede for Skibene og Hedninger vare, sogte at

seile bort, saasnart Kongen var kommen til Byen; thi det blev dem sagt, at Kongen tvang
Alle til at antage Christendommen; men Vinden blev dem stik imod, og de dreve tilbage un
der Nidarholm. De som raadede for Skibene hedte Thorarin Nefjulsson, Skalden Hal

fred Ottarson, Brand den Gavmilde, og Thorleik Brandsson. Det blev sagt Kongen, at

Cap. 88. Kls 61-uv ell ir, en Gaard i Sfjords-Syssel paa Nordlandet i Island, hvor se
nere et Kloster stiftedes.
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der vare Islamdere med nogle Skibe, som alle vare Hedninger, og vilde flye Mede med
Kongen. Da sendte Kongen Bud til dem, og forbod dem at seile bort; han befalede dem
at legge ind til Byen, og de gjorde saa, dog uden at laasse deres Skibe. De dreve nu

deres Handel og holdt et Torv ved Kongens Brygge. Om Vaaren segte de 3 Gange at
komme bort; men det lykkedes dem aldrig og de bleve liggende ved Bryggen. Det tras sig
nu en Godveirsdag, da Mange fore paa Svem for at more sig, at der var en Mand iblandt

dem, som langt udmcerkede sig fremfor de Vvrige i alle Legems - Vvelser. Kjartan opfor

drede Halfred Vandraadestald til at preve sig i at svemme med denne Mand; men han und

stog sig. «Da vil jeg dog" svarede Kjartan «gjere et Ferseg," kaster derpaa as sig
Klcederne og springer i Våndet. Derpaa legger han afsted mod Manden, griber om hans

Fod og trykker ham under Våndet. De komme op igjen uden at tale et Ord, stikke anden
Gang i Dybet, og ere meget lengere under Våndet end forrige Gang. Atter komme de op
uden at mele et Ord; men fore strår igjen tredie Gang ned i Våndet, indtil Kjartan syntes
det var Tid til at dukke op igjen, hvilket dog paa ingen Maade vilde lykkes ham, saa For
skjellen vaa Krefter noksom merkedes. De vare under Våndet indtil Kjartan blev nesten
afmegtig. Omsider kom de op og svemmede i Land. Him Nordmand spurgte, hvad
Islenderens Navn var? Kjartan nevner sig. Him sagde: „Du er en dygtig Svemmer;

men er Du evet i fiere Legemsferdigheder?" Kjartan svarede: at denne Ferdighed ei
var stort verd. Nordmanden sagde: „hvi sperger Du mig ikke om Noget derimod?"

Kjartan svarer: «jeg tenker det kan stille mig eet, hvo Du er, eller hvad Du heder." «Da
vil jeg dog," svarer han, «sige Dig det: her er Olaf Tryggvesson." Han spurgte Kjar

tan meget om Island, som han kun leseligen besvarede, og vilde i en Hast forfeie sig bort;
men Kongen sagde: „her er en Kappe, som jeg vil give Dig, Kjartan" og Kjartan tog med
mange Taksigelser imod Kappen.

Da Michels-Messe kom, lod Kongen synge Heitids-Messe med stor Pragt.
derne gik hen og lyttede til den fagre Sang og Klokkelyd, og da de kom tilbage til deres
Skibe, sagde hver Mand, hvorledes han syntes om christne Mends Adferd. Kjartan yt

trede Behag deri; men de fleste Andre lastede den, og da gik det saa til som Ordsproget siger:
«mange ere Kongens Aren;" dette blev Kongen fortalt. Da sendte han strår samme
Dag Bud efter Kjartan, at han skulde komme til ham. Kjartan gik til Kongen med nogle

Mend, og Kongen tog venligen imod ham. Kjartan var en meget stor og vakker Mand,

og Ordene faldt ham godt i Munden. Efterat Kongen og Kjartan havde stiftet nogle faa
Ord med hinanden, bed Kongen ham antage Christendommen. Kjartan svarer, at han ei
vilde sige Nei dertil, dersom han saaledes kunde faae Kongens Venstab, og da Kongen lover
ham sit fuldkomne Venstab, indgik de med hinanden derom en Forening. Anden Dag ef
ter blev Kjartan debt tilligemed hans Frende Bolle Thorleiksson og alle deres Reisefeller.

Kjartan og Bolle vare til Gjest hos Kongen saa lenge de vare i deres hvide Daabs-Kleder,

og Kongen fattede megen Kjerlighed for dem; thi de ansaaes som gjeve Mend, hvorsom
helst de kom frem.

Da Kong Olaf en Dag gik ud paa Gaden, kom nog-le Mcend ham i Mede, og han, Wde E«p.
som forrest gik, hilsede Kongen venligen. Kongen spurgte om Mandens Navn, og han VZ,dNe.
kaldte sig Halfred. Da sagde Kongen: «er Du Skalden?" «Noget kan jeg digte," svarede""
han — «Vil Du da," spurgte Kongen, «antage Christendommen og gaae i min Tjene
ste?" Han svarer: «stal jeg debes, da er det paa det Vilkaar, at Du Selv vil vere min

Gudfader, og ingen anden Mand tåger jeg dertil." Kongen svarer: «det vil jeg gjere."

Da blev Halfred debt og Kongen holdt ham under Daaben. Siden spurgte Kongen Hal-
22 n
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fred: «vil Du nu gaae i min Tjeneste?" Halfred svarer: «for var jeg Håkon Jarls Hird
mand, og nu vil jeg hverken gaae i Din eller nogen Andens Tjeneste, uden Du lover mig, at
det aldrig stal falde i min Lod, at Du jager mig fra Dig." „Saa er mig vistnok sagt,"
svarer Kongen, „at Du hverken er saa klog eller sagtmodig, at Du jo kan gjere, hvad jeg
ingenlunde vil bifalde.„ „Drceb Du mig da," svarer Halfred. „Du erVandraade

stald/)" siger Kongen, og i min Tjeneste stal Du gange" Halfred: „hvad giver Du

mig i Navnefceste, Konge, om jeg stal hede Vandraadestald?" Kongen gav ham et Svcerd
uden Skede og sagde: „Digt nu en Vise om Svcerdet, og lad Ordet Svcerd vcere i hver
Lime af Verset. Halfred qvad:

Dette Svcerd blandt Svcerde var.

Thi Helt, som Svcerdet svinger,
Ei Svcerdet mangle skulde.
Ei Svcerd jeg fattes skal,
Om kun steenmalet
Til dette Svcerd nu fsies.
Tre Svcerde er jeg vcerd.

Da gav Kongen ham en Skede og sagde: ))ikke er der Svcerd i hvert Riim." Hal
fred svarer: «der er to i et." «Saa er det," siger Kongen. Af Halfreds Qvad have
vi tåget de fleste sande og paalideligste Efterretninger, som om OlafTryggvesson ere fortalte.

ThanM"n'd Samme Host kom Thangbrand Pr<est tilbage fra Island til Kong Olaf, og fortalte
sin Reises stette Udfald, at nemlig Islcenderne havde gjort en Nidvise om ham, ja at endog

K°?Olaf. Nogle vilde drcebe ham, og at der var lidet Haab om, at dette Land stulde blive christnet.
Olaf Konge blev derover saa rasende vred, at han ved Luren lod alle Islcendere, som der
vare i Byen, kalde sammen, og sagde, at Alle stulde drcebes; men Kjartan, Gissur og Hjalte,

samt de ovrige Islcendere, som havde antaget Christendommen, ginge til ham og sagde:
„ikke monne Du, Konge, saaledes gaae fra Dine Ord; thi Du sagde, at ingen Mand stulde
have opirret Dig saa meget til Vrcde, at Du jo vilde tilgive dem det, nåar de lode sig chri-

stne og astode Hedenstabet. Nu ville alle de islandste Mcend, som her ere tilstede, lade sig
dobe. End stulle vi finde paa de Raad at stasse Christendommen Indgang paa Island;
thi her ere mange mcegtige Mcends Sonner fra Island, hvis Fcedre meget kunne forfrem

me denne Sag; men Prcesten Thangbrand foer der, som her hos Eder, frem med Vold og
Manddrab, og Sligt taalte ikke Folk der af ham." Til stig Tale lyttede nu Kongen, og
alle islandste Mcend, som da vare der, bleve debte.

Om K«"' K""s Olaf var mest ovet i alle Idrcetter blandt de Mcend i Norge, hvis Minde i
Sagn er bevaret, og han var stcerkere og behcendigere end mange Andre, hvorom mange
Fortcellinger ere nedstrevne. En er den, at han besteg Smalsar-Horn, og fcestede sit
Skjold overst paa Bjerg-Tinden; den anden var den, at han hjalp en af sine Hirdmcend,

der var klattret op paa Fjeldet, saaledes at han hverken kunde komme op eller ned; men Kon
gen steeg op til hum og bar ham under Armen ned paa stet Mark. Kong Olaf gik uden

bords paa Aarerne, medens hans Mcend roede paa Ormen. Han legede med 3 Dolke,

1) En Skald, som gjer Vansteligheder. 2) Andre overscette: Naar til det Svcerd nu foies
En Skede af Metal.

Cap. 92. OmalBkrnni-n paa Viimiinxi-, nu Hornelen paa Bremanger-Land, cfr. Olaf
Tryggv. S. af Odd Munk C. 45.

Det Svserd, mig mest beriged;
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saa at een var siedse i Luften, og tog stedse den, som faldt, ved Festet. Han gikpaa Kanten af
Skibsrelingen, han hug lige godt med begge Hender og ffjod med 2 Spyd ad Gangen.
Kong Olafvaren saare glad og spogsom Mand, blid og omgjengelig, han havde stort Hast
verk med alle Ting, var meget gavmild, meget omhyggelig i sin Klededragt; men i Strid
overgik han Alle i Tapperhed. Han udmerkede sig ved Grumhed, nåar han var vred, og
pinede meget sine Uvenner. Somme brendte han i Ilden, Somme lod han sonderrives af

gale Hunde, Somme lod han lemleste eller kaste ned fra hoie Bjerge. Af den Aarsag vare

hans Venner ham kjerligen hengivne; men hans Fiender reddedes for ham; thi gjorde han saa
heldig Fremgang, fordi Nogle gjorde hans Villie af et kjerligt Venstab, Andre af Redsel.

Leif, en Son af Erik Rode, som forst bebyggede Grenland, var denne Sommer 93de E«p.
kommen fra Gronland til Norge, og da han traf Kong Olaf, antog han Christendommen og

blev om Vinteren hos ham.
Gud rod, en Son af Erik Blodoxe og Gunhild Kongemoder, havde feidet i Vester-»"« <s«p.

landene, siden han romte Landet for Håkon Jarl. Men den for omtale Sommer, da Kong HGun-
Olaf Tryggvesson havde 4 Aar raadet over Norge, kom Gudrod til Landet, og havde man» 3""
ge Krigsstibe med sig. Han var da seilet ud fra England, og da han troede sig ner Nor-
ges Kyst/ styrede han sor efter langs med Landet did, hvor han mindst tenkte at Kong Olaf
var. Saaledes feiler Gudrod sorefter til Viken, og saasnart han kom til Lands, tog han sig til

at plyndre, tvinge Landsfolket under sig, og kreve, at de skulde antage ham til Konge. Da nu
Landets Folk saae, at en stor Krigsmagt var kommen dem paa Henderne, begjere de Fred
og Forlig. De tilbyde Kongen at lade et Thingbud fare over hele Landet, og heller antage

ham som Konge, end at taale hans Her; men forlangte Dag og Frist, medens Thingbudstik
ken foer omkring, hvorimod Kongen krevede Kosthold, saalenge denne Venten varede.
Bonderne kaarede heller at beverte Kongen al den Stund han trengte dertil, og Kongen

modtog det Tilbud at fare om i Landet til Gjestebud med Nogle afsine Folk, medens An
dre vogtede Skibene. Da nu Kong Olafs Svogre, Hyrning sg Thorgeir sporge dette,
samle de Mandffab og udruste Skibe, fare derpaa nord til Viken, og kom en Nat med de

res Her til det Sted, hvor Kong Gudrod var til Gjestebud. De angrebe ham med Ild
og Vaaben, og der faldt Kong Gudrod med de fleste af sine Folk. Af dem, som vare
paa Skibene, bleve Nogle drebte, Nogle slav bort og stygtede vide Veie, og nu vare alle
Eriks og Gunhilds Sonner dode.

Vinteren efterat Kong Olaf var kommen fra Hålogaland, lod han reise et stort Skib <?<,p,
under som var siorre end noget af de Skibe, som da vare i Landet, og «e b«gg"s"'

hvortil Bankestokkene endnu ere at see. Den Deel af Kjolen, som hvilede paa
var 74 Alen lang. Thorberg Skafhug hedte den Mand, som var Stavn - paa

1) Klippen. 2) Mellem Stavnene. 3) Bygmester.

(sap. 93. 6i-wnlan6, nu Gronland i Amerika. Den ommeldte Erik Rode Thorvaldsson,
Dpdageren af Gronland, og den som gav Landet Navn og forst nedfarte sig der paa Gaarden
Li-gttaKM i den Fjord, som efter ham blev kaldet NiriKsHsrlll- var en norsk Mand fra Il
deren i Rogaland (Landn. P. 11. C. 14, jfr. Olaf Tryggv. S. C. 220). De Gamles Gronland
deeltes ved bemeldte Eiriksfjord i (Osterbygden) og (Vesterbygden); og
man synes nu at have Vished om, at disse Egne laae paa Gronlands Vestside. Henved Midten
af 12te Aarhundrede blev paa Gronland oprettet en Bispestol, forst paa Strosnces i Vesterbygden,
men siden forflyttet til Garde sklllrclar) i Eriksfjord. Grenland fik ogsaa sin egen Lagmand, hvis
Scrde var ovenncevnte Brattelid. Ogsaa Klostere havde Gronland, nemlig St. Olafs Kloster
af Augustiner-Ordenen i Vatsdalsbygd, samt et Nonne-Kloster.

95. I>H6llami»r (eller I.»lUiamil!-), nu Ladchammeren ved Gd. Lade paa Ostsiden
af Bugten ved Throndhjem.
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98de <sap
Om Erit
Jarl, Ha
len» Sen.

Skibet; men der var desuden mange Andre, Somme til at ftelde, Somme til at tcelge,

Somme til at slaae Som, og Somme til at fore Temmer frem; men Alt hvad dertil brug
tes var udsegt. Skibet var baade langt og bredt, heit paa Siderne og stortemret. Me»

dens de nu plankede Skibet, maatte Thorberg i et nedvendigtMrende reise hjem til sin Gaard,
og opholdt sig der meget lcenge, og da han kom tilbage, stod Skibet suldplanket. Strax
om Qvaelden foer Kongen, og Thorberg med ham, for at see, hvorledes Skibet saae ud, og
hver Mand sagde, at aldrig havde de seet noget Krigsffib saa stort, og saa vakkert. Der

paa foer Kongen tilbage til Byen. Tidlig Morgenen ester farer Kongen atter til Skibet
og Thorberg med ham. Temmermcendene vare komne der forud; men alle stode med Hcen

derne i Skjedet. Kongen spurgte, hvi de bcere sig saaledes ad? De sige, at Skibet var
blevet fordervet, da en Mand monne vwre gaaet fra Stavnen til Skandsen, og gjort et

dybt Hug ved Siden as det andet langs ned ad den ene Side as Planterne. Da Kongen
kom normere, saae han, at det var Sandt, og sagde strår med en Ed, at den Mand skulde de,
som saaledes havde edelagt Skibet af Avind, dersom Kongen fik det at vide, „og den der

kan sige mig det, skal saae en stor Belenning." Da siger Thorberg: „jeg kan sige Eder,
Konge, hvo dette Vcerk monne have gjort." „leg venter ikke," svarer Kongen, „at no
gen Mand kan vcere mere heldig end Du til at ffaffe mig Vished herom." «Sige vil
jeg Dig, Konge," svarer han, „hvo dette har gjort. leg har gjort det." Da svarer
Kongen: „saa stal Du stette det i samme Stand, som det forhen var, eller det gjcelder Dit

Liv." Derpaa gik Thorberg hen og tcelgede Planterne, saa at de dybe Hug alle jcevnedes.
Kongen sagde da tilligemed alle de Andre, at Skibet var meget smukkere paa den Side af

Skroget, som Thorberg havde tilhugget, og bad ham gjere ligesaa paa begge Sider og have
stor Tak derfor. Siden blev Thorberg Overbygmester paa Skibet, indtil det blev ganffe

fwcdigt. Skibet var en Drage, bygget efter den som Kongen fik paa Hålogaland; men
dette Skib var meget sterre og omhyggeligere sammensat i alle Dele. Kongen kaldte dette

Skib Ormen hiin lange, og hiint Ormen korte. Paa Ormen lange var 34 Rorsbcenke.
Hovedet og den bugtede Hale var heel forgyldt, og Skibsbordene saa heie, som paa Se
stibe. Det Skib har vceret det bedste og kostbareste Skib, som er gjort i Norge.

Jarlen Erik Hakonsson og hans Broder, med mange andre gjceve Mcend, deres

Frcender, havde remt Landet efter Håkon Jarls Fald/ Erik Jarl foer ester til Svithjod
til Olaf Svea-Konge, hvor han med sine Folk blev vel modtagen. Kong Olaf gav Jarlen

Fred og Frihed i Landet og store Forlehninger, saa han dermed kunde holde sig og sit Folk
vel i Landet. Derom taler Thord Kolbeinsson:^

Mange Folk, som wmte Landet for Kong Olaf Tryggvesson, segte til Erik Jarl fra

Norge, og da tog Jarlen sig for at udruste Skibe og fare paa Hwrtog, for at ffaffe sig og
sit Folk Formue. Ferst styrede han til Gotland og laae der lcenge om Sommeren for at
lure paa de Kjebmands-Skibe, som seilede til Landet, eller paa Vikinger. Stundom gik

han op paa Landet og hwrjede vide omkring langs med Sekanten. Saa siges i Bandadrapa:

Og gjceve Hovding vandt
Andet Slag og ftere
(Vi forlwngst det spurgte),
Da han vakte Slagets Storm
Paa Viking-Hogens
Ved Gotlands ode Strand.

1) See vvenfor 57 Capitel. 2) Vikmg-Hogen er Skibet, og Skibets Land Havet.

Cap. 96. 60tl9ncl, see OviZiM S. 9.
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Og Erik undertvang
Kjcek i Strid sig hele Landet.')

Siden seilede Erik Jarl ser til Vindland og fandt ved Stauren nogle Viking-Skibe,
med hvilke han holdt Slag. Der vandt Erik Jarl Seier, og drcebte Vikingerne. Saa
siges i Banda-Drapa:

Styrer af Orens Stavn
Skib ved Staur lod loegge.
Og saa stridsmuntre Hovding
Fiender overlisted.
I Svcerde-Mode skarp
Saarmaagen sied ved Strand
Sorovers lodne Skind^

Gud skytte Jarl for Land.

Erik Jarl seilede tilbage til Svithjod om Hosten og var der den anden Vinter;
men om Vaaren udrustede han sin Krigsmagt og seilede derpaa til Da han nu'
kom til Valdemars Rige, begyndte han at hcerje og flaae Mandfolk ihjel, brande overalt
hvor han foer frem og odeloegge Landet. Han kom til Aldegjaborg, og beleirede den indtil
han indtog Borgen, drcebte der meget Folk, nedbrsd og brcendte hele Borgen. Derpaa
foer han med Hoerstjold vide om i Gardarige. Saa siges i Banda-Drapa:

I Slagets Pile-Gny;
Derved Slag-Storm vorer.
Folkestrcek! Du sloifed
Aldeg' i haarden Strid;
(Skjellig derom nynnes),
Du kom til Gardarig' med Folk.

Erik Jarl var i denne Feide 5 Aar i det Hele; men da han kom fra Gardarige, foer
han med H<erffjold over hele Adalsyssel og Asyssel og tog der 4 Vikinge - Skibe fra Da
nerne, og drcebte alt Mandffab paa dem. Saa siges i Banda-Drapa:

Tilforn jeg det Horte,
At Spydehavets
Gjor stcerke Slagets Styr
I Sundet mellem Der.
Da rydded' gavmild Helt
Fire danske Skuder.

Og Erik undertvang
Kjcek i Strid sig hele Landet.—

!) Denne Strophe, som er afbrudt i Verset, maa udfyldes fra Snorres Edda, hvor det findes Cap. 176.
2) D. e. sloges Vikinger ihjel. 3) Gavmilde Konge. 4) Spydhavets Ild: Blodets Ild d. e. Svcerdet.

<sap. 96. staurinn kan vcere enten det nordostlige Forbjerg paa Sen Rygen, die Stubben-
Cammer, eller og Staver, den sydostlige Spidse af Sen Femern.

Cap. IN. eller d. e. Borgen ved
(Ladoga-Soen) i Gardarige, nu Byen Ladoga i Rusland.

see S. 26.
L>BFBl9, NU Sen Ssel i Mundingen af Riga-Bugten ved Estland.

Han, som Havets Glands
Dded' Valdemars Strand
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Du stridbare Styrer
3lf Skibsrullens Oxe")
Du reiser Gjald blandt Gother,
Da Stridsmamd leb mod Byen.
Hildurs As2) da iled
Med Hcerskjold over Sysler,
Han spildte Folkets Fred.

Gud stytte Jarl for Land!

Da Erik Jarl havde vceret et Aar i Sveavcelde, foer han til Danmark til Danakon
gen Svend Tvestjceg og beilede til hans Datter Gyda. Forstaget blev antaget og Erik
Jarl fik Gyda. Et Aar senere fik de en Son sammen som hedte Håkon. Erik Jarl var
om Vinteren i Danmark, eller og stundom i Sveavceldet; men om Sommeren feidede han.

Danakongen, Svend Tveskjwg var gift med Gunhild, en Datter af Vendernes Kon
s.ttermaal. Burislaf. Men i den Tid, som nyligen for var omhandlet, indtraf det, at Dronning

Gunhild blev syg og dode. Kort ester giftede Kong Svend sig med Sigrid Storraade,
en Datter as Skeglar-Toste, Moder til Svea-Kongen, OlafSvenffe, og formedelst Svoger
stabet blev der et stort Venffab mellem Kongerne og Erik Jarl Hakonsson.

Burislaf, Vendernes Konge, klagede for sin Svoger, Sigvald Jarl, over at det For-
Glftermaal. brudt, som Sigvald havde gjort mellem Kong Svend og Kong Burislaf; hvorefter

Burislaf skulde faae Thyri Haralds Datter, en Soster af Kong Svend tilMgte; men
dette Giftermaal havde ei havt Fremgang; thi Thyri havde sagt tvcert Nei dertil, og vilde
ikte gifte sig med en gammel og hedenff Konge. Nu siger Kong Burislaf til Jarlen, at
han vil soge denne Forening fuldbyrdet, og bad Jarlen fare til Danmark for at hente Thyri
til sig som Dronning. Sigvald Jarl lagde ikte denne Fcerd under sit Hoved; men indfin
der sig hos Danakongen Svend, bcerer denne Sag for ham, og bringer det ved Overtalelser
dertil, at Svend Konge overgiver sin Soster Thyri i hans Hcender. Med hende fulgte nogle
Koner, og hendes Fosterfader, ved Navn Atzur Aakesson, en mcegtig Mand tilligemed nogle
andre Mcend. I Foreningen mellem Kongen og Jarlen blev det indfort, at Thyri skulde
have til Eiendom det Gods, som Gunhild Dronning havde havt i Vindland, foruden andre
store Eiendele i Brudegåve. Thyri grced saarligen og foer meget nodig. Da nu Jarlen
kom til Vindland, holdt Burislaf Bryllup med Dronning Thyri, og fik hende tilMgte;
men saalcenge hun var iblandt Hedningerne vilde hun hverken modtage Mad eller Drikke
med dem, hvilket varede i 7 Dage.

K°"n" "af Dkl- hoendte sig en Nat, at Dronning Thyri og Vtzur lob bort i Nattens Morke, og
mn" Tftvri derfrå til Skovs, og for at vcere kort i Fortcellingen om deres Fcerd de kom omsider
nl Wgte. Danmark. Men der torde Thyri ingenlunde forblive, fordi hun vidste, at dersom hen-

des Broder Kong Svend opspurgte hende, vilde han stur sende hende tilbage til Vindland.
De fore saaledes hemmelige» frem alt til Norge, og Thyri lod ei af at reise, forend hun traf
Kong Olaf, hos hvem de bleve vel modtagne og behandlede. Thyri fortalte Kongen sin
Våande, og bad ham om Hjcelpe-Raad og om Fred i hans Rige. Thyri var en ordsnild
Kone, og Kongen fandt Behag i hendes Tale. Han saae, at hun var en vakker Kone, og
kommer ihu, at dette monne vcere et godt Giftermaal; thi vender han Talen derhen, og spor
ger, om hun vil gifte sig med ham. Da hun nu saae, at hendes Stilling var saaledes,
at hun havde Nod med at hjcelpe sig Selv, og tillige indsaae, hvilken Lykke hun gjorde ved
Giftermaal med en saa bewmt Mand, bad hun ham raade over hendes Haand og hendes

i) Skibet, som paa Ekibsruller stedes ud i Havet. 2) Guddommelig Etridshelt, d. e. kjcekke Kriger.



Olaf Tryggvessons Saga. 169

Cap. 101
OlafsOvbud

til Strid.

<5c,P. 102
Mandtallet

p»a Ormcn

Skjcebne, og efter naermere Aftale fik saaledes Kong Olaf Thyri til Mgte. Dette Bryllup
blev gjort om Hosten, da Kongen var kommen nord fra Hålogaland, og Kong Olaf og
Dronning Thyri bleve om Vinteren i Nidaros. Vaaren efter klagede Dronning Thyri
ofte for Kong Olaf og grced bitterligen over, at hun, som havde saa store Eiendele i Vind
land, intet Gods havde der i Landet, som var anstamdigt for en Dronning. Stundom bad

hun Kongen med fagre Ord, at han skulde staffe hende sine Eiendomme igjen, og sagde, at

Kong Burislaf var saa stor en Ven af Kong Olaf, at han ei vilde negte Olaf hvad han for
langte, nåar de modtes. Men da Kong Olafs Venner erfarede denne Tale, fraraadede de
Alle Kongen denne Fcerd. Der fortcelles, at da Kongen en Dag tidligen om Vaaren gik

paa Gaden, kom en Mand ham i Mode paa Torvet med mange og efter den Tid paa Vaa
ren forunderligen store

i Haanden og gik hjem til Dronning Thyris Herberge. Thyri fad i Stuen og grced, da
Kongen kom ind. Kongen sagde: „see her en stor Angelika-Stilk, som jeg giverDig,
Dronning." Hun stog den bort med Haanden og sagde: „ sterre Skjoenk gav Harald

Oormsson, og mindre rceddedes Han for at fare ud af Landet og soge sin Eiendom, end Du
nu gjor. Det prevedes da han foer hid til Norge, odelagde den storste Deel af Landet og
tilegnede sig al Skat og Skyld; men Du tor ei fare gjennem Danavcrldet for Kong Svend,
Broder min." Da hun saa talte, sprang Kong Olaf op, svarede hoit og svoer derhos: „Al
drig Ml jeg fare rwd for Kong Svend, Broder Din, og modes vi, skal han vige for mig."

Kort efter kaldte Kongen et Thing sammen i Byen og kundgjorde for hele Almucn,

at han vilde drage ud af Landet om Sommeren i Leding, og vilde udbyde baade Skibe og
Folk af hvert Fylke, og siger tillige, hvor mange Skibe han vilde have der fra Fjorden.
Derpaa sender han Budstikke Nord og Sor, baade langs Strandkanten og op i Landet,
for at lade en Hcer udbyde. Siden lod Kongen Ormen Lange skyde i Våndet med alle sine

andre Skibe, baade store og smaa. Selv siyrede han Ormen Lange. Da nu Mandffab
blev udtaget til Skibene, blev det saa omhyggelige» udvalgt, at ingen Mand maatte findes
paa Ormen Lange celdre end 69 og yngre end 20 Aar; men Alle maatte vcere udvalgte

Mcend i Styrke og Mod. Dertil udkaaredes fremfor Alle Kong Olafs Hirdmcend; thi de
vare udvalgte af de Mcend indenlands og udenlands, som de stcerkeste og kjcekkeste vare.

Ulf Rode hedte den Mand, som bar Kong Olafs Mcerke, og var i Stavnen paa Or

men Lange, og hos ham stod Kolbjorn Thorstein Orefod og Vikar af Tiunda
land, Broder til Arnljot Gellina. Paa Skandsen noermest Forstavnen vare Vakur Elfffe

Raumason, Berse Bollason hiin sicerke, An Skyti fra Icemteland, Thrand Rame fra
Thelamark og hans Broder Uthyrmer. Desuden disse Halogalcendere: Thrand Skjalge

og Vgmund Sande, Lodver Lange fra Saltvik og Harek Hvasse; samt disse Indthrondere:
Ketil Hane, Thorfinn Eisti, Haavard og Bwdrene fra Orkadal. Folgende vare i Forrum-

1) Stallar var ncest Lendermcend ved Kongens Hof, og svarer til Marss, nu Hofmarstalk. Saa kaldtes
han vel fordi ban ferst havde Kongens Hest at see til; men siden udvidedes Bestillingen.

Cap. ltt2. 'liuuaalllNli, see S. 8, cfr. Olaf d. Hell. S. C. 76.
VltsKi 3: fra Llfr eller ste S. 63.
llei6msi-K. Fra denne Egn var Ulf Rode, ligesom Kolbjorn Stallar var fra Raumarike.

(Odd Munks Olafs. S. C. 67).
Bkn6r. Da der paa Hålogaland findes adskillige Gaarde af dette Navn, vil det neppe virre

muligt med Sikkerhed at bestemme, paa hvilken af disse Ogmund havde hjemme. At det har vcr
ret Odn. Sande paa de Gamles i (Nordsiden af Ost-Vaagen O i Lofoten),
paa hvis Grund lige til 1810 stod Kirke har dog maaskee den sterste Rimelighed for sig.

BkNvi'K, en Gaard i Ofotens Prcrstegd. i Saltens Fogderi.
OiKasall-, see S. 52.
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<sap. 103
Island

christnes,

<sap. 104
Grenland
christncs.

met: Bjsrn fra Studla, Berk fra Fjordene (Ferde), Thorgrim Thjodolfsson fra Hvin,
Asbjern og Orm, Thord fra Njardarleg, Thorstein hvide fra Ofrostad, Arnor fra Mo
re, Halstein og Hauk fra Fjordene, Eyvind Snaker, Bergdor Bestil, Halkel fra Fjaler,
Olaf Dreng, Arnfinn fra Sogn, Sigurd Bilde, Einar fra Hordaland og Finn, Ketil fraßoga»
land og Griotgard den Raste. Felgende vare i Einar Tambarskelver, der
ei regnedes som fuldbefaren; thi han var kun 18 Aar, Halstein Hlifarson, Thorolf, Ivar
Smette, og Orm Skogarnef. Mange andre gjoeve Mcend vare paa Ormen, end.
jkjent vi ei kunne opregne deres Navne. I hvert Halvrum paa Ormen vare 8 Mand, og
Hver og Een var af udsegt Mandskab, og 3l) Mand vare i Forrummet. Det var almin»
delig Tale blandt Folk, at Ormen Langes udsegte Mandskab udmwrkede sig i Tapperhed,
Styrke og Vwnhed ligesaa meget blandt andre Mcend, som Ormen Lange blandt andre
Skibe. Thorkel Nefja, Kongens Broder, forte Ormen korte, Thorkel Dyrdil og Jostein,
Kongens Morbrodre, havde Tranen, og begge disse Skibe vare vel bemandede. Kong
Olaf havde 11 store Skibe fra Throndhjem foruden Fartoier med 20 Roerbcenke, mindre
Skibe og Kost-Skibe.

Da Kong Olaf paa det ncermeste havde tiltaklet sin Flaade i Nidaros, beffikkede han
Mcend over hele Throndelagen i alle Sysler og Forlehninger. Da sendte han op til Island
Gissur hvide og Hjalte Skeggason, for at forkynde Christendommen paa Island, og sendte
med dem en Prcest ved Navn Thormod tilligemed stere viede Mcend. Men han beholdt
hos sig som Gidsler 4 Islcendere, som ham syntes gjcevesie, nemlig Kjartan Olafsson, Hal«
dor Gudmundsson, Kolbein Thordsson og Sverting Runolfsson. Om Gissur og Hjaltes
Fcerd er det fortalt, at de kom til Island for Althinget og fore til Thinge. Paa dette Thing
blev Christendommen ved Lov indfort paa Island, og den Sommer blev alt Landsfolket
dsbt.

Den samme Våar sendte ogsaa Kong Olaf Leif Eriksson til Gronland for at forkynde
Christendommen, og den Sommer foer han derhen. I Havet tog han et Skibsmandskab, som
var forliist, og laa paa Skibsvraget. Da fandt han ogsaa Viinland det gode, kom om

I) Ncermest Masten.

studia (Mau6la), nu Stole, en stor Gaard, hvorpaa Etne Hovedkirke nu staaer, i Sondhord
land, der iscer er bleven mcerkelig som Orm Kyrpings og hans Sons, Jarlen Erling Skakkes, Bopcrl.

Dette Navn kan efter den hos Snorre fulgte Orden og hele Sammenhceugen neppe
have Hensyn til Provindsen Fjordene, men snarere til den, i samme Egn som Btu<ila og de ne
denfor ncevnte Der liggende, betydelige Gaard af dette Navn, nu Forde i Vikedals Sogn i Sond?
hordland; jfr. hermed det Folgende.

Hvin, see S. 1. Thorgrim var sandsynligen en Ssnnesons Son af Harald Haarfagers
beromte Skald Thjodolf.

Most r, nu Moster O, hvorom see S. 81. Istedenfor „Asbjorn og Orm," har Ods Munk
(hans Olafs S. C. 67.) „Asbjorn fra Moster," som uden Tvivl er det Rigtige.

nu Tysnces-Oen, see S< 50.
okroBta<lll- (eller ttprostaciir). Hermed kan ei menes den S. 117 omhandlede Gaard, som

paa denne Tid maa antages at have vcrret beboet af en af Kong Olafs Morbrodre, nemlig enten
Sigurd, Jostein, Karlshoved eller Thorkel Dyrdil (cfr. Cap. 58); men Gaarden Obrestad paa Icr
deren, som iet Diplom fra 1311 kaldes oj>vrusta<lir. Flere end de tvende Gaarde af dette
Navn findes neppe i Landet.

vimrar, see S. 111. Hos Odd Munk (Olafs S. C. 67) lceser man Bt)rli2iBB«n
(Eindridsson) ak tlimsum DamdarsKelvir."

Vi ni an<i nit xod a. Ligesom den S. 165 ommeldte Erik Rode fra Icrderen, en Ssnne
sons Sonneson af den rige Orne-Thorer, Herser paa Agder i Harald Haarfagers Tid, var
Gronlands forste Opdager, saaledes maa Eriks Son Leif, kaldet biun Keppni (den Lykkelige) til
lcegges Wren af Amerikas Opdagelse. Den Deel af dette Continent, som han gav Navnet„Viin
land det gode," er efter de noiagtigste Undersogelser Kyststrcekningen omtrent fra den 43 til den
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Hosten til Gronland og havde med sig derhen ell Prcest og andre Loerere, hvormed han foer

til Brattelid i Herberge hos sin Fader Erik. Folk kaldte ham siden Leif den Lykkelige.
Men hans Fader Erik sagde, at hans Held og Uheld gik op mod hinanden, da Leif i Ha

vet havde bjerget et Skibsly; men havde fort en skadelig Mand med sig til Gronland, og
det var Prcesten.^

Vinteren efter at Kong Olaf havde christnet Hålogaland, sadde han og Dronning "3.
Thyri i Nidaros, og Sommeren for havde Dronning Thyri fodt Kong Olaf et Drengebarn,
som var baade stort og haabefuldt, og fik Navnet Harald efter sin Morfader. Kongen og
Dronningen elstede dette Barn meget og glcrdede sig i det Haab, at han stulde opfodes og

tåge Arv efter sin Fader; men han levede ikke fuldt et Aar efterat han var bleven sod, hvilket
de begge toge sig meget ncer. Den Vinter vare mange islandske og andre gjceve Mcend

hos Kong Olaf, som forhen bemcerket. Ved den Tid var og Ingeborg, Tryggves Datter,
Kong Olafs Soster, ved Hoffet. Hun var deilig af Udseende, besteden og blid imod Almu

en, as et fast og mandige Sind, og elstet af Alle. Hun gjorde meget af de Islcendere, som
der vare; men kjsrest var hende Kjartan Olafsson; thi han havde vcrret hos Kongen lcengere
end de Andre, og han fandt ofte Moro i at tale med hende, fordi hun var baade forstandig
og snild i Talen. Kongen var stedse glad og lystig i Omgang med sine Mamd, og spurgte
fiittigen om mwgtige Mwnds Sceder og Hovdingstab i de ncermeste Lande, nåar Folk fra
Danmark og Svithjod kom til ham. Sommeren for var Halfred Vandraadestald kom
men ostenfra Gotland, hvor han havde vwret hos Jarlen Ragnvald Ulfsson, som da var
kommen til Regjeringen i Vester-Gotland. Ulf, Ragnvalds Fader, var en Broder af Si

grid Storraade, saa at Kong Olaf Svenske og Ragnvald Jarl vare Sostendeborn. Hal

fred fortalte Olaf mange Ting om Jarlen, sagde, at han var en rast Hovding, dygtig til at
regjere, gavmild med Penge, modig og vennefast. Tillige sagde Halfred, at Jarlen vilde

holde Venstab med Kong Olaf, og havde talet om at veile til Ingeborg, Tryggves Datter.
Den samme Vinter kom Ragnvald Jarls Sendemwnd fra Gotland og traf Kong Olaf

nord i Nidaros, hvor de frembare newp det samme Mrende, som Halfred havde omtalt,
at Jarlen vilde vcere Kong Olafs fuldkomne Ven, og tillige begjcerede Jarlen at indgaae i

Svogerstab med Kongen ved at faae hans Soster Ingeborg til A3gte. Derhos forelagde
Se,ndemcendene Kongen gyldige lertegn, til Beviis for, at det var i Sandhed Jarlens

Wrende de fore med. Kongen Horte venligen paa deres Tale; men siger, at Ingeborg

selv havde at raade for sit laord. Siden talede Kongen med sin Soster om denne
Sag, og spurgte om hendes Mening derom. Hun svarer saalunde: „jeg haver vwret hos

Eder en Stund, og I har viist mig broderlig Omsorg og kjcerlig Agtelse allesteds siden I
kom her i Landet. Derfor vil jeg samtykke i Eders Forstag om Giftermaal og venter, at
lei gifter mig med hedenst Mand." Kongen siger, at saa stulde vcere. Nu talede Kon
gen med Sendemcendene, og det blev afgjort, forend de reiste, at Ragnvald Jarl stulde mode

Kongen om Sommeren oster i Landet, dersom han vilde indgaae et fuldkomment Venstab

1) Oversetteren har her udeladt 8 Capitler af den store Udgaves Tert, som ikke ansees for< at vcere
forfattede af Snorre Sturleson, men ere indskudte i Heimskringla fra andre Manuskripter. De ville
imidlsrtid findes ved Slutningen af Overscrttelsen, eftersom de indeholde interessante Bidrag til at un
derstotte den Paastand, at Amerika forst opdagedes af vore Forfcedre.

40" N. 8., og ncermest Staten Ooneetieut, og Steder, hvor han opsiog sin Bopcel
maa have ligget ved nuvcerende i Ncerheden af Taunton - Flodens Udlob, see

S. XI.I. k.
«lnttaklill, see S. 165.
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med ham, og nåar de da modtes, skulde de selv tale med hinanden om dette Giftermaal.
Med den Beskeed fore Jarlens Sendemcend oster; men Kong Olaf fad om Vinteren i Ni

daros med megen Pragt og omgiven af mange Folk.

Kap. i0«. Kong Olaf foer om Sommeren med sin Krigsmagt for efter langs med Landet forbi

Stadt. I Folge med ham var Thyri Dronning og Ingeborg, Tryggves Datter, Kongens

Vendcn. Soster. Da sogte mange af hans Venner til ham, ligesom andre mcegtige Mcend, som

havde beredt sig til denne Reise med Kongen. Den forste Mand iblandt disse var hans
Svoger Erling Skjalgsson, der havde med sig et stort Skib paa 30 Roerbcenke, som i alle
Dele var vel udrustet. Der kom ogsaa til ham hans Svogre, Hyrning og Thorgeir, som

hver for sig styrede et stort Skib, og desuden fulgte ham mange andre maegtige Mcend.
Med denne hele Krigsmagt seilede han ssrefter langs med Landet; men da han kom for til Ro
galand, tovede han der; thi Erling Skjalgsson havde beredt ham et proegtigt Gjestebud paa
Sole. Der kom Jarlen, Ragnvald Ulfsson, fra Gotland Kongen imode, for at faae
den Sag afgjort, hvorom der om Vinteren havde faret Sendebud imellem dem, nemlig

Giftermaalet med Ingeborg, Kongens Soster. Venligen tog Olaf imod ham, og da Sa
gen kom paa Bane, sagde Olaf, at han vilde holde sit Ord, og gifte sin Soster Ingeborg
med ham, dersom han vilde antage den rette Tro, og lade alle de Undersaatttre, som han var
sat til at raade over, christne. Jarlen gav dertil sit Ja, hvorpaa han og hans hele Folge

blev dobt. Nu blev det Gilde fowget, som Erling havde ladet gjere, da Jarlen der holdt
Bryllup med Ingeborg, Tryggves Datter. Da havde Kong Olaf giftet alle sine Sostre

bort. Jarlen begav sig med Ingeborg paa Hjemveien, og Kongen sendte lcerde Mcend
med ham for at christne Folket i Gotland, og lcrre dem den rette Tro og Seder. Kongen
og Jarlen stilles ad i det kjerligste Venffab.

"ise Efter sin Soster Ingeborgs Bryllup gjorde Kongen sig i storste Hast ferdig til at
Nl Venden. Landet med sin Håer, som var stor og bestod af vakkre Folk. Da han forlod

Landet og seilede sorefter, havde han 60 Krigsskibe, hvormed han seilede Danmark forbi,
gjennem øresund til Venden. Han fatte Kong Burislaf Stevne, og da Kongerne mod

tes, talede de om de Eiendomme, som Kong Olafkrevede, hvilken Samtale gik fredeligen
af, da der blev gjort god Rede for de Eiendele, som Kong Olaf der syntes at eie. Kong
Olaf tovede der langt ud paa Sommeren, og fandt der mange af sine Venner.

<sap. 108. Den danske Konge Svend Tvestjeg var da bleven gift med Sigrid Storraade, som

Danakon- fortalt. Sigrid var Kong Olaf Tryggvessons storste Uven, hvortil Grunden var,
RaH? som forhen sagt, at Kong Olaf havde staaet op med hende og staaet hende i Ansigtet. Hun

eggede meget Kong Svend til at holde Slag med Kong Olaf Tryggvesson, sigende, at dertil

var tilstrekkelig Grund, da han havde egtethans Soster Thyri uden hans Lov „og dette vilde
Eders henfarne Frender ei have taalt." Slige Overtalelser havde Sigrid ofte i Munden og

bragte det derved omsider saa vidt, at Svend fuldt og fast bestemte sig dertil. Tidlige» om

Vaaren ffikker Kong Svend Sendemend oster til Svithjod, til sin Svoger Olaf Sveakon
ge og til Erik Jarl og lod dem sige, at Norges Konge Olaf udffrev Mandffab til Ledings
ferd, og agtede om Sommeren at fare til Venden. Til dette Sendebud foiede Danakon

gen en Opfordring til Sveakongen og til Erik Jarl, at de med en Her ffulde mode Kong
Svend, for at de alle kunde drage i Strid mod Kong OlafTryggvesson. Sveakon
gen og Erik Jarl vare strår rede til denne Ferd, og samlede en stor Flaade og Krigsher

i Sveavelde, hvormed de seilede sorefter til Danmark, og kom der for Kong OlafTryggves

son var seilet osterud. Derom taler Haldor Uchristne i sit Digt om Erik Jarl:

Cap. IW. soli, d. e. Gd. Sole, hvorpaa Kirken staaer (Kirke-Sole) i Haalands Prgd. paa Icederen.



Qlaf Tryaftvessons 173
Kongetvinger udbod
Meget Folk fra Svithjods Land,
Og modig i Svcerdblinkens Storms
Sor til Slaget styred'.
Hver en Mand, som feder
Liig-Ravn, Erik folger,
Og saarlystne Maage
Torst paa Havet siukker.

Sveakongen og Erik Jarl styrede Danakongen i Mode, og havde tilsammen en ustyr

telig Hcer.
Med det Samme Kong Svend sendte Bud til Svithjod efter en Krigshær, sendte han

tillige Sigvald Jarl til Benden, for at udspeide Kong OlafTryggvessons Fcerd, og ved listige

Snarer bringe det dertil, at Kong Svend og Kong Olaf kunde trceffe paa hinanden. Saaledes

farer Sigvald sin Vei og kom til Venden. Forst kom han til lomsborg, og siden opsogte
han Kong Olaf Tryggvesson. I deres Tale var der meget Venstab, og Jarlen såtte sig i
stor Pndest hos Kongen. Astrid, Jarlens Kone, Kong Burisleifs Datter, var en stor
Ven af Kong Olaf Tryggvesson, fornemmeligen formedelst den Forbindelse, som havde
vceret imellem dem, da Olaf havde vceret gift med hendes Soster Geira. Sigvald Jarl
var en forstandig og Mand, og da han havde faaet en Stemme med i Kong Olafs
Raad, forsinkede han ham meget i at seile ostenfra, og opfandt dertil forskjellige Grunde.
Olafs Folk viste sig derover i hoiesie Maade utilfredse; thi Mandstabet higede meget efter
at komme hjem, da de laae ganste seilfcerdige og ventede kun paa Bor. Omsider fik Sig
vald Jarl hemmeligen Bud fra Danmark, at Sveakongens Hwr var kommen ostenfra, og

at Erik Jarls Hoer iligemaade var udrustet, samt at alle disse Hovdinger monne komme oster

under Venden, og havde bestuttet at bie Kong Olaf ved en V, som hedder Svold. Til
lige opfordredes Jarlen til at mage det saa, at de kunde trceffe Kong Olaf der.

Da kom der et Flyve-Rygte til Venden, at Danakongen Svend havde udrustet en tw.

Krigshcer, og snart ymtedes der om, at han vilde opsoge Kong Olaf. Men Sigvald Jarl

siger til Olaf Konge som saa: „Det er ingenlunde Kong Svends Agt, med Danahceren ale
ne at vove sig i Slag med Dig, saa stor en Krigshcer, som I have; men dersom I have

nogen Mistanke om, at nogen Ufred er paa Fcerde, da stal jeg folge Eder med min Hoer
thi stor Styrke syntes paa den Tid at vwre, der hvor lomsvikinger fulgte Hovdinger

og jeg stal give Dig 11 bemandede Skibe." Kongen tog imod dette Tilbud, og da

den Smule Vind, som blceste, var foielig, lod han lose Flaaden og blåste til Afreise. Sei
lene heisedes, og alle Smaastibene, som seilede hurtigere, gik til Soes fra de ovrige. Men

1) Det hele Vers beskriver det Mod, hvormed Erik Jarl ruster sig til.dette Soslag. 2) I Terten:
,rac»dig" som reed at finde paa Raad; bruges endnu meget i Vonde-Tale.

<sap. IW. Ovolf»-, Bvill<ir, ogsaa svaullancl, OvanluuH), en S i Vind
land. Alle Undersogelser for noiere at udfinde denne mcerkvcerdige Ses Veliggenhed, have hidind
til ei fort til noget fuldkommen paalideligt Resultat. At Bvol6r har ligget imellem den syd
estlige Side af Sen Rygen og Fastlandet, derom maa man vcere enig; men da der fornem
melig i denne Egn ere foregaaede store Naturomvceltninger, saasom forst i 14de Aarhundrede,
hvorved hele Ser og Landstrcekninger ere opslugte af Havet og nye Dyb fremkomne, saa indsees
let Vanskeligheden om ikke Umuligheden af en fyldestgjorende Losning af denne Opgave. Imid
lertid har man dog anseet det for rimeligst, at den nu heel übetydelige, men fordum meget sterre
D Ruden, der synes at have vcrret sammenhcengende med den i Nordost liggende S, Greifswald
sche Oie, fordum kaldet Svant-Wusterhauscn har udgjort de Gamles Bvol6i- (see blandt andet
Suhm Hist. af Danm. 3 D. S. 314—15, Annal. f. Nord. Oldk. 1 B. S. 221 f.).
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Vap. 111
Kongernes
Samtale.

Jarlen, som seilede nwrmest Kongens Skib raabte ombord til dette og bad Kongen seile i

sit Kjelvand; thi mig er mest bekjendt, hvor der er dybest imellem Verne og Sundet, og
dette kunne I tiltrenge med disse store Skibe." Da seilede Jarlen foran med sine 11

Skibe, og ham fulgte Kongen med sine store Skibe, ogsaa 11 i Taltet; men den hele evrige
Flaade seilede ud til Sees. Da nu Sigvald Jarl kom seilendes ncer under Ven Svold,
roede en Skude imod ham, som beretter Jarlen, at Danakongens Hcer laae i Havn soran

dem. Da lod Jarlen Seilene falde paa sine Skibe, og de roe ind under Ven. Haldor
Uchristne siger:

Og med en og sytti
Skibe Kongen foer fra Syd;
Og gjceve
Blodfarved Svcerd i mordist Slag.
Da Jarl egged skaansie
Til paa Hav at mode,
Tappre Slcegters Forbund
Blev ganske sonderrevet.

Der siges at Kong Olaf og Sigvald Jarl havde 70 Skibe og nok et, da de seilede
sendenfra.

Danakongen Svend, Sveakongen Olaf og Erik Jarl vare da der med deres hele Krigs
magt. Da Veiret var fagert, og der var klart Solskin, ginge alle Hevdingerud paa Holmen
med et stort Folge, og de saae Skibene seile ud i Havet mange i en Klynge og blandt dem et

stort og skinnende Skib. Da sagde begge Kongerne: «dette er et stort og overmaade

fagert Skib, det mon vcere Ormen him lange." Erik Jarl svarer: «ikke er dette Ormen
hiin lange." Og det var som han sagde; thi dette Skib aatte Endrid fra Gimsar. Kort
efter saae de et andet Skib komme seilendes, meget sterre end det ferste. Da sagde Kong

Svend: «Rced er Olaf Tryggvesson nu; thi nu ter han ei seile med Hovedet paa sin Dra
ge." Da siger Erik Jarl: «ikke er dette Kongens Skib; dette Skib kjender jeg; thi der
er farvede Dugstriber i Seilene. Dette er Erling Skjalgsson, lad dem kun seile; thi det
er bedre for os, om dette Skib aldeles savnes i Olafs Flaade, saa vel udrustet som

det er." Noget efter saae de, og kjendte Sigvald Jarls Skibe, som dreiede af og lag

de sig under Holmen. Derpaa saae de 3 Skibe komme seilendes og det ene var meget
stort. Da bed Kong Svend sine Mcend gange til deres Skibe; «thi der feiler Ormen

lange." Erik Jarl siger: «mange andre store og stadselige Skibe have de foruden Or
men lange; lader os end bie." Da sagde mange Mcend: «ikke vil Erik Jarl nu slaaes

og hevne Fader sin, og det er en stor Skam, at det skal sperges omkring i alle Lande,
at vi ligge her med en saa stor Krigsmagt, medens Kong Olaf feiler ud til Sees lige for vore

Vine." Men da de havde talet derom en kort Stund, saae de 4 Skibe komme seilen

de , hvoraf det ene var en stor Drage, som var stcerk forgyldt. Nu stod Kong Svend

op og sagde: «heit ffal Ormen bcere mig i Qvceld; thi hannem skal jeg styre." Da
sagde Mange, at Ormen var et forunderlige» stort og fagert Skib, og der herte et heit

Sind til at lade bygge siigt et Skib. Da sagde Erik Jarl saa heit, at nogle Mcend

herte derpaa: «om end Kong Olaf ikke havde flere Skibe end dette, monne dog Kong
Svend aldrig faae det fra ham med Dana-Hceren alene." Derpaa stimlede Maudffa-

1) Egentligett: „gjceve Svcerdets Trce" d. e. Helt, da Digterne bruge Villedet af Trceer om Helte og
Mcend. 2) De Svenske.

Cap. IN. Kimsar, see S. 141.
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bet til Skibene, toge Tceltene ned, og agtede ien Hast at gjore sig slagferdige. Medens
Hovdingerne talede imellem sig, hvad nu er fortalt, saae de 3 meget store Skibe komme sei
lende, og endeligen bag efter dem det fjerde, og det var Ormen lange. Af hine store Skibe,

der seilede foran, og som de troede var Ormen lange, var det forste Tranen, det andet bag
efter dette var Ormen korte; men da de saae Ormen lange, kjendte Alle den, og Ingen sagde der
imot), at Olaf Tryggvesson der monne seile; derpaa ginge de til deres Skibe og rustede sig til
Strid. Mellem Hovdingerne Kong Svend, Kong Olaf (Svenske) og Erik Jarl stutte

des den Forening, at de skulde dele Norge i 3 Dele mellem sig, dersom de fteldede Kong
OlafTryggvesson; men den af Hovdingerne, som forst besteeg Ormen, skulde have alt det
Bytte, som der fandtes, og hver af dem beholde de Skibe, som han Selv ryddiggjorde.
Erik Jarl havde et stort Krigsskib, som han pleiede at bruge paa sine Vikingetog, og der
var en lernkam overst paa begge Sider af Stavnen; men nedenfor var en tyk lernplade

saa bred som Kammen, der gik heel ned i Vandgangen.
Da Sigvald Jarl med sin Flaade roede ind under Holmen, saae Thorkel Dyrdil af "2.

Tranen og andre Skibsstyrere, som seilede med ham, at han vendte med sine Skibe under bl«fs FM
Holmen, lode derpaa deres Seil falde, roede efter ham, raabte til dem og spurgte, hvi de sei
lede den Vei? Jarlen siger, at han vilde bie Olaf Konge, da han frygtede der var Ufred paa

Fcerde. De holdt da paa Aarerne, indtil Thorkel Nefja kom med Ormen korte, og de 3
Skibe, som ham fulgte. Da de nu fortalte dem det Samme, stroge de ogsaa Seilene,
lode Skibene drive, og biede Kong Olaf. Men da Kongen seilede ind imod Holmen, roede

hele den fiendtlige Flaade indenfor dem ud i Sundet. Da de saae dette, bade de Kongen
seile sin Vei, og ikke legge i Slag med saa stor en H<er. Kongen svarer hoit paa Skand
sen hvor han stod: „lad Seilene falde, ikke skulle mine Maend camke paa Flugten, aldrig

haver jeg flyet i Strid; Gud raader for mit Liv, men Flugten tåger jeg aldrig." Saa
blev gjort, som Kongen sagde: Saa siger Halfred:

Det vidt og bredt omtales skal,
Hvad daadstcerke Konge
Til sine Helte sagde
Under Vaaben-Trcette.

Han, som Krigers Rackke bryder,
Bod sine Tappre ei
Paa Flugten tcenke; da
Mindes Drots raste Ord.

Kong Olaf lod alle sine Skibe blese til Samlag. Kongens Skib laae midt i Flåa- li
den, og paa den ene Skibsbord Ormen korte, paa den anden Tranen, oa da de skulde be- Skibe wq'

<- />, c, , ges sammen,
legge Stevnene, bandtes Ormen langes og Ormen kortes Forstadne sammen. Da Kon

gen saae dette, raabte han hoit, og befalede, at de skulde legge det store Skib bedre frem, saa

at dets Agterdeel ei kom til at ligge lengst tilbage i Flaaden. Da svarer Ulf him Rode:
„skal Ormen lange legges saa meget lengere frem, som den er lengere end andre Skibe,

da bliver der paa Forstavnen i Dag." Kongen svarer: „ei vidste jeg, at jeg havde
en Stavnboer, som er baade rod og red." Ulf: „ Forsvar Du saa godt Agterskandsen,

som jeg Forstavnen." Kongen holdt en Bue i Haanden, lagde en Piil paa Strengen, og sig
tede paa Ulf. Ulf sagde: „skyd en anden Vei, Konge, did hvor det mere behoves; mit Ar
beide er Din Vinding."

I) I Terten: „»HvlnHt" som endnu bruges.
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<sap. 11H
Om Konz

Olaf.

<sap 118.
Striden be

gynder

<§ilp. 116
K. Svends
o, Olafs

Flugt.

Kong Olaf stod paa Agterffandsen paa Ormen, hoit over de Andre. Han havde et

forgyldt Skjold og guldbestagen Hjelm; over sin Brynie havde han en kort rod Troie, og
var let kjendelig fra andre Mcend. Da Olaf nu saae, at den splittede Krigsmagt stokkede
sig sammen, og Mcerket blev opstillet for Hovdingerne, spurgte han: er Hovding for

den Hcer, som er lige over for os?" Ham blev svaret, at det var Kong Svend Tvestjceg
med Danahceren. Kongen svarer: ei rceddes vi for de blode Daner; thi intet Mod er der
i dem; men hvo er den Hcer, som er paa hoire Side afDanerne?" Ham blev svaret, at

det var Kong Olaf med Sveahceren. Kong Olaf siger: „bedre var det for Svearne, at
sidde hjemme og stikke deres Offerboller end at gange under Eders Vaaben paa Ormen

Lange; men hvo eier de store Skibe, som ligge paaßagbord-SidenafDanerne?" „Der
er Jarlen Erik Hakonsson," sige de. Da svarer Kong Olaf: „Han monne synes at
have skjellig Grund til at mode os, og af denne Hcer kunne vi vente den Mrpeste Strid; thi
de ere Nordmcend som vi."

Nu lode Kongerne Aarerne lcegge ud og berede sig til Angreb. Svend Konge lag

de sit Skib imod Ormen Lange; udenfor ham lagde sig Olaf Svenffe og såtte sine Skibs-
Stavne mod det yderste af Kong Olaf Tryggvessons Skibe, og paa den anden Side

lagde sig Erik Jarl. Da begyndte en haard Strid. Sigvald Jarl staatede med Aa
rerne paa sine Skibe, og lagde sig ikke i Slag. Saa siger Skule Thorsteinsson, som
da var med Erik Jarl:

Frisers og Sigvald
Fulgte jeg, og i Alder ung
I Sppdets Sang jeg Hceder fik,
(Folk finde nu jeg crldes),
Der hvor jeg for ved Svolder
Bar rode Saarets

I Hjelme-Dron mod Fienden,
I skarpe Malme-Thing.2)

Og end siger Halsred herom:

Forvist jeg tcenker Kongen,
Som oger Slagets Storm,
Der savner thrsndske Gutter;
Mangen Drot kom paa Flugt.
Den tappre Eneherre

Ene stred med Konger to,
Og med Jarl som Tredie.

Dette Slag var det starpeste, og voldte stor Folke-Spilde. Stavnboerne paa Or
men Lange, Ormen Korte og Tranen kastede Drcegge og Stavn-Ljaer i Kong Svends
Skib; men brugte deres Vaaben mod dem, som stode under deres Fodder. Saaledes

ryddiggjorde de alle de Skibe, som de kunde holde fast. Men Kong Svend og det

Mandskab, som undkom, stygtede til andre Skibe, og lagde sig udenfor Skudvidde.
Saaledes gik det med denne Hcer, som Kong Olaf Tryggvesson havde spaaet. Da lag
de Kong Olaf Svecckonge frem i Stedet, og strår de kom Storskibene ncer, gik det dem

som hine, at de mistede mange af deres Folk med nogle af deres Skibe, og maatte saa
ledes ogsaa lcegge fra. Men Erik Jarl lagde Icernbarden Side om Side med det yder

ste af Kong Olafs Skibe, blottede det for Mcmdffab, kappede Touget og lod det drive.

1) Enk Jarl. 2) Svcrrdet. 3) Slaget.

Fortcelle Sligt er Hceders-Skik.
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Om Erit
Jarl.

Dernwst lagde han til det nceste og sloges, indtil Mandffabet var ryddet. Nu begyndte alle
de Folk, som vare paa de mindre Skibe, at lobe op paa de store, og Jarlen kappede dem

los, saa fort han havde blottet dem for Mandskab. Daner og Svear lagde sig derefter paa
Skudvidde rundt om paa alle Sider af Olafs Skibe; men Erik Jarl laae stedse Side om

Side med Skibene og brugte sine Hugvaaben, og saa fort der faldt Folk paa hans Skibe,
kom andre, Daner og Svear, til i Stedet. Saa siger Haldor:

Skarpe Svcerde-Tummel

Paa Ormen lange reistes,
Gyldent Spyd i Luften gjaldt,
Raste Gutter Freden brod'.
Folk sagde, at en Hcer

->

Af Daner og af Svear,
Lcegbider blankes Svinger'/)
Ham sor i Slaget fulgte.

Da blev Striden allerstarpest, og mange Folk faldt; men tilsidst kom det dertil, at alle
Kong Olaf Tryggvessons Skibe bleve ryddiggjorte, undtagen Ormen lange, hvor alt
hans Mandjkab, som vaabenfort var, havde samlet sig. Da lagde Iwrnbarden Side om
Side med Ormen, og Striden fortsattes med Hugvaaben. Saa siger Haldor:

Ormen lange kom i Nod,
Det gungred' under blodigt Ror,
Stavnens runde Skive brast,2)
Da han der svinger Spyd,
Som Pantser stader, lagde
Icernbard ved lange Orm;
I Hjelme-Storm ved Holm
Jarlen Seier vinder.

Erik Jarl var i Forrummet paa sit Skib, hvor der var opstillet en Skjoldborg. I
Slaget blev der baade brugt Hug-Vaaben og stukket med Spyd, og der blev kastet med Alt
hvad Vaaben var. Nogle gjorde Bueffud, Andre stjode af Haanden med Spyd. Der

blev saa stor en Mcengde Vaaben kastet ind paa Ormen, og der floi saa tykt af Spyde og

Pile, at Skjoldene vanskelige» kunde afbode dem; thi paa alle Kanter var Ormen omgiven
af Krigsstibe. Da bleve Kong Olafs Folk saa rasende, at de lob ombord ide fiendtlige

Skibe for at naae Mandffabet med Svwrdehug og drwbe det; men mange lagde sig ikke
saa ncer Ormen, for at undgaae Striden med Hugvaaben. Saaledes ginge de Fleste af
Olafs Mcend overbord, da de meente ikke andet end at de strede paa stet Vold, og sank saa

ledes under deres Vaaben. Saa siger Halfred:

De som trodse Kampens Fare,
Med tunge Pantserringe
Sank ned af Ormen lange;
I Slag de ikke vige.
Hvor Ormen skred med Folkeftok
Der siige Gutter savnes;
Skjent hun dyrebare Konge
Ormen lange styrer.

l) Lcegbider d. e. Sverdet, hvormed hugges i Fiendens Lemmer, og Svcrrdets Svinger er Krigsman
den. 2) Det var Scedvane hos vore Forfcrdre at ovstille Skjolde ved Stavnen til Prydelse, og disse
bleve nu tilintetgjorte.
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?m"'Ewar Einar Tam ba rskelver, som var den starpeste Vuestytter, stod i Kraprummet,l) og
V"' stjed med sin Bue. Einar stjod en Piil mod Erik Jarl, som ramte Roerknappen over Jar»

lens Hoved saa dybt, at den foer ind i Trceet lige til Jarlen saae derhen, og
spurgte, om de vidste hvo der stjod? men i det Samme kom en anden Piil saa ncer Jarlen,
at den stei mellem Haanden og Siden, og derpaa bag i Fjcelen paa saa
at Brodden stod langt igjennem. Da sagde Jarlen til en Mand, som Nogle kalde Finn,

men Somme sige at han var as finst Mt, og var en ypperlig Buestytter: „styd Du den
store Mand i Krapperummet." Finn stjod, og Pilen traf midt paa Einars Bue just i det
Dieblik, ha Einar tredie Gang spcendte den, og da brast Buen ito Dele. Nu sagde

Kong Olaf: „hvad var det som brast saa hoit?" Einar svarer: «Norge as Dine Hunder,
Konge." „Ei monne saa stort et Knald vcere steet," siger Kongen; «tag min Bue og

skyd med den," og i det Samme kastede han Buen til ham. Einar tog Buen, og trak den
sirar over Spidsen af Pilen, og sagde: „for veeg, for veeg er den mcegtige Konges Bue,"
og kastede Buen fra sig, tog sit Svcerd og Skjold og stoges mandigen.

E«p. 119. Kongen stod i Loftingen paa Ormen lange, og stjod mestendeels den Dag stundom Bue«

stud, men stundom og med Kastespyd; men altid to ad Gangen. Kongen saae frem over Ski-

Svcerd. og saae sine Mcend hugge tidt med deres Svcerd; men tillige, at de bede tun lidt. Da
raabte han hoit: „hvi gjsre I saa stove Hug, da jeg ster, at de ikke bide for Jer." En
iblandt dem svarede, at Svcerdene vare stove, og fulde af Skurer. Derpaa gik Kongen

ned i Forrummet, lukkede op Hoiscedes-Kisten, og tog mange hvasse Svcerd, som han gav

sine Mcend; men da han rakte den hoire Haand ned, var der Nogle, som saae, at Blodet
randt ned under Staalhandsten; men Ingen vidste, hvor han var saaret.

3"m
mges. og dem som stode i Forrummet; thi paa begge Steder var Mandstabet meest udvalgt

og Skibsbordene hoiest; men midt paa Skibet faldt Folket forst. Da kun faa Folk stode
ved Skibs-Masten, bestuttede Erik Jarl at entre Skibet og besteeg Ormen selv femtende.

Da kom Hyrning, Kongens Svoger, tilligemed nogle Andre imod ham, og der blev den star-
peste Strid, som endtes saa, at Jarlen maatte rykke tilbage til Icernbarden, og Nogle af dem,

der havde fulgt ham, faldt, Andre bleve saarede. Derom taler Thord Kolbeinsson:

Hjelmesmykked Helte stod'
Ved Odins rode Tofte.
Hyrning, som med Svcerdet blåa
Kongen voerged, Hceder vandt.
For denne Daad forglemmes.
Styrte hoie Fjeldes Halle.

Nu blev Striden atter overmaade heed, og mange Mcend faldt paa Ormen. Men
da Mandstabet tyndedes paa Ormen, og Modstanden svcekkedes, bestuttede Jarlen anden

Gang at bestige Ormen, og atter var Modtagelsen haard. Da nu Stavnboerne paa Ormen

saae dette, ginge de agter ud paa Skibet, vendte sig mod Jarlen, og gjorde en haard Mod

stand. Men fordi der vare faldne saa mange Folk paa Ormen, at Skibssiderne mangesteds
vare blottede, stege Jarlens Mcend vide omkring op paa Skibet, og alt det Mandstab, som

endnu stod til Forsvar paa Ormen, sogte agter ud paa Skibet, hvor Kongen var, og opstillede
sig der til Vcerge. Saa siger Haldor Uchristne, at Erik Jarl da opmuntrede sine Mcend:

Hugprude Jarl egged
Da sine vrede Gutter,

I) Toet ved Masten. 2) Baandet, som heftede Pilefjcrren til Skaftet. 3) FormodentliZ en Stol ved Noret.
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Vap. 121
Ormen la«

gc ryddes.

<sap. 122
Bboernes

Sagn.

Og Folkets Skare viger
Bag til Olafs Tofte,
Og de med Hjelme der
Havornen lukked inde
Om Had'lands snilde Helt.l)
Venders Morder rydder Val.^)

Kolbjorn Stallar, der bar Klceder og Vaaben, som lignede Kongens, og var en over

maade stor og vakker Mand, gik op paa Agterffandsen til Kongen, og nu blev den ffarpeste
Strid i Forrummet. Men fordi saa mange af Jarlens Folk vare komne op paa Ormen,
som der kunde rummes, og hans Skibe paa alle Sider omringede Ormen, og fordi der var
kun faa Folk paa Ormen til Vcerge mod saa stor en Hcer, faldt de fieste af Ormens Mand
stab paa en kort Stund, saa stcerke og modige de end vare. Olaf Konge og Kolbjorn Stal

lar love begge overbord, hver paa sin Side af Skibet; men Jarlens Mwnd havde lagt
Smaastibe uden om Ormen og drcebte dem, der sprang til Havs. Da nu Kongen selv
var sprungen overbord, vilde de gribe ham med Hamderne, og fore ham til Erik Jarl; men
Olaf Konge kastede Skjoldet over sig og sank under Våndet. Kolbjorn stjod Skjoldet un
der sig, for at beskytte sig mod de Spyd, der bleve ffudte fra Skivene, som laae under Ormen,
og faldt saaledes i Soen, at Skjoldet kom under ham, saa han ei saa hastig sank under Vån
det. Saaledes blev han fangen og fort op paa Skuden, og de meente, at det var Kongen.
Han blev da bragt for Jarlen; men da Jarlen blev våer, at det var Kolbjorn og ikke Kong

Olaf, stjwnkede han ham Livet. I samme Vieblik sprang alle de blandt Olafs Mcend, som

i Live vare, overbord fra Ormen, og Halfred siger, at Kongens Broder, Thorkel Nefia, sidst
af alle Mand sprang fra Borde.

Arme - Smykkes - OderN
Tranen saae og begge
Orme fiyde om paa Hav,
(Glad han rodned' Spyd i Strid,)
For den forvovne Helt,
Hugprud i skarpe Strid,
Den store Svommer, Thorkel,
Flyer paa Takkelravnen.^)

Som for er fortalt kom Sigvald Jarl i Olaf Konges Folge i Venden med 10 Skibe;
men paa det vare Kongedatteren Astrids, Sigvald Jarls Kones, Mcend. Da nu

Kong Olaf var sprungen overborde, reiste hele Hceren Seiers-Raab, og da stoge Sigvald

Jarl og hans Mcend Aarerne i Soen og roede til Slaget. Derom taler Haldor Uchristne:

Vende-Skib kom i Strid

Fra den vide Fjcerne;
Skjoldets sultne Ulves)

Ornen sied Ulvemad.')
Gjceve Helteforer siog;
Da ftygted' mangen Drot.

Men den Vende-Sncekke, som Astrids Mwnd vare paa, roede tilbage under Venden,

og strår kom det Rygte i Omlob, at Kong Olaf havde kastet sin Brynie under Våndet, svom-

I) Hadelands d. e. Norges Helt, Olaf. 2) Valpladsen gjordes ryddelig af Erik Jarl. 3) Gavmild
Konge. 4) Skibet. 5) Svcerdet, der edelcrgger Skjoldet som et Udyr. 6) Svingedes mod Fienden.
7) Der stede stort Nederlag.

Aabned lerngab mod
Svcerdebrag blev paa Hav,
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Gap. 123.
Om Erik

larlHakons
son.

met saa undas Krigsffibene, og var derpaa gaaet ombord i Vendesinekkerne, hvorefter Astrids
Mcend havde fort ham til Venden. Siden er der bleven gjort mange Fortcellinger af Nogle
om Kong Olafs Fcerd. Men saaledes siger Halfred:

Ei veed jeg, om jeg ham,
Som mcetter sutten Ravn,
Levende skal prise,
Eller dsd Flodlysets Oder.D
Begge Dele Folk fortcelle.
Det vcere som det vil,
Sandt Kongen saaret er,
Farligt om ham sporges.

Men hvordan dette end haver vwret, saa kom Olaf Tryggvesson aldrig siden til Riget
i Norge. Dog siger Halfred Vandraadeffald saaledes:

Han som det sagde, at
Krigserfaren Konge
Leved', tjente Haderen
Af Svig Kong Tryggvesson.
Og det er i Alles Munde,
Olaf siap Staalets Thing,°)
Folkets Gisning usand er,
Langt vcerre maa det vcere.

Alt Folket med en Hcer
Angreb tavvre Konge,
Det spurgte jeg, at ei
Det Skjcebnens Villie var.

Raader af Bjergets
Skulde uden Skade

Slippe fra siig en Styr.
Folk gjcette rimeligt.

Mig fortcelle nogle Mcend
Fra Ost om Kongen, som
Saaret blev i Svcerdeklang,
Eller og med Livet stav.
Nu fra store Slag mod Syd
Sandspurgt er Kongens Mord.
Det Ord, som farer hid og did,
Jeg slet ikke cendser.

Ved denne Seier blev Erik Jarl Hakonsson Eier as Ormen lange og fik dermed et
stort Bytte, og Selv styrede han Ormen ester dette Slag. Saa siger Haldor:

Helt med Hjelm bedcekket
Ormen bar til Svcerdething;
Da smykked Folket Skuder,
Der Syd tog Jarlen glad.
Mod Orm i Vaaben-Tummel;
Dog maatte Hemmings
Som fra gode 5Ct nedstammer,

Svend, Håkon Jarls Son, havde den Gang fiestet Holmfrid, enDatterafOlafSvea
konge. Da nu Svend Danakonge, Olaf Sveakonge og Erik Jarl stiftede Norges Rige mel
lem sig, fik Olaf Konge 4 Fylker i Throndhjem, begge Msrerne og Raumsdalen, og oster i
Landet fik han Ranrige fra Gst-Elven til Svinesund. Denne Landstrcekning overgav
Olaf i Svend Jarls Hcender paa samme Vilkaar, som Skattekonger eller larler tilforn
havde havt af Overkonger. Erik Jarl fik 4 Fylker i Throndhjem, og desforuden Haloga<
land og Naumadalen, Fjordene med Fjaler, Sogn, Hordaland, Rogaland og nordre Agder
lige til Lindesnes. Saa siger Thord Kolbeinsson:

1) Flodlys er det bekjendte Villede paa Guld, og dets Dder er den gavmilde Konge Olaf. 2) Undslap
fra Slaget. 3) Fjeldets Gave eller efter Andre Haandens lis; begge Dele betyder Solvet eller Guldet,
det blanke Solv. «Det rar ilke," siger Digteren, «Skjcebnens Villie, at den mcegtige Konge skulde und
komme fra Slaget, og Rygtet herom fandtes ei rimeligt." 4) Erik Jarl.

Forst farve Eg med Blod.
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leg veed, at de fieste Herser
Forst Venner var' aflarl;
Dog Erling var undtagen;
Guldets Herres priser jeg.
Kort efter Olafs Mord
Alt Landet

Nord fra Vik' til Syd i Agd';
Mine Ord jeg vogger.

Ved Herren Folket glaedes,
Med vor Lod vi er' tilfreds;
Han sig forpligtet kalder nu
Om Norge holde Haand.
Det Rygte kom fra Syd,
At dod var Danakongen Svend,
Hans Byer vare ode,
Faa kan Ulykken ftye.

Danakongen Svend beholdt Viken, som han tilforn havde havt; men han overdrog
Erik Jarl Raumarige, og Hedemarken. Svend Hakonsson tog larledomme af Olaf
Svenffe. Svend var en af de vakkreste Mcend Nogen har seet. larlerne Erik og Svend
lode sig begge dsbe og antogeden retteTro; men saalcenge de raadede over Norge, lode de Enhver

holde sin Christendom, som han vilde. Derimod holdt de gamle Love og alle Landets Sceder
ved Magt og vare vennesæle Mcend, og gode Styrere; dog havde Erik Jarl meest at sige
blandt Brodrene i Alt hvad der angik Styrelsen.

l) Egentligen „som giver Ild af Skibets Grund." Sribets Grund er Havet, og Havets Ild, som be
kjendt, Guld, altsaa den gavmilde Konge. 2) Under Erik Jarl.
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VII.

Kong Qlaf Haraldsson den Helliges Saga. N^zU

Nlaf, Harald Groen stes Sen, blev opdragen hos sin Stissader Sigurd Syr og sin As d/n

Moder Aasta. Rane him Vidfarne var hos Aasta, og han opfostrede Kong OlafHa-HNnZ?"'
raldsson. Tidligen naaede Olaf Mands Fuldkommenhed, var vakker as Udseende, mid
delmaadig af Vwxt, og allerede meget ung var han forstandig og ordsnild. Sigurd var
en meget driftig Huusfader, der holdt sine Folk meget til Arbeide; Selv foer han ofte omkring
for at tilsee Ager og Eng, saa og Qvceget og desuden Smiden, eller hvorsomhelst hans

Folk havde Noget at arbeide.
Engang vilde Kong Sigurd ride afGaarde; men da der var Ingen hjemme paa Gaar- 2.

den, befalede han sin Stifsen Olaf at sadle sin Hest. Olafgik til Gjedehuset, tog den Buk, som
sterst var, ledte den frem, og lagde Kongens Sadel paa den, gik derpaa hen og sagde ham,

at han havde opsadlet hans Ridehest. Da nu Kong Sigurd kom til og saae, hvad Olaf
havde gjort, sagde han: „let er det at see, at Du lidet vil cendse mine Befalinger; ogsaa vil
Din Moder finde det Semmeligt, at jeg ikke befaler Dig Noget, som er mod Dit Sind.

leg seer nok, at vi ere af ulige Sindelag, og at Du er langt mere storsindet end jeg." Olaf
svarede lidet dertil, loe og gik sin Vei.

Da Olaf Haraldsson vorte op, blev han ikke hoi, men middelmaadig af Vcext,
derhos meget for og af gode Krcefter. Han havde lysebrune Håar og et bredt Ansigt, som
var lyst og rodt. Iscer havde han udmcerkede Oine, som vare deilige og spillende, saa man
maatte rceddes ved at see ham i Vinene, nåar han var vred. Olaf var en stor

i mange Dele, saasom han forstod vel at behandle sin Bue og udmcerkede sig iscer i at kaste
Spyd med Haanden; han var en stor Svemmer, hamdig, og meget neiseende i alt Smede-
Arbeide, hvad enten han Selv eller Andre havde gjort det. Djcerv og snild var han i sin
Tale, og blev snart fuldmoden baade i Styrke og Forstand. Han var afholdt af alle sine
Frcender og Bekjendte, hidsig i Lege og vilde altid vcere den Ferste, som tilberligt var for
medelst hans Byrd og Vcerdighed. Han blev kaldet Olaf den Tykke.

Olaf Haraldsson var 12 Aar gammel, da han ferste Gang steg ombord paa et Krigs-

stib. Hans Moder Aasta fik Rane, som blev kaldet Kongefostre, til at anfere Krigs- "Hafs"
folket og have Tilsyn med Olaf; thi Rane havde ofte vceret med paa Krigstog. Da Olaf
saaledes tog imod Folk og Skibe, gav Mandstabet ham Kongenavn, som Scedvane var, at

kongebaarne Hoerkonger, som vare paa Vikingetog, strax fik Kongenavn, endfkjent de in

gensteds i Landet havde Kongescede. Rane sad ved Roret, og Nogle sige, at Olaf Selv
var Baadsmand, endffjont han var Konge over Krigsfolket. De styrede ester ud langs
Landet, og ferst til Danmark. Saa siger Ottar Svarte i sit Digt om Kong Olaf:

I) Vesad mange Legems-Fuldkommenheder.
25
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<3ap. 3
Tet forste

Slag.

<3ap. 8
Om Fride» i

E renge.

Tapvre Konge, ung Du stodte
Havets Blako mod Danmarks Bakke;
I dyrebare Manddoms-Vcerk
Dvet vel Du findes.
Nyttig var Din Konge-Fcerd,
Grant jeg det haver spurgt.
Da Du ud fra Norden foer;
Mcegtig er Du af slig Daad.

Men mod Hesten seilede han ester til Sveavwldet, og tog sig der til at hcerje Landet
med Ild og Svoerd; thi han troede at burde fuldeligen lenne Svearnes Fiendskab, der de
havde tåget hans Fader Harald af Dage. Ottar Svarte siger med klare Ord, at han foer
did ester fra Danmark:

Pyntet Skib mod Dstersalt
Med Aareblad Du forte;
Du, Herre, Skjold paa Skib
Fra Land til andet bcerer.
Du hcegtet Ror, som klover So,
Nu Seilene Du heiste;
Med mange Aareslag
Du hoie Vover ssjoer,^)
Og stor var Folkets Rcedsel,
Da over Land Du foer.
Spydsvanens farved
Svithjods Nces med rode Blod.

Den samme Hest holdt Olaf sit ferste Slag ved Sotaskjaer, som ligger i den svenske
Skjcergaard. Der sloges han med Vikinger, hvis Formand Sote var. Olaf havde
fcerre Folk men sterre Skibe, og han lagde sine Skibe mellem nogle hvor det var
vansteligt for Vikingerne at lcegge til. Olafs Mcend kastede Enterhager ide Skibe, som

lagde sig ncermest, trak dem til sig og ryddiggjorde dem for Mandjkab, og efterat Vikingerne

havde mistet mange Folk, dreiede de af. Om dette Slag siger Sighvat Skald i det O.vad,
hvori han opregner Kong Olafs Slag:

Soens Mast til Havet bar
Unge Konge-Frcende.
Folket siden frygted
For Kongens store Vrede.
Gilde Mand den forste Gang
Ulvefoden farved^
Ved Sotassjcer i Ssterland.
Mange Ting jeg mindes.

Kong Olaf styrede derpaa ester til Svithjod, lagde ind i Mcelaren og hcerjede paa
begge Sider afLandet. Han seilede alt op til Sigtun, og lagde sig ved det gamle Sigtun.

I) Skibet. Denne Mening faaes hvad enten man oversetter eller som Andre: den
vaade Marks Blak eller blakkede Oest. 2)Meningen er: snart seilede Du, snart roedeDu paa Dit Tog
til Sverige." 3) Spydsvanen, d. e. Ravnen, Digternes Krigsfugl. 4) Blinde Skjerr. 5) Holdt et blodigt
Slag, til Lyst for Rovdyr, som folge Slaget.

5. sntasker i OviusKerjom, nu Sotholmen i Skjcergaarden ved Sodermanland,
hvoreftsr nuvcerende Sotholms-Herred stal have Navn (Tunelds Geogr. I. 211).

«tap. tt. (l.sxwn), d. e. Soen, nu Indsoen Mcelaren i Sverige.
fte S. 7.
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Vap. 7
Det andet

Slag.

Svearne sige, at endnu de Steenhobe kunne sees, som Olaf lod lcegge under Brygge-En
derne. Da det hostnedes, spurgte Olaf Haraldsson, at OlafSveakonge samlede en storHcer,

og tillige at han havde lagt lernlcenker for Stokke sund, og der lagt Mandffab; thiSvea
kongen tcenkte, at OlafHaraldsson monne bie der til Frosten kom, og cendsede ikke stort Kong
Olafs Hcer, eftersom han havde kun faa Folk. Da nu Kong Olaf Haraldsson kom til
Stokkesund, kunde han ikke komme igjennem, eftersom der var et Kastel vestenfor Sundet,

og Krigsfot laae sondensor; men da han spurgde, at Sveakongen var kommen der med en
stor Magt og mange Skibe, lod han gjennemgrave Ag na fetet ud til Havet. Over hele

Svithjod lober hvert rindende Vand i Mwlaren; men den eneste Munding, som gaaer ud i
Havet, er saa smal, at mangen Aa er bredere, og nåar der salder megen Regn eller Snee,

da stytter Våndet i et stcerkt Fossefald ud i Stokkesund, og da stiger Mcelaren hoit op over
Landet. Just nu faldt en sicerk Regn, og da Groften var gravet lige ud til Soen, faldt
Vand og Strom i den. Derpaa lod Olaf alle Ror tåge af sine Skibe, og heisede Seilene
lige til Toprceerne. Der bloeste en stcerk Bor, og de styrede med Aarerne, saa Skibene
kom ien Fart over Grundene, og alle kom uffadte ud i Havet. Nu fore Svearne til Olaf
Svenffe og sagde ham, at Olaf Digre var sluppen til Sees, hvorover Kongen såtte dem
haardt i Rette, som ffulde passe paa, at Olaf ei kom ud. Dette Sund blev siden kaldet
Kongesund, og store Skibe kunne ikke seile derigjennem, uden Vandene voxe meget stcerk.

Nogle fortwlle, at Svearne bleve det våer, at Olaf havde gjennemgravet Fetet, og Våndet
faldt ud, og at de strommede til i den Agt, at hindre Olaf fra at komme ud; men at Våndet
grov sig ind paa begge Sider af Elvebakken, saa denne faldt ned med Folket, og mange om
kom. Men Svearne modsagde det som lognagtigt Snak, at Folk der vare omkomne.

Om Hesten seilede Kongen til Gotland og beredte sig til at hcerje der; men Geterne samlede
sig, og sendte Mcend til Kongen, for at tilbyde ham Skat af Landet. Dette tcekkedes Kon

gsn, som tåger Skat af dem, og sidder der om Vinteren. Saa siger Ottar Svarte:

Du, som giver Ssmcmd Sold,
Gothist Hoer ffatlagde.
Ei voved' de med Svcerd
Landet mod Dig vcerge.
Dsvssel-Folket flygted';
Mod Dsten, Horte jeg,
Blev vilde Ulves Hunger mattet;
I Kraft de Ingling vige.

Her siges/) at Kong Olaf, da det begyndte at vaares, foer Oster til O syssel, feidede

der og gjorde Landgang. Men Osyssels Mcend kom ned til Stranden og holdt Slag med
ham. Der vandt Kong Olaf Seier, forfulgte de Flygtende og odelagde Landet med Ild

og Svcerd. Der fortcelles, at da Olaf Konge kom til Osyssel, tilbode Bonderne ham forst
at betale Skat; men da de ffulde bringe Skatten, gik Olaf dem i Mode med bevcebnet Hcer,

og da gik det anderledes end Bonderne havde tcenkt; thi de bragte ikke Skatten med sig;

men kom vwbnede til Strid, og sioges med Kongen, som ovenfor sagt. Saa siger Sig
hvat Skald:

!) Nemlig i Ottar Svartes Vise.

OtoeKsund, see S. 15.
see S. 16.

<3otlan«l, see Ovlhjus S. 8.
Cap. 7. V>«Fsln, Ssel, see S. 26.



Olaf den Helliges Saga.186

<sap. 8
Dcttredie

Slng.

Det fjerde
Tlag i

Sudurvik.

<sap. 8

Og Svig ei blev fordulgt,
Da Olaf atter gik
Til andet Pile-Thing
Paa Dsyssel-Hede.
De Bsnder, som undflye,
Sin Fod kun stylde Liv.
Og saare Faa da bied
Paa Stedet Saar af Kongen.

Siden seilede han tilbage til F inland, gjorde Landgang og hwrjede. Men alt Fol

ket fiygtede til Skoven og blottede hele Bygden for Gods. Kongen gik langt op paa Lan
det og over nogle Skove; der stodte han paa nogle Dal-Bygder, som hede Herd a ler, hvor
de fik kun lidet Bytte og saae intet Menneffe. Men da det leed ud paa Dagen, vender Kon

gen tilbage ned til Skibene. Da de nu kom ind i Skoven, drev Folk imod dem fra alle
Kanter, ffjode paa dem og gjorde et haardt Anfald. Kongen bod sine Mcend holde Skjol
dene for sig; men forend han kom ud af Skoven, mistede han mange Folk, og Mange bleve
saarede, dog kom han seent om Qvwlden til sine Skibe. Finnerne fremtroldede om Natten
et grueligt Veir og Storm paa Havet; men Kongen lod Ankeret lette, heiste Seil og bou
tede om Natten uden for Landet. Da formaaede, som ellers oftere, Kongens Held meer

end Finnernes Trolddom; thi det lykkedes dem at boute Balagards-Siden forbi om
Natten, og derfrå ud i Havet. Men Finnernes Hoer fulgte langs med Landet, alt som Kon

gen seilede udenfor. Saa siger Sighvat:

Tredie Storm af hvasse Staal
Var, da Helt af Konge-Vt
I ffarpe Strid i Herdal
Folk fra Finland modte.
Men Ost ved Havets Kant
Han loste Viking-Skib,
Ved Valagaardens Strand
Hule Ss mod Skibet vendte.

Derpaa seilede Kong Olaf til Danmark, hvor han traf Th orkel den Hoie, Sigvald
Jarls Broder, som lagde sig i Seljkab med ham; thi han var just ferdig til at fare i Feide.

De seilede sondenfor lotlands-Siden til et Sted, som heder Sudurvik, hvor de over
vant mange Vikinge-Skibe. De Vikinger, som jcevnligen laae ude, og havde mange Folk
at befale over, lode sig kalde Konger, endskjont de intet Land havde at raade over. Kong
Olaf gav sig i Slag med dem, og det blev stort; men der fik Olaf Seier og et stort Bytte.

Saa siger Sighvat:

Cap. 8. in ul au 6, ste S. 12.
Beliggenheden af Valårar 6» 8 i 6a, ber ogsaa forekommer i siere af vore gamle Sagaer,

vil man vel nu have Vanskelighed ved notere at bestemme. Saa meget maa imidlertid synes
utvivlsomt, at man ikke med Schonmng (i Heimskringla 11. 8, cfr. hans Norges Hist. 111. 403—3)
og Suhm (Hist. af Danm. 111. 236—37) maa soge den i Pommern, da det ved noiere Overvei
else tydelige» stjonnes at have veret en Kyststrekning i Finland og rimeligviis paa den lengst
udspringende Deel af dette Land imellem Abo og Helsingfors. I denne Egn skulde da ogsaa
Neill al ii' vere at soge.

Cap. N. l!a (Jyllands Side), var de Gamles Benevnelse paa den hele vestlige
Kyststrekning af Jylland fra Skagen til Ribe (Mpa).

suclrvilc er uden Tvivl nuverende Syndervig paa Den Holmsland i Ringkjobing-Fjord
i Norre-Iylland.
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End mere de fortalte,
At Kongen fjerde Gang
Krigsgjaldens Ophav voldte;
De som sig tappert vcerge
leg Horte Hceder vandt,
Da dybe Fred blev brudt
I Kongehcer ved Sorvik,
En Slette, Daner vel bekjendt.

Derfrå seilede Kong Olafsor til Frisland, og laae under Kinlima Strand i et hvast w.

Veir. Da gik Kongen paa Land med sit Mandffab; men Landsfolket reed ned imod dem,

og han sloges med dem. Saa siger Sighvat Skald:

Du, som er Rovers Skrcek,
Hjelm proved femte Gang;
Ved Kinlimas hoie Klint
Skroget Stormen trodsed;
Da Hceren iled ned til Strand,
Mod Kongemandens Skib;
Men Kongehcer en modig
Krigshelt i Striden modte.

Derpaa seilede Kong Olaf vester til England. Da rygtedes det, at Danakongen V«p n.
Svend Tveskjceg var paa den Tid i England med Danahceren, havde siddet der en Stund ssiN Dov

og indtaget Kong Adalraads Rige. Danerne havde udbredt sig vide om i England, og det
var kommet saa vidt, at Kong Adalraad var romt fra Landet sorover til Valland. Den

samme Host da Kong Olaf kom til England hendte det sig, at Kong Svend Haraldsson

pludseligen dode om Natten i sin Seng, og det er engelske Mcends Sagn, at Edmund den
Hellige havde drcebt ham paa samme Maade, som den hellige Mercurius drcebte Nidingen lu
lianus. Da Adalraad, Englcendernes Konge spurgte dette i Flandern, vender han sirar tilbage
til England, og aldrig saasnart var han kommen tilbage til Landet, for han sendte Bud til
alle de Mcend, som vilde gaae i hans Sold for at indtage Landet med ham. Da stimlede

meget Folk til ham, og da kom ogsaa Kong Olaf med en stor Flok Nordmcend ham til Hjcelp.
De styrede forst til London, og seilede med Krigsstaaden ind i Themsen; men Danerne hav

de Borgen inde. Paa den anden Side af Elven er en stor Handelsplads, som heder Syd
virke. Der havde Danerne gjort et stort Vcrrk, gravet store Diger, og opfort indenfor en

Vceg af Steen, Tommer og Torv, hvor de havde opstillet en stor Hcer. Kong Adalraad lod
gjore et stort Anfald derpaa; men Danerne vcergede sig saa tappert, at Kong Adalraad Intet
kunde udrette. Mellem Borgen og Sydvirke var der Broer over Elven, saa brede, at Bog

ne kunde kjore hverandre forbi. Paa Broerne var der gjort Skandser, baade Kasteller og
Bordskjcerme langs med Strommen, som naaede en Mand midt paa Livet; men under

Broerne vare Paele, som gik ned i Elvegrunden. Da nu Anfaldet blev gjort, stod Hceren

(sap. 10. Xinnlimasilla er en Kyststrekning af de Gamles Frisland i det nuvcerende
Nord-Holland og vel ncermest af det Landffab, som kaldtes XinuKklmr (lienmaiiu), hvilket
man har antaget at vcere Cimbrernes oprindelige Hjem. Vemeldte Landstads Navn gjenkjendes
maaffe endnu i Kennemer-Land, hvoraf det sondre nu regnes til S»)d-Holland og det nordre til
Nord-Holland.

Cap. 11. V ull un 6, see S. 71.
see S. 133.

1, un dun (London, see S. 82) ved Floden I'emv» (Themsen) adffilt fra det paa Sydsiden
liggende Oudivillli, nu Southwark.
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<sap 12.
Det sjette

Slug.

paa Broerne overalt og vcergede sig. Kong Adalraad, som var meget bekymret for, hvorle
des han skulde indtage Broerne, kaldte alle Haerens Hevdinger sammen, for i et Raad med dem
at aftale, hvorlunde de skulde faae Broerne nedbrudte. Da siger Kong Olaf, at han vilde for
sege at lcegge til med sin Flaade, om de andre Hevdinger vilde gjore det Samme. I denne

Raadsamling blev besiuttet, at de skulde lcegge deres Krigsmagt op under Broerne, og nu
gjorde Enhver sig fcerdig med Folk og Skibe.

Kong Olaf lod gjore store Flager af Flaadeved sammenbundet med Vidiebast, hvortil

han tog isender forfaldne Huse, og med dette Tag tcekkede han sine Skibe saa vidt, at det
rakte ud over Skibsborde. Under denne Skjcerm lod han scette saa tykke og heie Pcele, at
der baade var Svingerum for Svcerdene, og at de tillige vare stcerke nok mod de Stene, som
bleve kastede ned derpaa. Da nu Flaaden og Mandskabet var fcerdig, roede de op ester
Elven; men da de kom Broerne ncer, blev der kastet ned paa dem baade Skudvaaben og

Stene i saa stor Mcengde, at hverken Hjelme eller Skjolde kunde holde derimod; men Ski
vene selv beskadigedes overmaade meget, saa mange lagde fra igjen. Men Olaf Konge, og
Nordmcendenes Flaade med ham, roede heelt op under Broerne, lagde Kabeltoug om Pce

lene som understettede dem, og roede derpaa med alle Skibene saa hart de kunde nedad
Stremmen. Pcelene rokkedes saaledes i Grunden indtil de bleve lese under Broerne.

Da nu den vcebnede Hcer stod mandtykt paa Broerne, og der tillige vare mange Stene og
Krigsvaaben derpaa, og Pcelene tillige senderbredes, brast Broerne, saa en stor Deel af
Mandskabet faldt ned i Elven, og alle de Andre flygtede derfrå, Nogle til Borgen, Nogle
til Sydvirke. Derefter lebe de Storm paa Sydvirke og indtoge det. Da nu Borgmcendene

saae, at Elven Themsen var indtagen, saa at de ei kunde hindre Skibenes Fart op i Landet,
bleve de rcedde, overgave Borgen, og toge Adalraad til Konge. Saa siger Ottar Svarte;

Helt, i Odins Uveir hcerdet!
Londons Brygger Du nedbrot».
Saalunde det sig vendte.
At Du vandt;
Skjold bragede i Strid,
Og Hildur derved voxte;
Og da paa Malme-Thing
Springe gamle Jernringe.

Og end qvad han:
Landvcerger, da kom Du i Land,
Til Land Du Adalraad forte;
Tappre Heltenes Ven
Af stig Styrke nod godt.
Skarp var Strid, da Edmunds Wtling
Du i Fredland indsatte.
For herffed' i Landet
Edmund, Stotte for 3Ct.

Videre siger Sighvat herom:

Slaget hiint sjette blev holdt.
Da Olaf den Snare,
Odins Ret Anglerne bod
I Slag ved Londoner-Bro;
Da bede Svcerdene Valffe;
Viking-Skare vcergede Diget

i) Guld.
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Tcelte nogle Mcrnd af Hceren
Slog paa Sydvirke-Slette.

KongOlafvar om Vinteren hos Kong Adalraad, da holdt de et stort Slag paa Hr ing- D?wvcnde
marahede paa Ulfkels Land, hvilket Rige Ulffel Snilling paa den Tid havde, og der vandt
Kongerne Seier. Saa siger Sighvat Skald:

End Olaf syvende Gang
Holdt Svcerdthing paa Ulfkels Land;
Om dette taler jeg nu.
Da Ellas Mo stander

Paa hele Hringmara-Hede.
Stort Fald stede i Hoer,
Da Haralds Arveforsvarer 2)
Svare Arbeid udforte.

End siger Ottar om dette Slag:

Din Hoer, jeg spurgte. Konge,
Fjcern fra Skibe lcessed'

med tunge Dynge,
Blodfarved' Hringmar-Hede.
For Eder ludede Landsfolket
I Brag af Skjolderand,
Anglers Skare faldt paa Flugt,
For Slaget Ende faaer.

Da lagdes Landet vide omkring under Kong Adalraad; men og de
Danske beholdt mange Borge og desuden en stor Deel af Landet.

Kong Olaf var Hovding for Krigshæren, da de vendte sig mod Cantaraburg, og ".
sloges der, indtil de indtoge Staden, drcebte en Mcengde af Folk, og opbramdte Borgen.
Saa siger Ottar Svarte:

Milde Konge overvandt
Sikling-5Et i store Slag,
Og brede Kanterborg Du tog
I tidlig Morgen-Gry.
Nsg og Ild langs Husevceg
Legede af store Magt;
Seiersalig Helt jeg Horte
Forkorted' Folkeliv.

Sighvat regner dette til Kong Olafs Slag:

Jeg veed Krigsmand ottende Slag
Holdt for Vender farlig;
Og Hirdanforer gik med Magt
Mod stcerk befcrstet Borg.

I) Ellas 3Et kaldes Englcenderne ester en af Englands Konger, Ella. 2) Olaf den Hellige, som r«r
Haralds Son og Arving. 3) Valplads. 4) Leiede Troppe»-, som stedse vare fcerdige til at gjore Angreb,
og hvoraf de Dansse benyttede sig til at undertvinge England. Kaldes og Thinglid.

Cap. 13. llrinssmai urkei<li, et übekjendt Sted, som siges beliggende i Ulfkel Snillings
Land og altsaa maa vcere at ssge i Ost-Angeln i England (cfr. Suhm's Hist. af Danm. 111.
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<sap. 15
10dc Slag

Jarl ei kunde Olaf
Bortjage fra sin
Da mangen Sorgens Port

Paa denne Tid havde Kong Olaf Landevoernet over England, og han omseilede Lan
det med sine Krigsffibe. Han lagde sine Skibe i Nyamode, hvor Thingmaendenes Hoer
var, og holdt der et Slag, hvori han vandt Seier. Saa siger Sighvat Skald:

Og Svcerdet end i Nvmod
Med morke Blod bestcenkes.
Dans? Hcer faldt, da som meest
Spyde drev mod Olaf;
Ni Slag jeg har opregnet
Af Skrcekkens Helt fra Nord.

Kong Olaffoer da vide om i Landet og tog Skat af Folket; men hcerjede i Vcegrings
Fald. Saa siger Ottar:

Dig, vidt priiste Konge,
Anglers 3Ct modstaae ei kan,
Da Du uden Skaansel
Skatten tog i Hcende.
Dyre Guld ei sjeldent
Kriger' Kongen yde;
Stundom, Horte jeg, til Strand
Meget Gods nedbares.

Der blev Olaf den Gang i 3 Aar.
Den Våar dode Kong Adalraad, og hans Ssnner Edmund og Edvard toge ved

Regjeringen. Da seilede Olaf for ud i Havet, og holdt et Slag i R ingsfjorden, og ind
tog et Kastet paa Heiene, hvor Vikinger havde sit Tilhold. Kastellet sioifede han. Saa
siger Sighvat Skald:

Kongen fyldte Tiende-Tal
I Skjoldenes Stormffuur
I Ringsfjorden fagre;
Folk fulgte sin Konge.
Hoi Vikingbol paa
Han der nedbryde lod.
End de aldrig siden
Sligt Gilde tåge vilde.

I) Cantarborg. 2) Indbyggerne af Perth. 3) Den hoie Roverborg paa Heiene.

(sap. 14. Da Navnet tilkjendegiver, at Stedet maa have ligget ved Mun
dingen af en Flod, er det sandsynligviis nuvcerende Newport ved Floden Cowes paa Oen Wight
i Hamp-Shire; eller maaffee den noget ostenfor i Sussex ved Udlobet af Floden Ouse liggende
Newport (cfr. Suhm 1. o. 341).

<sap. 15. At denne Fjord, saavelsom de folgende Egne og Steder, som
forekomme i Fortcellingen om K. Olafs Tog, maa vcere at soge i Vallaucl eller det vestlige Frank
rige, er iscer tydeligt af Cap 19. Ringsfjord har man derfor, og med Hensyn til det Fslgende
vistnok med megen Rimelighed, antaget for Vugten imellem Nordmandie og Bretagne, og Kastellet
» N6U eller Nnlunum (paa Hoiene) ffulde da vcere det nuvcerende paa tvende Klipper beliggende
Mont St. Michel.

For gjoeve aabnes.

Og gjerne unge Konge
Rodfarver Anglers Håar,
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Da styrede Kongen med sin Flaade vester ud til Grislopolle, hvor han sloges med
Vikinger ved Vilhel ms by, og der vandt ogsaa Olaf Seier. Saa siger Sighvat;

Olaf vandt det ellevte Slag,
Hvor Kongerne faldt,
I Grislopol. O! ranke Toll!"
Ung fra Slag-Thing Du siap.
leg hsrte heftige Slag
Holdtes for Villiams By;
De knuste troe Jarls Hjelm;
Saa jeg fortcelle maa.

Nwst derefter stred han i F et la fjord, som Sighvat siger:

LErlysten tolvte Gang
Ulvetanden farved,
Livets Tab i Fetlafjord

Derfrå seilede Kongen heelt serefter til Seljop 01, hvor han holdt et Slag og indtog
en Borg, som heder Gunvaldsborg, der var stor og gammel. Der tog han en Jarl til
Fange, som raadede over Borgen, og hedte Gei r sidur. Efter en Samtale med Borger
nuendene lagde han en Skat paa Borgen, og paa Jarlen 12000 Guldskillinger til Udlss
ning, og rigtigen blev den paalagte Skat af Byen udredet. Saa siger Sighvat:

Trettende Slag os bekjendt
Holdt snilde Thrsndernes Drot
Mod Syd i Seljopol,
Til Flygtningers Skade.
Kongen steeg aarle paa Land
Til Gunvaldsborg gamle.
Og den Jarl, som blev fangen,
Geirfidur han hedte.

Derefter styrede Kong Olaf vester med sin Flaade til Karlsaa, haerjede der og holdt
Slag. Medens nu Kongen laae i Karlsaa og biede paa Bsr, i den Agt at seile ud til
Nervasund, og derfrå ud til Jerusalem, havde han den mierkelige Dwm, at en anselig og

tcekkelig Mand, men dog frygtelig af Udseende, kom til ham, tiltalede ham og bad ham at
staae fra sit Forscet at fare ud til hine Lande. „Far tilbage til Din Odel; thi Du skal vor

de Konge over Norge til evig Tid." Han udlagde Dwmmen saaledes, at han og hansAf
kom i lange Tider skulde vcere Konge over Landet.

j) Store Fyrste; da Trcrer, som ofte bemcerket, bruges om Mcrnd Ranke Toll, ranke Fyr, d. e. her
Olaf. 2) Bestemt.

<sap. 16. Vi iglupollgi-. (tlwlupollar) og siges at ligge vestenfor Rings
fjord. Hvilke Steder hermed menes, er man vel ei i Stand til at udfinde; men Egnen ved
Byen Dol i Bretagne antages dog som den, hvori de med Sandsynlighed maae ssges.

er formodentlig Fjorden, som lober ind til Brest i Bretagne.
og maae efter Sammenhcengen uden Tvivl have ligget

paP den franste Kyst imellem Loire og Garonne, uden at man nu nsiere er i Stand til at paavise
disse Steder.

«tap. 17. Karisar synes at voere Floden Garonne. Sydligere kom Kong Olaf ikke paa
dette Tog, men vendte herifrå om til peitolguck.

26

Var Folk af Skjcrbnen lagets)
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Efter dette Syn vendte han om og landede ved Peitoland. Der hcerjede han, og
opbrcendte en Kjobstad, som heder Varrande. Derom taler Ottar:

Og end siger Sighvat saa:

O Konge fra More!-)
Du som rodned'.
Da fra Sonden Du kom,
Ved Leiret steeg Du i Land;
Spydene gamle der sprang'.
Og langt fra Soen laae
For Krigcren
Peitos opbrcendte Stad.

Kong Olaf havde nu tvende Sommers og en Vinter feidet vester i Valland, og da
vare 13 Aar forlobne siden Kong OlafTryggvessons Fald. I samme Tid raadede
larler for Norge; forst Håkons Senner Erik og Svend, og siden Eriks Sonner Svend og Hå
kon. Håkon var en Systersen af Kong Knut Svensson. Paa den Tid raadede tvende
larler, Vilhelm og Robert, i Normandiet i Valland, og deres Fader var Rikard Rude
larl. Deres Soster var Dronning Emma, som havde vceret gist med Adalraad, Englcen
dernes Konge, deres Sonner vare Edmund og Edvard den Gode, Edvig og Edgeir. Ri
kard Rudejarl var en Son as Rikard, og Sonneson af Vilhelm Langspyd, som var en Son
af Gange-Rolf, den Jarl, som indtog Normandiet, og han var igjen en Son af Ragnvald
More-larl den Mcegtige, som for er omtalt. Fra Gange-Rolf nedstammer Rude-larlene,
der lamge regnede sig i Slcegtskab med Norges Hovdinger, og holdt dem derefter lcenge i
saadan Agt, saa de allenstund vare Nordmcendenes storste Venner, og alle Nordmcend hav
de i Normandiet et Venneland, nåar de onffede det. Om Hosten kom Kong Olaf til Nor
mandiet og blev der om Vinteren i Signa, i god Fred og Ro.

Efter Olaf Tryggvessons Fald gav Erik Jarl Einar Tambarskelver, en Son af Ein
drid Styrkarsson, Fred, og Einar foer med Jarlen nord til Norge. Det er sagt, at Einar

i) Poitou i Frankrige. 2) Norges Konge. 3) Svcerdodden. 4) Loire. 5) Den brcendte Vy Narande
laae langt fra Soen.

Cap. 18. ?eitolan<! (peituwnll eller ?eitg) er utvivlsomt den gamle Provinds Poitou
i det vestlige Frankrige ved Loire Floden.

Varansi har man maaffee med mest Rimelighed antaget for at vcrre Vyen Parteney i
Poitou; man har ogsaa gjcettet paa den i Ncrrheden af Soen imellem Floderne Loire og Villiane
liggende Stad Guerande, hvilket dog er stridende mod Ottars Vers.

'luBk»lancl d. e. Landstadet Tourraine ved Loire Floden; deri ligger den
gamle Stad Tours.

I. eii-u, Floden Loire i Frankrige.
Cap. 19. Nordman 6 l eller det gamle Nenstrien, en Provinds i Frankrige,

som Gange-Rolf, Ragnvald More-larls Son, forst underlagde sig Aar 912, i den franste Konge
Karl den Eenfoldiges (t)i,roluB Oiinplex) Tid. „Neustrien," sige de gamle Skribenter,
Rolf og hans Folge siden Norm an dia, eller Nordmcendenes Land, fordi det blev nu eiet eller
beboet af dem, som vare komne fra Norge (ex Hovedstaden var Ku6a eller Nu
-6ul)oi-x, nu Rouen, de nordmanniste Hertugers Scede, efter hvilket de forte Navn af Rude-larler
(Schonings N. Hist. 11. 172—84, cfr. Valwnci S. 71). .

Floden Seine, som lober igjennem Nordmandie.

O! Konge, munter i Strid,
Ung Du hcerjede Peitu;
I Tuffaland proved
Du malede Skjolde.
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«ap. Ll
Om Erling
Skjalgeson.

var den stcerkeste Mand og storste Bueffytter, som haver vaeret i Norge. Hans Skud var
skarpt fremfor alle Andres, saa han med en stump jkjod igjennem en raa og blod

Orehud, som hcengte over en BMke-Aas. Han var bedre Skilober end nogen Een, og
var en stor Idrcetsmand, derhos tapper, cetstor og rig. larlerne Erik og Svend giftede

deres Soster Bergliot Hakonsdatter, en saare mandhaftig Pige, med Einar. Deres Son
hedte Eindrid. larlerne gave Einar store Forlehninger i Orkedal, saa han blev en af de

Mtegtigste og gjceveste Mcend i Throndelaget, ligesom han var larlernes store Ven, og dem
til stor Styrke og Hjcelp.

Da Olaf Tryggvesson raadede for Norge, gav han sin Svoger Erling Halvde
len af Landffylden, og de kongelige Indtcegter mellem Lindesnes og Sogn. Sin anden

Soster giftede han med Jarlen Ragnvald Ulfsson, som lcenge raadede for Vest-Gotland.
Ragnvalds Fader Ulf var en Broder af Sigrid Storraade, Olaf Sveakonges Moder.
Erik Jarl var ilde tilfreds med at Erling Skjalgsson havde saa stort et Rige og tog under

sig alt det Kongegods, som Olaf Konge havde overdraget Erling. Men Erling tog stedse
som for al Landskyld i Rogaland, og saaledes maatte Landsboerne ofte betale Landskyld,
eller i andet Fald odelagde han Landbygderne. Lidet fik og Jarlen as Sagefald; thi ingen
Sysselmand kunde holde sig der, og Jarlen foer kun did i Gjcestebud, nåar han havde
mange Folk med sig. Saa siger Sighvat:

Saa meget var Erling,
Maag af Olaf den Gjceve,
Til Skrcek for larlernes 3Ct.
Saa Skjoldung han trodsed'.
Snare Vonders Herre

Erik Jarl vovede ei at slaaes med Erling, fordi han var frcendestor og frcenderig, mceg

tig og vennescel, og sad tillige stedse med saa mange Folk, som om det kunde vcere en Konges
Hird. Ofte var Erling om Sommeren ude i Feide, og fkaffede sig Formue; thi han holdt
ved sin antagne Skik i Pragt og herlig Levemaade, endskjont han den Gang havde baade
mindre og mere übeqvemme Forlehninger end i sin Svogers, Kong Olafs, Tid. Erling var
en af de vakkreste, storste og stcerkeste Mcend, bedre Kriger end nogen Anden, og i alle Idraet

ter ligest Kong Olaf Tryggvesson. Derhos var han en forstandig Mand, ivrig i Alt
hvad han foretog sig og en drabelig Krigsmand. Derom taler Sighvat:

Der ingen Lcensmand var,
Som flere Slag har holdt.
End som gjceve Erling;
Raff stod han og modig.
Fra Hjemmet milde Helt
Sit Mod til Striden bragte;
Forst han gik i mange Slag,
Modigst i de fleste.

Det var et almindeligt Sagn iblandt Folk, at Erling haver voeret den gjceveste blandt

alle Lendermcend i Norge. Erlings og Astrids Born vare disse: Aslak, Skjalg, Sigurd,

l) NllKlikKolL, en Piil eller maaskee en Pind, hvormed ssjodes til Maal. for at ove eller more sig.
2) Ragnvald, som harde dette Giftermaal at takke for sin Frelse under den Unaade, han faldt i hos den
svenffe Konge.

Ragnvald gav sin Soster;
Og dette blev Ulfs
Til Gavn i Alderdom.
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«ap. L2
Om Erling

Herse.

«sap. 23.
Om Erik

Jarl,

Lodin, Thorer og Ragnhild, som var gift med Thorberg Arnason. Erling havde stedse med

sig 90 sribaarne Mcend og stere; baade Vinter og Sommer var det brugeligt hos ham at
drikke ester Maal ved Middagsbordet; men til Nadvere blev drukken umaalt. Men nåar

larlerne vare i Ncerheden, havde han 200 Mand eller stere. Aldrig foer han til Soes
med mindre end et fuldbemandet Skib paa 20 Roerbcenke. Erling havde og et Skib paa
32 Bcenke, som desuden var meget stort, ester den Drcegtighed, hvilket han brugte paa Vi
kingetog eller i Ledingsfwrd, og derpaa var 200 Mand i det mindste.

Erling havde stedse hjemme paa Gaarden 30 Trcelle omfrem andre Tjenestefolk.
Sine Trcelle gav han et vist Dagvcerk; men gav dem siden Stunder og Lov til, at Enhver i
Tusmorket eller om Nattterne kunde arbeide for sig selv hvad han vilde. Han gav dem
Agerland at saae Korn paa, og lod dem anvende Kornvwrten til egen Nytte. Han paa

lagde Enhver et vist Arbeide for at lese sig fri, og der vare Mange som loste sig det forste
eller andet Aar; men Alle, som havde nogen Held med sig, loste sig inden 3 Aar. Med

disse Penge kjobte Erling sig andre Trcelle; men as sine Frigivne viiste han Nogle til Arbeide
paa Sildefisket, Nogle til anden nyttig Haandtering, Nogle opryddede Udmarker og såtte
Bo der; Alle hjalp han til Forfremmelse.

Da Erik Jarl havde raadet over Norge i 12 Aar, kom der Ordsending til ham fra
hans Svoger Danakongen Knud, at han skulde fare med ham i Leding vester til England
med sin Hcer; thi Erik var meget navnkundig as sine Krigstog, da han havde vundet Seier
itoas de skarpeste Slag, som i Nordlandene vare blevne holdte. Det ene var det, i hvilket
larlerne Håkon og Erik stoges med lomsvikingerne, det andet, da Erik Jarl sloges med

Kong Olaf Tryggvesson. Derom taler Thord Kolbeinsson:

End Lovsang begynder:
Thi jeg horer Sendebud gjeres
Fra lovpriiste Drotter')
Til Landets hjelpsomme Jarl:
At styldigen skulde
Erik til Vennemod' komme.

Tydelig stilled jeg nu
Hvad Kongen mon ville.

Da Jarlen ikke vilde l<egge denne Kongens Ordsending under sit Hoved, foer han af
Landet; men lod sin Son Håkon Jarl blive tilbage for at tåge vare paa Norges Land, og
overgav ham i sin Svoger Einar Tambarffelvers Hcender, der skulde raade Landet for Hå
kon, som ikke var oeldre end 17 Aar. Erik modte Kong Knud i England og var hos ham,
da han indtog Londons Borg. Erik Jarl holdt tillige et Slag vestenfor Londons Borg,

hvori han fceldede Ulfkel Snilling. Saa siger Thord Kolbeinsson:

Guldffjsnner lod i Strid
Havheste sammenfceste
Vest for London; priser Kongel
Slog for Landet at indtage.
Fcele Hug fik Ulfkel
I modig Krigers Storm,
Hvor blaastebne Svcerdes Egg
Skjcelved' over Thingmcend.

l) Kong Knud og Thorkel den hoie. 2) I Terten Odin.
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Erik Jarl var en Vinter i England og holdt der nogle Slag; men Hosten efter dode

han af en Blodstyrtning, just som han agtede at gjore en Reise til Rom.
Kong Knut, som kom til England den Sommer, da den engelske Konge Adalraad var

dod, holdt mange Slag med Adalraads Sonner, hvori Seiren snart var paa den ene, snart
paa den andenSide. Da fik Knut Dronning Emma til A3gte, og deres Born vare Ha
rald, Haardeknut og Gunhild. Kong Knud indgik saadant Forlig med Kong Edmund, at

hver af dem ffulde have Halvdelen af England. Den samme Maaned drcebte Henrik
Strion Kong Edmund. Derefter jog Kong Knut alle Adalraads Sonner ud af England.

Saa siger Sighvat:
Knut Adalraads

Sonner deels stog
Alle tilhobe,

Deels paa Flugten jog.

Kong Adalraads Sonner kom til i Valland fra England til deres Morbrodre
den samme Sommer, som Kong Olaf Haraldsson kom vesten fra et Vikingetog, og de vare
Alle den Vinter i Normandiet. De sluttede med hverandre det Forbund, at Kong Olaf
stulde have Nordhumbraland, om de kunde vinde England fra Danerne. Derpaa sendte
Kong Olaf om Hosten sin Fosterfader Rane til England for at samle Krigsfolk, og Adalraads
Sonner sendte lertegn med ham til sine Venner og Framder. Desuden gav Olaf Konge

ham mange Penge med sig for at trcekke Folk til dem. Rane var om Vinteren i England
og fik Loste om mange mcegtige Mcends Trojkab, da Landsfolket heller vilde have indenlandsk
Konge over sig; men dog var Danernes Styrke da bleven saa stor i England, at alt Lands»
folket var undertvunget deres Herredomme.

Om Vaaren fore Kong Olaf og Kong Adalraads Sonner alle samtlige vestenfra og kom til Olafi
et Sted i England, som heder lungofurda, hvor de landede med deres Hcer og rykkede
frem mod Borgen. Der vare mange Mcend tilstede, som havde lovet dem Hjcelp. De
indtoge Borgen og drcebte mange Folk. Da nu Kong Knuds Mcend bleve dette våer,
samlede de en Hcer og bleve snart saa mandstwrke, at Adalraads Sonner ei kunde staae sig
imod dem; men saae ingen anden Udvei end at vende tilbage til Ruda. Da skiltes Kong
Olaf fra dem og vilde ikke fare til Valland; men seilede nordefter langs med England heelt
til Nordhumbraland, hvor han lagde i Havn paa et Sted, som kaldes Furuvold, og i et
Slag der med Bymoend og Kjobmcend vandt han Seier, og gjorde et stort Bytte.

Kong Olaf lod Langskibene der efter sig; men gjorde sig seilfoerdig med 2 store Skibe,

hvorpaa der var 220 Mand, fuldbevcebnet og udvalgt Mandstab. Han seilede ud i Nord- W«"
soen om Hosten; men fik en overhcendig Storm i Havet, saa at de vare i stor Livs-Fare;
men saasom de havde et udsogt Mandffab og Kongens Lykke med sig, gik Alting vel af.
Saa siger Ottar:

I) Rouen i Frankrige.

(sap. 26. Dette Navn findes saa forskjellig skrevet, at det neppe vil vcrre
muligt med Sikkerhed at bestemme, hvilket Sted hermed menes. Torde man antage, at Varianten
OxnslurH var den rigtige, saa skulde det have vceret nuvcerende Stad Oxford; men at de have
trcengt saa langt ind i Landet, synes dog lider rimeligt.

ogsaa hvilket man har troet burde lceses og skulde
da vcrre the Wolds, et Sted indenfor Holdernes ved Indlobet til Humber-Floden. Naar man
torde antage den sidste Lcesemaade for rigtig, saa er det maaskee ligesaa rimeligt, at dermed kun
de vcrre meent Byen Wall, noget vestenfor Newcastle ved Tvne-Floden i Northumberland.
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<sap. 28
Håkon Jarl

tages til
Fanae i
Saudun-
Za»Sund.

Du, kjcek i Val-Ildens Storm,
Takled to Studer fra Vest
O Du, Skjoldungers Toftes)
Tidt blev provet i Skrcek.
Stcerke Strom vist havde bragt
Hcerffibene i Fare,
Om indenbords paa Hav
Slette Somamd stedtes.

Og videre saaledes:
Havets Vei Du frygter ei.
Naar store Ss Du pleier.
Aldrig gjceve Folke-Styrer fik
Meer kjcekke Krigerhelte.
Tidt vroved' Du Skibet,
Du Slcegtning af Harald,
For Norges Midte Du hitted.
Belgen fosser for Skibet.

Her siges, at Kong Olaf traf midt paa Norge fra Udlandet; men den V, hvor de lan

dede udenfor Stat, heder Scele. Da sagde Kong Olaf, at det monne voere en lykkelig
Dag for dem, da de landede ved i Norge, og meente, at det var et godt Varsel for
dem, at saa var indtruffen. Da de ginge op paa Ven, glider Kongen med den ene Fod paa

et Sted, hvor der var Leer, men stettede sig paa Knce med den anden Fod. Da sagde han:
„nu faldt jeg." Rane svarer: „ikke faldt Du, Konge; men nu fcester Du Fod i Landet."

Kongen loe dertil og sagde: „det maa saa vorde, om Gud vil." Derpaa gik de ned igjen
til deres Skibe og seilede ser til Ulvesund. Der spurgte de, at Håkon Jarl var ser i
Sogn og ventedes nordefter med kun eet Skib, nåar Vinden faldt til.

Kong Olaf styrede sine Skibe indefter fra Skibslobet, da han kom ssndenfor Fjaler,
og dreiede ind til Saudunga-Sund. Der lagde han begge sine Skibe et paa hver
Side af Sundet med et tykt Kabeltoug imellem. I samme Stund kom Håkon Jarl Eriks
son roendes til Sundet med et bemandet Skib, og da de meente, at det var to Kjobmands

skibe, som laae i Sundet, roede de lige mellem Skibene. Nu trcekker Olaf og hans Mand
stab Touget op midt under Skibskjolen og vinde det op med Spillet. Saasnart Skibet
stoppede i Farten, gik Agterenden i Veiret; men Forstavnen stupede fremover, saa at Ssen

trcengte ned over Forenden paa begge Sider, og fyldte Skibet med Vand, hvorpaa det kan
trede. Kong Olaf lod tåge Håkon Jarl med alle dem af hans Mandffab, som de kunde faae
fat paa, op af Sundet, og toge dem til Fange; men Somme drcebtes af Steen og Skud,
Somme sank under Våndet. Saa siger Ottar:

I) Valpladsens Ild er Svoerdet, Svcerdets Storm er Slaget —Du kjcrk i Slag. 2) Kongers Ven
eller fra hvem Konger nedstamme. 3) Selo: Lykkens O.

«llap. 27. OZLIa eller nu Scelo, en liden Klipveo i Prcestegjoeldet af samme Navn,
inderst i Ulfsvaag ved Stadtland i Nordfjord, er bleven mcerkelig ved den gamle norske Helgen
inde St. Synniva, hvis Neliqvier fandtes her. Kong Olaf Tryggvesson lod i den Anledning
bygge en Kirke, ligesom her senere ogsaa opfortes et Benedictiner-Kloster og en Kirke indviet til
St. Albanus; men Klosteret blev almindelig kaldet St. Synnivas Kloster. Ruinerne af disse
Bygninger findes afbildede og bej?revne i Kluwers N. Mindesmcerker S. 134.

Vlkasuns, see S. 96.
Cap. 28. see S. 43—45.
Bau<iunTBBuucl, nu Sauesund ved den sydostre Kant af Atle-Den, imellem denne og et

Par mindre Der, i Askevolds Prcestegd. i Sondfjord.



Qlaf den Helliges Saga. 197

Du som mcetter Blaaglenten
Med Saarets ffummende

tog Du Håkons Skib
Med pyntede Takkel.
Du, som Krigsfuglen seder.
Som ung sogte Du hid
Til arvede Wtland;
Ei Jarlen hindre det kan.

Håkon Jarl blev ledet op paa Kongens Skib. Han var den deiligste Mand Nogen
kunde see. Han havde langt Håar, saa fagert som Silke, og bundet et Guldsmykke om sit
Hoved. Da han såtte sig ned i Forrummet, sagde Kongen til ham: „ikke er det leiet om
Eder Frcender, at I ere vakkre Folk at see til: men forladte ere Inu as Lykken." Da sag
de Håkon Jarl: „ei er der os hcendet nogen Ulykke; thi lamge har det vceret saa, at Seieren
er foranderlig. Saa er det og gaaet Eders og vore Framder, at vi skifteviis have havt den
bedre Lod. Kun lidet er jeg og kommen ud af Bernealderen, og ikke heller kunde vi nu
komme til at vwrge os, da vi ei vidste, at Ufred var i Vente. Det kan og vcere, at det gaaer
os en anden Gang bedre end nu." Da siger Kong Olaf: „aner Du ikke, Jarl, at det nu er
baaret saalunde til, at Du herefter hverken monne faae Seier eller Useier?" Jarlen svarer:
„deri monne Du raade dennesinde, Konge." Olaf svarer: «hvad vil Du vel byde mig,
Jarl, om jeg denne Gang lader Dig fare hvor Du vil, heel og uskadt?" Jarlen sperger
hvad han vilde forlange? Kongen siger: „stet Intet, uden at Du skal fare af Landet, opgive
Eders Rige, og svoerge den Ed, at Du herefter aldrig skal holde Slag imod mig." Jarlen
svarede, at han saa vilde gjore. Nu gjer Håkon Jarl Olaf den Ed, at han aldrig skulde staaes
imod ham herefter, og hverken vcerge Norge med Ufred mod Olaf Konge, ikke heller angribe
ham. Derpaa giver Kong Olaf ham og alle hans Mamd Liv og Fred. Jarlen fik sine
Skibe igjen, som han havde fort did, og roede nu sin Vei med sine Mcend. Saa siger
Sighvat:

Mcegtig cerlystne Konge
Siger sig nodt til at soge
Håkon i Stridsmode
I gamle Saudunga-Sund;
Strenge Konge der hitted'
Unge, ncestbedste Jarl,
Som var af gjceveste 3Ct
Blandt Alle, som Danst tale.

Efter dette gjorde Jarlen sig skyndeligst fterdig til at reise ud af Landet, og seile
ster til England, hvor han trcesser sin Morbroder Kong Knut, og siger ham Alt, hvad der N"''
imellem ham og Kong Olaf havde tildraget sig. Kong Knut tog overmaade vel imod ham,

såtte ham inden Hirden hos sig, og giver ham stor Magt i sit Rige. En lang Stund dvce
lede Håkon Jarl hos Knut. Medens Svend og Håkon raadede Norge, gjorde de Forlig
med Erling Skjalgsson, hvilket beftestedes derved, at Aslak, Erlings Sen, skulde faae Gun
hild, Svend Jarls Datter. Faderen og Sennen, Erling og Aslak skulde, beholde alle de
Forleninger, som Kong Olaf Tryggvesson havde givet Erling. Da blev Erling larlenes
fuldkomne Ven, hvilket ved Ed mellem dem besiestedes.

Kong Olaf Digre vender sig nu ester paa langs Landet og holdt vide omkring Thing A
med Benderne. Mange gik ham til Håande; dog talede Nogle, som vare Svend Jarls bereoelsn.

I) Blod. 2) Veriqet med Skat af det erobrede Land.
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<sap. 31.
Nong Si

gurds Kloe
redragt.

Frcender eller Venner derimod. Derfor seilede Kong Olaf ial Hast ester til Viken, holder
ind der med sin Flaade, scetter sine Skibe paa Land, og forfoier sig op ad Landet til, for at

trceffe sin Stissader Kong Sigurd. Da han kom til Vestfold, modtoges han venligen af
Mange, som havde vceret hans Faders Bekjendte eller Venner, ligesom der og paa Folden

var en stor Deel af hans Mt. Om Hosten foer han op paa Landet til sin Stissader Kong
Sigurd og kom der en Dag meget tidligen. Da nu Olaf kommer noer Gaarden, leb nogle
Tjenestekarle i Forveien til Gaarden og ind i Stuen. Olafs Moder Aasta fad inde i Stu

en og hos hende nogle Piger. Da Karlene fortalte hende om Kong Olafs Fcerd, og at
han meget snart kunde ventes, stander Aasta strax op, og befaler Karle og Piger, at gjore
Alt istand paa det Bedste. Fire Piger lod hun tåge frem, hvad der Horte til Stuens Pynt,
og stette den i Stand med Tapeter og Bcenke. To Karle bare Halm paa Gulvet, to såtte

frem fiirkantede Borde og hankede Kruse; to bare Mad frem paa Bordet, to sendte hun af
Gaarde paa det Alt som behovedes i storste Hast kunde skaffes tilveie, og to bare ind Ollet;
men alle de ovrige Karle og Piger ginge udi Gaarden. Sendemcend fore til Kong Si

gurd, hvor han var, og overbragte ham hans Scadsklceder og hans Hest med forgyldt Sa
bel, hvis Bidsel var forgyldt og besat med kostbare Stene. Fire Mcend sendte hun til de
fire Kanter af Bygden og indbod alle Stormcend til et Gjestebud, det hun gjorde, som et

Glcedes-Al, til sin Sons Modtagelse. Alle dem, som forud vare der, lod hun pynte sig med
den bedste Stads de havde; men laante dem Klceder, som ingen havde.

Kong Sigurd Syr stod ude paa Agren, da Sendemcendene kom til ham og bragte
ham denne Tidende, saavelsom om Alt hvad Aasta hjemme paa Gaarden havde tåget sig for.

Han havde mange Folk hos sig; Somme stare Korn, Somme bandt det sammen, Somme
agede det i Huus, og Somme lcessede det asi Stak eller Lade; men Kongen og to Mcend

med ham ginge stundom paa Agren, stundom der hvor Kornet lcessedes i Lade. Hans
Dragt fortcelles at have vceret saalunde: Han havde en blåa Kjole og blåa Stromper, Sko
som vare snorede om Lceggene, en gråa Kappe og en gråa viid Hat, et Flor for Ansigtet, en

Stav i Haanden med en forgyldt Solvholk paa og en Solvring omkring. Om Sigurds
Vcesen og Sindelag fortcelles der, at han var en meget vindstibelig Mand, der passede om

hyggelige» sit Qvceg og Landbrug og raadede Selv sin Huusholdning. Ikte var han meget
for Stads og var heller faatalende. Han var en af de allerforstandigste Mcend, som da

var i Norge, og tillige overmaade rig paa los Formue. Fredelig var han og ingenlunde
gnidst. Hans Kone Aasta var gavmild og hoimodig. Disse vare deres Born: Guttorm
var den celdste, saa Gunhild, derncest Halfdan, Ingrid og Harald. Da sagde Sendemcen
dene til Sigurd: „de Ord bod Aasta os at bringe Dig, hvorlunde det laae hende meget paa

Hjerte, at Du nu opforte Dig paa Stormands Viis, og bad Dig vise et Sindelag, der
meer passede til Harald Haarfagers 3Et end Din Morfaders Rane eller Nereid

Jarl hiin Gamles, stjont ogsaa de have vceret meget forstandige Mcend." Kongen svarer:

„vigtig er den Tidende, som I bringe mig, og I bcere den frem i stor Heftighed. Allerede
tilforn har Aasta tåget sig meget af de Mcend, som vare mindre styldte til hende, og jeg seer

nok, at hun end haver samme Sindelag. Dette tåger hun sig af med megen Varme, nåar
hun kun kan lede sin Son ud med samme Pragt, med hvilken hun nu leder ham ind. Skal
dette saaledes gaae frem, da synes mig, at de som blande sig i denne Sag, hverken cendse

Formue eller Liv. Thi denne Mand, Kong Olaf, gaaer en stor Overmagt imode, og Da

na- og Sveakongens Vrede ligger ved Foden af hans Beslutning, om han vover at drive
den igjennem."

l) Tynd-Ncese.
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Da Kongen dette havde sagt, såtte han sig ned, lod tåge af sig sit Skotoi, og tog Kar-
duans Fodsokker paa, hvorpaa han bandt gyldne Sporer. Derpaa tog han af sig Kap- """"
pen og Kjolen, iforte sig. de fineste Klceder og en Skarlagens Overkappe, omgjordede sig med
Svcerd, scetter en forgyldt Hjelm paa Hovedet og stiger paa sin Hest. Sine Arbeidsfolk
sendte han ud i Bygderne, og tog med sig 30 velklcedte Mcend, med hvilke han rider

hjem. Da de rede ind i Gaarden henimod Stuen, saae de paa den anden Side af Gaar
den Olafs Mcerke komme vaiendes, og der var han Selv tilligemed 100 Mand, Alle vel

udrustede. Der vare og Folk opstillede overalt mellem Husene. Kong Sigurd hilsede strax ven

lige» fra Hesten sin Stifson, Kong Olaf, og hans Mandffab og bad ham ind at drikke en

Skaal med sig. Aasta derimod gik hen og kyste sin Son, og tilbod ham at blive hos sig,
hvor Land og Folk og alt det Gode, hun kunde gjore ham, stod til hans Tjeneste. Kong

Olaf takkede hende venligen for hendes Tilbud. Derpaa tog hun ham i Haand og ledte
ham ind i Stuen til Hoiscedet. Kong Sigurd fik Mcend til at tåge deres Klceder i For

varing og give deres Heste Korn; Selv gik han til sit Hoiscede, og Gjcestebudec blev gjort
med storste Pragt.

Ikke lcenge havde Kong Olaf vceret der, for han een Dag lod sin Stissader Kong Si-
gurd og sin Moder Aasta, tilligemed sin Fosterfader Rane, kalde til sig til en Samtale og
Raadstcevne. Der tog Olaf saalunde til Orde: „det er nu saa," siger han, „som Eder er
bekjendt, atjeg er kommen hid til Lands, efter at have vceret en lang Stund forud udenlands,

og i al den Stund haver jeg og mine Mcend alene havt det til Underholdning, som vi i Feide

have tilbyttet os, hvorved vi mangenlund have sat baade Liv og Sjel paa Spil; thi mange
saglose Mcend have for os maattet lade Gods, ja Somme Livet med. Men nu sidde uden
landffe Mcend over de Eiendele, som min Fader, hans Fader og deres Forfcedre i en lang
Slcegtrcekke have aat, og som jeg er odelsbaaren til. Og ikke engang dermed have de ladet

sig noie; men de have ogsaa tåget under sig alle vore Frcenders Eiendomme, som i et langt
Kncelob nedstamme fra Harald Haarfager. Somme blandt dem meddele de Lidet deraf,
Somme stet Intet. Nu ffal jeg oplukke for Eder, hvad jeg lcenge haver gjemt i mit Sind,

atjeg agter at hente min Fcedrenearv; men hverken vil jeg indfinde mig hos Danakongen
eller Sveakongen, for at tigge end det Mindste af dem, endskjont de nu have en Stund kal

det det deres Eiendeel, som var Harald Haarfagers Arv. Sandt at sige agter jeg heller
at soge min Fcedrenearv med Od og Eg, og det med alle mine Frcenders og Venners Hjelp,

saavelsom deres, der i denne Sag ville stille sig paa min Side. Og saalunde vil jeg lcegge

Haand paa dette mit Krav, at Eet af To skal skee, at enten stal jeg lcegge dette hele Rige
undermin Raadighed, som de fik i Hcende ved at fcelde min Frcende, Olaf Tryggvesson,
eller og stal jeg falde her paa min arvede Fcedrenejord. Nu venter jeg af Dig, Sigurd
Stiffader, saavelsom af andre Mcend her i Landet, der ere odelsbaarne til Kongedom efter
den Lov, som Kong Harald Haarfager såtte, at Intet monne vcere Eder saa magtpaaliggen

de, at I lade Eder afholde fra at afkaste den Skam for vor Slcegt, ei at ville af al Magt
understotte den Mand, der vil scette sig i Spidsen for at hceve vor 3Et. Men hvad en
ten I ville lcegge nogen Manddom for Dagen i denne Sag eller ei, da kjender jeg Almuens
Sindelag saa vel, at Alles Hu staaer til at befries fra udenlandste Hovdingers Trceldom,

saa saare dertil gives Hjelp og Styrke. Thi haver jeg derfor ikke baaret denne Sag for
nogen Mand forend for Dig, fordi jeg veed ar Du er forstandig Mand, og kan bedst indsee,

hvorlunde dette mit Forset fra Begyndelsen skal anlcegges, hvad enten vi i al Stilhed stulle
tale dcrom med nogle Mcend, eller strax aabenbare det for menig Almue. Allerede nu har
jeg rykket en Tand ud paa dem, da jeg tog Håkon Jarl til Fange, som nu har romt Landet,

27
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E«p. 34
Om de op
lanrsteKon

acr.

og under Ed gav mig den Deel af Riget, som han tilforn havde. Nu tcenker jeg, at det
monne falde os lettere at have med Svend Jarl alene at gjore, end om de Begge vcergede
Landet mod os." Kong Sigurd svarer nu: „ikke boer der lidet i Dit Sind, OlafKon.

ge, og denne Din Agt kommer mere afhidsigt Overmod end afKlogstab, saavidt jeg kan
skjonne. Dog er det venteligt, at der er langt mellem min Pdmyghed og de stolte Tanker,
Du monne have; thi medens Du endnu var i Din Barne-Alder var Du strax fuld af

Overmod og ustyrlig overalt, hvor Du kunde komme til; og nu er du derimod provet i Strid
og har dannet Dig efter udenlandste Hovdingers Scedvaner. Nu veed jeg vel, at Du

saalunde haver sat Dig dette i Hovedet, at det ei kan nytte at raade Dig derfrå, ligesom det
og maa undskyldes, at det gaaer dem til Hjerte, der have Mod i Barm, at hele Haarfagers
Mt og Kongedom skulde gaae til Grunde. Dog vil jeg ikke binde mig ved noget Lofte,
forend jeg kjender andre oplandske Kongers Agt og Forhold; endstjont Du haver gjort vel i,

at Du lod mig vide Dit Forfatt, for Du taler heit derom med Almuen. Derhos vil jeg
love Dig min Moegling hos Kongerne, saa og hos andre Hovdinger eller andet Landsfolk,
ligesom og al min Formue staaer, Kong Olaf, til Din Hjcelp og Styrke. Men tun saa
Skjcel ville vi bcere dette for Almuen, at jeg deri kan see nogen Fremgang eller vente nogen

Styrke til dette store Foretagende; thi Du kan let forestille Dig, at det er et voveligt
Vwrk, at ville indlade Dig i Kamp med Kong Olaf Sveakonge, og med Knut, som nu

baade er Konge i England og i Danmark; thi behover Du at reise store Stotter derunder,
om det stal lykkes. Dog synes det mig ei urimeligt, at Du vil faae godt for Folk, da Al

muen stedse stunder til hvad der er Nyt. Saa gik det for, da Kong OlafTryggvesson kom
her til Lands, at Alle bleve glade derover, endstjont han ei loenge nod Kongedommet." Da
Talen var kommen saavidt, tog Aasta saalunde til Orde: „hvad mig angaaer, min Son, da
er det saa, at jeg er bleven glad ved Dit Komme; men desto gladere bliver jeg, jo mere Din
Hceder forfremmes. Dertil vil jeg Intet spare af hvad der staaer i min Magt, endstjont
der er kun liden Hjcelp at vente af mig. Men hellere vilde jeg, om der var Valg at gjere,
at Du stulde blive Overkonge i Norge, om Du end ei stulde leve lcengere i Dit Konge

dom end Olaf Tryggvesson, hellere end at Du ei skulde vatte storre Konge end Sigurd
Syr er, og doe Alderdoms Dod." Efter disse Ord stuttedes deres Samtale. Kong Olaf

opholdt sig der en Stund med alt sit Mandstab. Kong Sigurd bevcertede ved sit Bord
hver anden Dag med Fist og Melk, og hver anden Dag med Kjodmad og 01.

I denne Tid vare der mange oplandske Konger, som havde Fylker at raade for, og de

Fleste af dem nedstammede fra Harald Haarfagers Mt. For Hedemarken raadede to
Brodre, Rcerek og R ing, i Gudbrandsdalen Gudrod. Saa var der og en Konge paa

Raumarige, og en som havde baade Hadeland og Thoten; i Valders var og en Konge.
Med disse Fylke-Konger havde Sigurd et Stcevnemode oppe paa Hadeland, og der modte
ogsaa Olaf Haraldsson. For disse Fylkekonger, som Sigurd havde sammenkaldt, frem

satte han sin Stifson Olafs Forfatt og bad om deres Hjcelp, saavel af Folk, som i Raad og

Samtykke, og forestiller dem derhos, hvor nodvendigt det var for dem, ac afkaste det Aag,
som Daner og Svear havde lagt dem under. Han siger, at der nu var en Mand tilstede,

som kunde gange i Spidsen for dette Raad, og opregner de mange herlige Vcerk, som Olaf

paa sin Fcerd og sine Krigstog havde udfort. Da siger Rattet Konge: „Sandt er det, at
Kong Harald Haarfagers Rige er stcerkt i Fald, da ingen hans Mtmand er Overkonge

i Norge. Dog haver nu Folket her tillands provet adstilligt. Kong Håkon Adalsteens

Fostre var Konge, og dermed vare Alle tilfreds; men da Gunhilds Sonner raadede for Ri

get, bleve Alle saa kjede af deres Voldsomhed og Uretfcerdighed, at de hellere vilde have
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udenlandffe Mcend til Konger over sig, og vcere sig selv mere raadige; thi udenlandste Hov
dinger vare jcevnligen borte, og cendsede lidet Folks Scedvaner, nåar de tun fik stig Skat af

Landet, som de paalagde. Men da der opkom Uenighed mellem Danakongen Harald og Håkon

Jarl, gjorde lomsvikingerne et Feidetog til Norge, og da reiste hele Almuen sig i Flokketal
og rystede den Ufred af sig. Derefter opmuntrede Folket Håkon Jarl til at beholde Landet,

og vcerge det med Od og Eg mod Danakongen; men da han fuldkommen havde styrket sig i

Riget ved Landsmcends Kraft, blev han saa haard og frcrk mod Landsfolket, at det ikke lcen
gere vilde taale ham; thi drcebte Thronderne ham selv, og hcevede til Riget OlafTryggvesson,
som var odelbaaren til Kongedom, og i alle Dele vel stikket til Hovding. Hele Landalmu

ens Hu stod til at gjore ham til Konge, og paa ny reise det Rige, som Harald Haarfager

havde tilegnet sig. Men da Olaf Konge syntes at vcere fuldkommen fast i sit Rige, da var
ingen Mand sig selv raadig for ham; men han tog afsted mod os Smaakonger med saa me
gen Frackhed, at han lagde under sig al den Skat og Skyld, som Harald Haarfager havde
tåget her i Landet, ja var endog i nogle Dele frackkere end saa. Tilsidst vare Folk sig saa
lidet raadige for ham, at det ei blev Nogen overladt at troe paa hvilken Gud han vilde.
Siden han nu blev Riget berovet have vi holdt Venstab med Danakongen, og have af ham
faaet stor Hjcelp i alle Dele, hvor vi behsvede at kroeve den, men have raadet os selv, og levet
roligen indenlands uden nogen Overlast. Saaledes er jeg, ester mit Sindelag, vel tilfreds
med at det bliver som det er; thi jeg veed ikke hvad bedre Ret jeg nyder, fordi min Frcende
vorder Konge over Landet; og steer det ikke, vil jeg ingen Deel have i disse Raadstutninger."

Da sagde Kong Ring, hans Broder: „mit Sindelag vil jeg og lcegge for Dagen: bedre
synes det mig, om jeg end kun beholder samme Magt og Eiendele som nu, at min Fr<en
de er Konge over Norge heller end udenlandste Hovdinger, saa at vor Mt kunde paa ny
hceve sig her i Landet. Det er desuden min Tanke om denne Mand, Olaf, at hans Skiceb

ne og Lykke monne raade for, enten han stal faae Riget eller ikke; men om han vorder Ene

voldskonge over Norge, da vil den synes at have det bedst, som har meest gjort sig fortjent
til hans Venstab. Nu haver han ingenlunde storre Magt end Nogen af os; men endog
saa meget mindre, som vi have Land og Rige at raade over, men han haver stet intet; lige

som vi ere ligesaa odelsbaarne til Kongedom som ham. Nu ville vi, som hans Mcend,
yde ham vor Hjcelp, unde ham den hoieste Vcrrdighed her i Landet, og staae ham bi med al

vor Styrke. Hvi skulde han ikke lonne os dette vel, og lcenge mindes det til det Gode, om
han er saa stor Hcedersmand, som jeg tcenker, og Alle sige? Thi ville vi gjore det Vove

stykke, om jeg skal raade, at forbinde os i Venskab med ham." Derefter stode de Vvrige,

en efter den anden op og talede, og omsider blev Enden, at de Flestes Hu stod til at gaae i
Forbund med Olaf Konge. Han lovede dem sit fuldkomne Venskab, og at holde og for
bedre Landets Lov og Ret, om han blev Enevoldskonge over Norge. Dette Forlig stadfce
stedes med Ed.

Derefter sammenkaldte Kongen et Thing, og der fremsatte Olaf Konge denne Raad- 33

stutning og det Krav, han havde paa Riget. Da begjcerer han, at Bonderne skulde tåge ham Kongens»

til Konge over Landet, hvorimod han lover at lade dem beholde deres gamle Love, og tillige
at vcerge Landet mod udenlandst Hcer og Hovdinger. Om dette taler han lamge og jnildt,
og fik god Roes for sin Tale. Derpaa reiste Kongerne sig, talede En efter den Anden, og

understottede denne Sag og dette Mrende hos Folket. Saaledes kom det tilsidst dertil, at

Kong Olaf blev givet Kongenavn over hele Landet, og Riget tildomt ham efter oplandste Love.
Da begyndtc Kong Olaf strår sin Reise, og bestilte Gjestebud for sig overalt, hvor <""

der var Kongsgaarde. Forst foer han omkring paa Hadeland, og derpaa begav han sig Dp.
27-5



202 Qlaf den Helliges Saga.

l>ap. 37
Ovbud over
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nord til Gudbrandsdalen. Da gik det som Sigurd Syr havde gjcettet, at der strommede
saa mange Folk til ham, at han ei syntes at behsve den halve Deel deraf, saa han havde da
n<er 300 Mand. Nu strakte den tilsagte Bevertning ikke til; thi det havde vceret Sced
vane, at Kongerne fore omkring i Oplandene med 60 eller 70 Mand og aldrig meer end

100 Mand. Derfore ffyndte Kongen sig over Landet og blev tun een Nat paa samme
Sted. Da han nu kom nord til Dovrefjeld, indretter han sin Reise saa, at han farer over
Fjeldet, indtil han kom paa den nordre Side deraf. Der kom han ned til Op dal, hvor

han blev om Natten. Siden foer han overOpdals Skov og kom frem til Medaldal, hvor
han sammenkaldte et Thing, og st<evnede Bonderne der til sig. Derpaa holdt Kongen paa

Thinget en Tale, og krcevede af Bonderne at blive antagen til Konge, hvorimod han lovede
dem Lov og Ret, saa som Kong Olaf Tryggvesson havde tilbuden dem. Bonderne havde
ingen Styrke til at holde Ufred med Kongen; thi blev Udfaldet, at de antoge ham til Konge,
og stadfcestede det med Ed. Dog havde de tilforn givet Nys derom ned til Orkedalen og
til Sken, og lod sige Alt hvad de om Olafs Fcerd vidste.

Einar Tambarffelver havde Gaard og Husebygning i Skon, og da han nu fik Nys
om Kong Olafs Fcerd, lod han strår opstjcere en Krigspiil og udsende til alle 4 Hjorner,

for at sammenkalde Frie og Ufrie med fuld Rustning, hvormed fulgte det Bud, at de stulde
vcerge Landet mod Kong Olaf. Budstikken foer til Orkedal, derfrå til Guledal, hvor hele
Krigshæren forsamledes.

Kong Olaf foer med sit Mandjkab ned til Orkedal, og drog frem sagtmodigen og i

Fred. Men da han kom til Grj otar, modte han der Bondeforsamlingen, som bestod af

meer end 700 Mand. Der fylkede Kongen sin Hcer; thi han tcenkte, at Bonderne vilde
staaes. Da nu Bonderne saae dette, begyndte de ogsaa at stille deres Hcer i Orden; men
det gik kun seent fra Haanden; thi de havde forhen ikke astalt, hvo der for dem skulde vcere
Hovding. Da nu Kong Olaf saae, at der var Ugrejel) hlandt Bonderne, sendte han til

dem Thorer Gudbrandsson, og da han kom, siger han, at Olaf Konge ikke vil staaes med
dem; men udncevnte 12 af de gjceveste Mcend i deres Flok, som ffulde indfinde sig hos
Kong Olaf. Dertil var Bonderne villige, og disse 12 Bonder gik over en Knatte i Ncer

heden hen til det Sted, hvor Kongens opstillede Hcer stod. Da sagde Kong Olaf: „I

Bonder have nu vel gjort, som have givet mig Leilighed til at tale med Eder; thi nu vil jeg

sige Eder mit A3rende hid til Throndhjem. Forst maa jeg omtale, hvad jeg veed I alle
rede forhen have spurgt, at Håkon Jarl og jeg modtes i Sommer, og Udfaldet af vort

Mode var, at han gav mig det hele Rige, som han havde i Throndhjem, hvilket, som I

vide, bestaaer af Orkedal, Guledal, Strindfylke med Strind. Til Vidnesbyrd herom har
jeg hos mig de Mcend, som vare tilstede og saae Jarlens og mit Haandstag, og Horte Ord
og Ed og den Aftale, Jarlen gjorde med mig. Nu vil jeg byde Eder Lov og Fred efter

som Kong Olaf Tryggvesson bod for mig." Han talede lcenge og snildt, og endte dermed,
at han tilbod Bonderne to Vilkaar: det ene at gaae i hans Tjeneste og vise ham Lydighed,

I) Uorden »: det ikke gik godt for dem.

<sap. 3<». Up pli a Ir, nu Opdals Prcestegjcrld, og see S. 51.
slecl» I (I»I»-, Meldal, og OrKalialr, Krkedal, see S. 52.
Cap. 37. BKaun eller BKsu, nu Skogn eller Borse-Skogn. Iblandt de Gaarde, Einar

Tambarsselver eiede, var ogsaa llu«adFr (nu Huseby) i OKaun, som han maa have valgt til Br
pcel, uagtet Kimsar (nu Gimse) var hans Fcedrene-Gaard (hvorom see S. 141). Af Einars Borg
paa Huseby findes cndnu nogle Levninger (Kluwers Mindcsm. S. 111).

Cap. 38. nu Grette, see S. 94.
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det andet at staaes med ham. Derpaa fore de 12 Bonder tilbage til deres Hcer, fortalte

Udfaldet paa deres Mrende, og overlagde med alt Folket hvad de ffulde bestutte. End

stjont de omhandlede dette en Stund frem og tilbage mellem sig, valgte de dog at under
kaste sig Kongen, hvilket blev bekrceftet med Bondernes Ed. Derefter indrettede nu Kon

gen sin Reise, og Bonderne gjorde Gjcestebud for ham. Kongen foer derpaa ned til Se
kanten og ffassede sig Skibe, og iblandt andre sik han et Langstib paa 20 Roersbwnke af

Gunnar fra Gelmin. Et andet Skib paa 20 Bcenke fik han af Lodin fra Viggja.
Tre Skibe paa 20 Roersbwnke fik han fra Aun gr ar paa Nåes set, hvilken Gaard Håkon

Jarl havde eiet; men da raadede en Ombudsmand for den, ved Navn Baard Hvide.
Kongen havde desuden 4 eller 5 Skibe, hvormed han styndeligen foer ind efter Fjordeit.

Svend Jarl var paa den Tid inde i Throndhjem paa Steenkjcer, som da
Kjobstad, og lod der gjore i Stand til lulegilde. Da Einar Tambarffelver spurgte, at

Orkedolingerne havde underkastet sig Kong Olaf, sendte han Mcend til Svend Jarl, som
derom ffulde bringe ham Tidende. De fore forst til Nidaros, toge der en Roerffude, som
tilhorte Einar, hvormed de derefter fore ind i Fjorden, og kom en Dag seent paa Afte
nen til Steenkjcer, hvor de bragle Jarlen Budffab om hele Kong Olafs F<erd. Jarlen
eiede et Langstib, som stod tiltaklet udenfor Byen, og strax om Aftenen lod han alt sit lose
Gods, sine Folks Klceder, tilligemed Kost og Drikke, saa meget Skibet kunde bcere, stytte
ombord, roede strax ud om Natten, og kom i Lysningen til Skarn sund. Der saae de
Kong Olafroe ind efter Fjorden med sine Skibe. Jarlen vendte da til Lands indenfor Ma

sarvig, hvor der var en tyk Skov, og lagde saa ncer under Bjerget, at Lov og Grene
ragede ud over Skibet. Derpaa hug de store Trcrer, som de såtte udenbords mod Sosi
den, saa Skibet ei kunde sees for Lov, og ikke heller var det blevet ganske lyst, da Kongen

roede dem forbi. Veiret var roligt, da Kongen roede indenom Verne. Da Kongens
Flaade var af Sigte, roede Jarlen ud af Fjorden og hcelt ud til Frosta, hvor hans Rige

var, og der lagde han til Land.
Svend Jarl sendte Mcend ud til Guledal efter sin Svoger Einar, oa da Einar kom, N""

fortalte Jarlen ham, hvorlunde det stod til mellem ham og Kong Olaf, og tllllge at han HH'"'
vilde samle Mandffab, for at fare mod Kong Olaf og staaes med ham. Einar svarer

saalunde: „vi ffulle fare varligen og sporge efter, hvad Kong Olaf agter sig at gjore, og
ikke lade ham sporge andet om os, end at vi ere rolige. Det kan da vcere, om han ikke

mcerkerNoget til at vi samle Folk, at han bliver siddende rolig i lulen i Steenkjcer; thi

der er nu lavet godt til for ham. Sporger han derimod, at vi have samlct Folk, da vil
han strax stcevne ud efter Fjorden, og da faae vi ham ikke fat." Saa blev gjort som Ei
nar sagde, og Jarlen foer derpaa til Stjoradal til Gjcestebuds hos Bonderne. Da Kong

lxelmiu, nu Gjelmo eller Gjelme, en skjen Gaard og den sterste i Drkedals Prcestegd.,
beliggende paa den vestre Side af Drkel-Elvens Udlob i Fjorden. t>!el,uiu er desuden bleveu
mcerkelig som Bopcel for Kong Sverres Soster Cecilia (Sver. S. C. 63).

V i Viggen, see S. 147.

<sap. 39. Bte inlcor (ut OteinKei-nm), Throndelagens celdste Kjobstad, nu Steenkjcer, et
Strandsted ved Bunden af Steenkjcer-Fjorden, hsrende deels til Skei, og deels til Egge Sogn
i Indereens Fogderi (see Kraft. N. Vessr. Vl. 107 f.).

8K» ru» unli heder endnu Sundet imellem Indersen og det vestlige Fastland; det forbinder
saaledcs den egentlige Throndhjems-Fjord med Veitstad-Fjorden.

eller Annersogn til Ittcroens Prcestcgjceld, cfr. S. 52.
t>).jiu (N)u«), d. e. Vtls> (Uttere).
Il'i-uft!a, Halveen Frosten, see S. 52.
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lsap Hl
Om Sighvat

Stald.

Olaf kom til Steenkjcer samlede han al Gjcestebudsmaden,l)lod den bcere ombord, stassede
sig Lastffibe, tog med sig Mad og Drikke, gjorde sig, saa fort han kunde, seilfcerdig, og holdt
udefter, alt til Nidaros. Der havde Kong Olaf Tryggvesson lagt Grundvolden til en
Kjebstad og ladet bygge en Kongsgaard; men tilforn var kun Nidaros et Enebol, som for<
hen mceldt. Men da Erik Jarl var kommen til Landet, anvendte han Alt paa Lade, hvor
hans Fader havde havt sit Hovedbol; derimod vanrogcede han de Huse, som Olaf havde
ladet gjore ved Nid, saaledes at Nogle vare nedfaldne; men de, som stode, vare saa godt
som übeboelige. Kong Olaf Haraldsson stcevnede nu med sine Skibe op i Nid, lod strår
gjore de Huse i Stand, som endnu stode, og reiste dem op igjen, som vare nedfaldne,
hvortil han brugte en Mcengde Folk. Derpaa lod han stytte baade Mad og Drikke op
i Husene, og agtede at sidde der lulen over. Da nu Svend Jarl og Einar spurgte
dette, finde de paa et andet Raad i Stedet.

Der var en islandff Mand, som hedte Thord Sigvalda-Skald, som lcenge
havde vcrret hos Sigvald Jarl, og siden hos Jarlens Broder, Thorkel den Hoie; men
efter Jarlens Fald var Thord bleven Kjobmand. Han traf Kong Olaf paa hans Vi
kingetog i Vesten, gik i hans Tjcneste og fulgte ham siden. Han var hos Kongen, da
ovenmceldte Tildragelse indtraf. Thord havde en Son ved Navn Sighvat, som var
opfostret hos Thorkel paa Apavatn. Da han nu var ncesten voxen Mand, foer han
udenlands med nogle Kjobmcend, og Skibet kom om Hesten til Throndhjem, hvor Mand
skabet tog Herberge i Hcerredet. Den samme Vinter kom Kong Olaf til Throndhjem,
som nyligen blev fortalt. Da nu Sighvat spurgte, at hans Fader Thord var hos Kon-

foer han til Kongen, hvor han traf sin Fader Thord, og dvcelede der en Stund. Al
lerede som ung var Sighvat en god Skald. Han havde digtet om Kong Olaf et Qvad,
og bad ham lyde derpaa; men Kongen sagde, at han ei vilde lade digte om sig, og at han ei
forstod sig paa Skaldstab. Da qvad Sighvat:

I) Som Svend Jarl havde efterladt sig.

4O. Nidaros, d. e. Nid-Elvens Udlsb eller Munding, nu Staden Throndhjem, blev fsrst
anlagt Aar 997 paa det Sted, hvor Gaarden Mdnrnes forhen var beliggende (see S. 158). Nidaros
havde i sidste Halvdeel af og forste Halvdeel af 14de Aarhundrede, da den synes at have
vceret i sin hsieste Flor, omtrent 15 Kirker, nemlig St. Klemens K., St. Gregorii K., St. Nico
lai K., St. Margaretas K., S. Andreas K., Korskirken, S. Marice K., S. Peters K., S. Jo
hannes K., S. Venedicti K., S. Martini K., S. Michaels K., Alle-Helgenes K., Apostlernes K.
og endelig den i det Vcesentligste af Erkebiffop Eystein i sidste Halvdeel af 12t/ Aarhundrede op
forte Christ-Kirke eller St. Olafs Kirke (nu Domkirken), Stadens forste Prydelse. Med denne
Kirke var, ligesom ved de svrige Domkirker, en Skole (Latinskole) forenet, hvori fornemmeligen
de saakaldte lcerde Mcend eller Prcesterne fik deres Dannelse. Nidaros havde desuden tvende Ho
spitaler, nemlig Maria? Hospital og Hospitalet paa Ilevolden. Af andre Bygninger fortjene at
ncevnes: Kongsgaarden, Erkebistopsgaarden, det store Gildehuus (Gildestaalen) o. s. v. Under de
langvarige Vorgerkrige i lAe og Aarhundrede, erholdt Staden nogle Befoestninger, blandt
hvilke en Trceborg anlagt paa den vestlige Side vcerende smale Hals af den Halvs, hvorpaa Sen
er beliggende; et Kastet ved Broen paa den sydlige Side af Staden, samt en Borg paa Steen
bjerget, der forst havde Navnet Si on, men siden blev kaldet Sverresborg (nu Svalsborg).
Nidaros, der var Landets forste Bispestede, blev endelig 1152, under Pave Eugen den 111,
ved hans Legat, Cardinal Nicolaus, ophsiet til et Erkebispescrde, under hvilket, foruden de inden
landske Biskopper i Vergen, Stavanger, Oslo og Hammer, ogsaa Horte de tvende paa Island,
samt Btstoppen paa Grenland, Fceroerne, Orkenserne og Suduroerne med Man. Allere
de fsrst i 15de Aarhundrede sinder man af Diplomer, at det gamle Navn Nidaros begyndte
at ombyttes med det nuvcerende, eller Landsfabs-Navnet „Throndheim" at overferes paa den deri
liggende Stad; dog var endnu i et halvt Aarhundrede Nidaros det almindeligste (cfr. Krafts
Norg. Bestr. ste B. S. 299 ff.).

en Gaard ved en Indss af samme Navn i i Sydlcmdet paa Island.
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HZ
Om Svend

Jarl.

Vidtbersmte Knuser
Af T<rltets morkeblaa Hest/)
Du maa lyde paa min Sang;
Thi digte jeg forstaaer.
Een Skald maa Du eie.

Alle andre Digteres Sang,
Min synge stal Din Roes.

Kong Olaf gav Sighvat i Bragalsn en Guldring, som veiede en halv Mark, og
Sighvat blev Kong Olafs Hirdmand. Da qvad han:

Og gjerne mod Svcerdet jeg tog
Af Dig, Slagenes Njord,2)
Ei jeg laster det siden;
Jeg vil kun priseligt Vcerk.
Mand af Slangebroders
Huuskarlen fik Du huld;
Og gode Drot jeg fik igjen;
Vel raaded' vi os baade.

Svend Jarl havde, som scrdvanlig, om Hesten ladet indkrceve halv Havnetold af
Islandsfarerne; thi Erik Jarl og Håkon Jarl havde Halvdelen af disse, som af andre Ind
tcegter i Throndhjem. Da nu Kong Olaf var kommen der, sendte han sine Mcend ud
for at krceve den halve Told af Islandsfarerne; men de fore til Kongen og bad Sighvat
om Hjcelp. Da gik han for Kongen og qvad:

Nu gjor jeg h<eldige Bon,
For Krigsmcend, Rovfuglens Fryd,
Om Skind jeg mig vinder;^)
For LEgirs jeg modtog.
Du, Slangescedets Oder!^
Giv Slip paa halve Landore;
Selv har jeg det krcevet,
Og siet Intet tilbage der er.')

Svend Jarl og Einar Tambarjkelver samlede en stor Krigshcer, hvormed de droge
ovenom til Gaulardal, og stcevne ud til Nidaros med ncesten 2000 Mand. Kong Olafs
Mcend, som holdt Hestevagt paa Gaular-Aasen, bleve våer, at Hceren foer ned fra Gau
lardal, og bragle Kongen Nys derom ved Midnatstid. Da stod Kongen op og lod sit
Folk vcekke. De ginge strår til Skibene, bare alle deres Klceder og Vaaben ombord,
samt Alt, hvad de kunde faae med sig, og roede derpaa ud efter Elven. I samme Die
blik kom Jarlens Krigsfolk til Byen, tog al lule-Kosten og opbrcendte alle Husene. Da
foer Kong Olaf ud efter Fjorden til Orkedal, og gik der i Land fra Skibene. Over Or
kedal fore de til Fjeldet, og over Fjeldet ostenom til Gudbrandsdalen. I den som
er digtet om Klceng Brusason, fortcelles der, at Svend Jarl brcendte Byen Nidaros.

l) Tceltets Hest er Skibet, da Skibene rare forsynede med Tcelte. 2) Slagenes Gud, d. e. Helt.
3) Slangebroder for Slange, og Slangescede er, som tiere bemcerket, Guld. Konge." 4) Tol
den betaltes formodentlig tildeels i Skind. 5) Guld. 6) Guldets Dder, d. e. gavmilde Konge. 7) Svend
Jarl havde for kravet Tolden. 8) Et Mresdigt, som var kort og uden Stantser.

42, 6au lar «8, nu Vyaasen i Vest og Nordvest for Throndhjem, hvoraf den
1899 Fod heie Graakallen (ford. 6!iilBteinn) danner det mest fremragende Punkt.

Skjent Du, o Konge! forsmaaer
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Halvferdige Kongehuus
Ved selve Nid brcrndte;

<sap. H3, Kong Olaf foer ser efter ud igjennem Gudbrandsdalen, og derfrå ud til Hedemar«

olaf. Hoivinters drog han om i Gjestebud; men da det vaaredes, samlede han en Hcer,

og foer ud til Viken. Fra Hedemarken havde han mange Folk med sig, som Kongerne
havde givet ham. Derfrå fore ogsaa mange Lcendermcend, og mcegtige Bsnder med ham,
hvoriblandt Ketil Kalf fra Ringences. Ogsaa fra Raumarige havde Kong Olaf Folk.
Hans Stiffader Sigurd Syr kom ham ogsaa til Hjcelp med et stort Folge af Mcend.
De trcekke derpaa ned til Soen, og gjore sig fcerdige til at gaae til Soes fra Viken. Da
Flaaden, som var bemandet med mange vakkre Folk, var seilklar, lagde den ud til Tuns

berg.

Strår efter lulen samler Svend Jarl alt Mandffab i Throndhjem, udbyder til
Ledingsfcerd, og udruster sine Skibe. Paa den Tid var der i Throndhjem en Mcengde
af Lcendermcend, og mange af dem vare mcegtige og saa cetstore, at de nedstammede fra

Konge-A3t, eller fra larler, som i en kort Slcegtrcekke regnede sig fra Harald Haarfager;
derhos vare de meget rige. Disse Lcendermcend vare til stor Hjcelp for de Konger eller

larler, som raadede Landet; thi det var som om Lcendermcendene havde Bondefolket i hvert
Fylke i sin Magt. Da Svend Jarl var til Vens med Lcendermcendene havde han godt
for at samle Folk. Hans Svoger Einar Tambarffelver var med ham tilligemed mange
andre Lcendermcend, og deriblandt Mange, baade Lcendermcend og Bonder, som Vinteren

for havde svoret Kong Olaf Troffabs-Ed. Da de vare seilklare, fore de strår ud efter
Fjorden, styrede sor efter langs med Landet, og droge Mandffab til sig fra hvert Fylke.
Da de nu kom lcengere Syd udenfor Rogaland, kom Erling Skjalgsson dem imode med
mange Folk, og med ham mange Lcendermcend. Nu styrede de med hele Flaaden oster til

Viken, og Svend Jarl lagde derind mod Enden af Langfasten. Jarlen styrede med
Flaaden ind til Gren mar, og lagde ind ved Nesi e.

Kong Olaf styrede med sin Flaade ud efter Viken, indtil begge Flaader ikke vare
langt fra hinanden, og Loverdagen for Palmesondag fik de Nys om hinanden. Kong
Olaf havde et lVkib, som hedte Karlshoved, i hvis Forstavn et Konge-Hoved var udffaa-
ret, og Selv havde han ffaaret det. Dette Hoved blev lcenge derefter brugt i Norge
paa de Skibe, som styredes af Hevdinger.

Saasnart det lysnede af Dag Sondag Morgen, stod Kong Olaf op, klcedte sig paa,
gik paa Land og lod blcese til hele Hcerens Landgang. Derpaa holdt han en Tale til
Krigsfolket og fortceller hele Forsamlingen, hvorlunde han havde spurgt, at der var kort

imellem dem og Svend Jarl. „Nu ffulle vi gjore os rede," siger han; „thi kort mon
der nu vcere til vort Mode. Folket vcebne sig nu og Enhver gjore sig fcerdig paa den

Plads, som er ham forud bestemt, saa at Alle ere fcerdige, nåar jeg lader blcese til at
lcegge fra Land. Lader os derpaa roe afsted paa cengang, saa at Ingen farer fo-

Cap. 43. lli'llKoli6B (llt'lNAui!kB), Nll Ringnces, en stor Gaard i Stange Prcestegjeld ide
Gamles OKnun paa Hedemarken.

(sap. 44. (irenmar, see S. 60—61.
sle a r MeBlt - » si6Bjum, d. e. Ncessene eller Ncesset, nn Vrunlaugncesset i

Laurvigs Fogderi, i hvilket ssjcrre sig ind adskillige smaa Fjorde og Bugter, der saaledes paa det
stsrre Nces danne mange mindre, hvortil Navnets Fleertals-Form, som er den ligcfrem
har Hen syn.

Ilden fceldede Salen,
Glo-Affe kasted' paa Hcrr.



Qlaf den Helliges Saga. 207

rend hele Flaaden lwgger ud. Ei heller blive Nogen tilbage, nåar jeg roer ud af Havnen;

thi vi kunne ikke vide, om vi monne trceffe Jarlen der han nu ligger, eller om han soger
imod os. Men nåar vort Mode skeer, og Slaget begynder, da samle Folket alle vore
Skibe og vlere fcerdige til at binde dem sammen. Lader os Mane os i Begyndelsen og
vare paa vore Vaaben, at vi ei kaste dem i Havet eller bortskyde dem i Vinden. Men

nåar Kampen bliver heed, og Skivene ere bundne sammen, da gjorer det haardeste Anfald,

og Enhver vise ved Manddoms-Mod hvad han duer til."

Kong Olaf havde paa sit Skib 100 Mand, bevsbnede med Ringbrynier og valste
Hjelme. De fieste af hans M<end havde hvide Skjolde, hvorpaa der var det hellige Kors Vn"
forgyldt; men Somme havde målet det med blåa eller rod Farve. Han lod og male et
Kors foran paa alle Hjelme med bleg Farve. Han havde et hvidt Mwrke, hvori var en

Orm. Nu lod han lcese Messe for sig, gik derpaa ombord paa sit Skib, og bad sine

Folk tåge noget Mad og Drikke til sig. Derpaa lod han blcese i Krigsluren til Slag,
lcegge ud afHavnen og roe afsted for at opsoge Jarlen. Da de nu kom til den Havn, hvor
Jarlen havde ligget, var Jarlens Mandskab vcebnet, og agtede at roe ud af Havnen; men
da d'e saae Kongens Flaade, begyndte de at binde Skivene sammen, såtte op deres Maerke
og gjorde sig rede til Strid. Da nu Kong Olaf saae det, ffyndte han paa Roningen, lag»
de sit Skib mod Jarlens, og Slaget begyndte. Saa siger Sighvat Skald:

Kjoekt Kongen Stridsmoend angreb,
Da mod Svend han sig vendte,
Og Blodet rode flod
I Havn paa Rodes Rene.i)
Krigsfolk paa Jarlens Flaade
Ei spared sig i Strid;
Sine Skibe Svend holdt frem,
Til Slag de sammenbindes.

Her siges, at Kong Olaf forte sine Skibe i Slag, medens Svend endnu laae i Hav

nen. Sighvat Skald var med i Slaget, og han digtede om Sommeren sirar efter Sla

get et Digt, som kaldes Nesie-Visen, hvori han noiagtigen fortoller om disse Tildragelser.

Og bekjendt det er, hvor noer
Spydefrostens Kjender,^)
Lagde Ost fra Agder,

hos Jarl.

Der blev den starpeste Strid, og det varede laenge inden det kunde sees, hvorhen Ud

faldet vilde boie sig. Paa begge Sider faldt Mange, og en Mcengde bleve saarede. Saa

siger Sighvat Skald:
Svend at egge ei behoves
I Svoerde-Gny, og ei
Heller Ravnemoetter
Olaf i Skjolde-Storm.
Thi det Folk, som Striden stred
Havde Kanst til at qviste^)
Lemmer nok denne Gang.
Hoer ei var i voerre Leeg.

i) Rode, en Sorover, og Seroverens Rensdyr er Skibet. 2) Krigsmanden, som ei cendser den Dods
kulde Spydet bringer. 3) Saa hedte Kong Olafs Skib af det Hoved paa Gallionen, Olaf selv
havde ssaaret. 4) Afhugge Lemmer, ligesom Grene, der afqvistes af et Troe.

28
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<sap. H».
Soendlarls

Flugt.

Jarlen havde siere Folk; men Kongen havde udvalgt Mandffab paa sit Skib,

som havde fulgt ham paa hans Krigstog; derhos vare de saa herligen udrustede/ som
forhen fortalt, at hver Mand havde sin Ringbrynie, saa de ikte bleve saarede. Saa
siger Sighvat:

Glad saae jeg falde Brynie sval
Over Eders Skulder-Led;
Svart drener af Svoerdet
I herlige Magthavers Hcer.
End stjules sorte Håar
Af valste Hjelm' under Pileflugt;
Jeg veed, at i Hceren,
Vi rusted var', Kamrar!

Da nu Mandstabet begyndte at falde paa Jarlens Skibe, og Somme ogsaa bleve

saarede, saa Besetningen inden Skibsborde tyndedes, gjorde Kong Olafs Moend sig fcer
dige til Entring. Da plantedes Merket paa det Skib, som var Jarlens ncermest, og
Kongen selv fulgte det. Saa siger Sighvat:

Gylden Stang for Kongen
Bares, da Landse-Larms
Opvcekker' rustet ginge
Under Vannere paa Skib.
Ei var paa
Her under Malmens Klang,
Som nåar Moen bcerer Mjod
For Kongens Leiesvend.

Der var det skarpeste Slag, hvori der faldt mange af Svends Moend; men Somme

sprang over Bord. Saa siger Sighvat:

Vi stormed' hvast paa Skuden
I hoie Vaabenbrag,
Blodrode Klinge?) kloved'
De runde Skjolderand'.
Bonden saaret gik for Bord/)
Hvor Slaget hisset sioges;
Pynted' Skibe toges,
Og mangt et Liig flod ved Strand.

Og end videre dette
Kriger rodned' vore Skjolde,
Som hvide bares did;
Let det var for dem, som lode

Der hvor sioves stebne Svcerd
Saae jeg unge Konge gange

Derefter begyndte Nederlaget at vende sig mod Jarlens Hcer. Kongens Mcend
gjorde et Anfald mod Jarlens Skib, og det var ncer ved, at de havde entrec det; men da

Jarlen saae, hvorledes Tingene stode, raabte han til Stavnboerne/) at de ffulde kappe

I) Skibet, forestillet under Villedet af en opsadlet Hest. 2) Farvede rode af Blod. 3) Vonderne sprang
over Vord. 4) Dem, som stode i Forstavnen.

Klinge Pantser-Ringe.

Op paa Skib; vi fulgte,
Krigsfuglen svcelged' Blod.
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Tougene, og gjore Skibene lose, og saa gjorde de. Da kastede Kongens Mcend Enter

drcegge om Opstanderne paa Skibene, og holdt dem saalunde fast. Derpaa befalede lar«

len, at de stulde hugge Opstanderlle bort, og saa gjorde de. Da qvad Sighvat:

Hart Jarlen bod i Fart
Klove svarte Bjcelke;
Men forst vi ro'de ham ncer,

Haabed' herlig Fangst,
Da Iggves stygge
Vi tilgode gjorde.
Hceren Liig lod hugge
For Ravn ved Skibets Stavn.

Einar Tambarffelver havde lagt sit Skib lige ved Sid en af Jarlens, og Mandffa
bet derpaa kastede en Drceg i larleffibets Forstavn, og alle stav de saaledes ud af Fjor
den. Derefter fiygtede hele Jarlens Flaade og roede ud af Fjorden. Skalden Berse

Torfeson var i Forrummet paa Svend Jarls Skib, og da det gled forbi Kongestaaden, raabte
Olaf hoit, da han kjendte Berse thi han var let kjendelig, saasom han var den vameste
Mand,vel udrustet med Vaaben og Klwder —: „Farvel Berse!" han svarede: „Farvel Kon
ge!" Saa sagde Berse i det Digt han gjorde, da han kom i Kong Olafs Vold, og sad
i Baand

Tappre Slagets Styrer
Kyndige i Sangens Konst
Held bod og Farvel;
Sligt Svar vi gav igjen.
Og tvungne vi gave
Gavmilde Kongel det Ord,
Som af Skibsstyrer gjoeve
Vi fik under Vrynien.

Og Svends Elende jeg saae,
Da Flugten han proved'.
Sammen vi for', da svale
Svcerd-Tunger hoit sunge.

Aldrig folger jeg Nogen,
Som stoder paa Våndet
Havelgen/) til Striden,
I Alt gjcever' end han.

For Dig, som svinger Svcerdklinge,
Saalund' kryber jeg ei,
Skjont jeg holdes i Baand
I Aar paa store Kampffi,4)
At jeg, milde Hcerforer!
Saa skulde med Lede forlade
Huldeste Ven, ham jeg ung
Som Din Fiende kjendte.

Eap. Hg.

Nu fiygtede Somme af Jarlens Mcend op paa Landet; Somme overgave sig paa
Naade og Unaade. Men Svend og hans Folge roede ud ester Fjorden, og Hovdingerne
lagde deres Skibe sammen, for at tale med hverandre, da Jarlen sogte Raad hos sine
Lendernuend. Erling Skjalgsson tilraadede, at de skulde seile Nord paa, samle Folk og

atter staaes med Kong Olaf. Men fordi de havde mistet mange Folk, opmuntrede de

Fleste til, at Jarlen ffulde fare ud af Landet til sin Svoger, Sveakongen, for der at styrke

sig med Mandffab. Dette Raad fandt ogsaa Einar Tambarskelvers Bifald; thi ham
tykkedes, at de nu ingen Magt havde til at staaes med Olaf. Saaledes stiltes deres

Flaade ad. Jarlen seilede sor over Folden og med ham Einar Tambarffelver. Erling

1) VFssr en af Odins Tilnavne, den Frygtelige. Odins Fugl er Ravnen. 2) Egentligen i Texten:
«Giveren af Skibets Udjordes Ild." Skibets Udjord er Havet, der, som en Mark, omgiver Skibet, og
Havets Ild er Guld, og Guld-Uddeler det bekjendte Villede paa en gavmild Mand. 3) Hav-Elsdyret,
d. e. Skibet. 4) Slagets Ski er Skibet.

<sap. 49. I'«116ln, d. e. den ydre eller syolige Deel af Christiania-Fjord, af hvilken den
indre Deel, omtrent fra Horten eller Icelsen, havde Navn af Osloar-fjsisr.

28"
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Vap. 81.
Om Kong

Dlaf.

Skjalgsson derimod, tilligemed mange andre Lendernurnd, som ei vilde romme fra deres

Odel, fore nord efter til deres Hjem, og Erling havde den Sommer mange Folk om sig.

Olaf og hans Mamd saae, at Jarlen havde samlet sine Skibe, styndede
Kong Sigurd Syr til at forfolge Jarlen og lade Staalet afgjsre deres Strid. Kong
Olaf svarer, at han forst vilde see hvad Bestutning Jarlen tog, om de holdt deres Skare

sammen, eller om Flaaden splittedes ad. Sigurd svarede, at Kongen havde at raade;

«men", tilseier han, „ efter Dit Sindelag og Din Selvraadighed aner jeg, at Du seent H.L.
trygger Dig disse Storbukkes Troffab, eftersom de ere vante tilforn til at trodse Hovdin

gerne selv." Der blev dog intet Anfald as, da de snart saae, at Jarlens Flaade stiltes
ad. Derpaa lod Kong Olaf randsage Valpladsen, og blev der nogle Dage for at dele

Byttet. Saa siger Sighvat:

Skjent Kongehcer var mindre, Meer end Kongens Ol drikke;
(Strid saalunde holdtes). Blodfoss") de udgyde.

Olaf Konge gav sin Stiffader Sigurd Syr, og de ovrige Hsvdinger, som havde
ydet ham Hjcelp, gode Gåver ved Skilsmissen. Ketil fra Ringences gav han en Lyst
jagc paa 15 Roerbcenke, som Ketil lod fore op efter Raum-Elven, heelt op til Mjosen.

Kong Olaf lod speide efter Jarlens Fcerd, og da han spurgde, at han var faren as

Lande, seilede han vester ud efter Viken, hvor meget Folk stimlede til ham. Da blev
han paa Thingene antagen til Konge. Saaledes foer han heelt til Lindes nces, og da

han spurgte, at Erling Skjalgsson havde samlet en stor Hcer, tovede han ikke paa Nor
der-Agder; men seilede med en staaende Bor, det forteste han kunde, nord tilThrondhjem;
thi da forst syntes han at have den storste Magt i Landet, dersom han kunde undertvinge
det, medens Jarlen var ude as Landet. Da nu Olaf kom til Throndhjem, blev ingen
Modstand gjort mod ham, og han blev der valgt til Konge. Om Hosten tog han sit
Soede i Nidaros, og samlede fornoden Vinterkost. Der lod han bygge Kongsgaard, og
reise Elements Kirke paa det Sted, hvor den nu staaer. Han afdeelte Gaardstomter,

som han gav Bonder, Kjobmcend, eller Andre, som ham syntes, og bygge vilde.. Der sad
han med mange Krigsfolk; thi han såtte ingen Lid til Throndernes Troffab, om Jarlen kom

tilbage til Landet. Tydeligst lagde Indthronderne dette for Dagen derved, at han ingen
Landstyld fik af dem.

!) Kriger. 2) Skibet, ligesom ellers TougenesHest. 3) Ironisk om dem, som faldt ncesegruus
under Angrebet. 4) Vcenkenes Hest d. e. Skibet. 5) Keinir, Hedemarkingerne, som forheniOlafTrygg
vessons Saga. 6) Egentlig Ligslangens, d. e. Svcerdets Foss, d. e. Blodet.

Cap. 3N. IV au m sl fi-, Glommen(S. 50) og Mjssen paa Hedemarken (see sammest.).
Cap. 31. I.i(!nn6iBN6B, Lindesnces, see S. 38.

see S. 38.

Og det jeg maa fortcelle; Pigen var heller til Spot,
Mordets kom fra Nord, Om Nogen, de krigerste Mcend,
Uden Haab at komme hjem Som med Skjceg os angrebe.^)
I denne svare Styr. Havskjæret vi sarve.
Mange ned i Grunden sank
Fra Lokkeknudens Vlak.N Kongens Styrke nu stiger;

Sandt det er, at vi Thi Ovlamdingen vil

Svend ude gik i Mode. Styrke Styrer;
Svend det prsvede Du,

Gjoeve Thrsnder-Mo i Aar Og Preven beviste
Os Feighed ei bebreider. At kan
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Svend Jarl foer forst til Svithjod til sin Svoger, Sveakongen Olaf, fortoller ham,

hvorledes Alt var tilgaaet imellem ham og Olaf Digre, og soger Raad hos Sveakon-
gen om hvad han nu ffulde foretage sig. Kongen siger, at Jarlen ffulde blive hos ham,
om han vilde det, og faae en saadan Deel af Riget at raade, som kunde synes ham sommelig,

„ellerogiandetFald," siger han, „ffal jeg give Dig Folkehjcelp til igjen at tåge Landet fra
Olaf." Dette valgte Jarlen; thi dertil ffyndede alle de blandt hans Mcend, som havde store Ei
endomme i Norge, hvilket var Tilfceldet med mange af dem, som da vare hos ham.

I det Raad, som derom holdtes, bleve de enige om, at de ffulde bestemme sig til om
Vinteren at fare Landeveien over Helsing ela nd og lemteland, og saa ned til Thrond

hjem; thi Jarlen stolede meest paa Indthrondernes troe Hjelp og Styrke, dersom han
kom did. Dog bestuttede de forst at fare om Sommeren paa Krigstog i Vsterlcden
for at samle Formue.

Svend Jarl foer med sin Krigsmagt oster til Gard a rige og tilbragte Sommeren <s«p- 55.
med at hcerje der; men da Hosten kom paa, vendte han med sine Skibe tilbage til Svi-
thjod. Da faldt han ien Sygdom, som blev hans Bane. Efter Jarlens Dod foer
det Mandffab, som havde fulgt ham, tilbage til Svithjod; men Somme vendte om til
Helsingeland, derfrå til lemteland og saa ostenfra over Kjolen til Throndhjem, hvor de
fortcelle, Alt hvad der paa deres Reise havde tildraget,sig. Da sandspurgtes Svend
Jarls Dod.

Einar Tambarffelver og den Skare, som ham havde fulgt, fore om Vinteren til Svea-

kongen, hvor de forbleve under venlig Behandling. Der vare og mange andre Mcend
blandt dem, som havde fulgt Jarlen. Sveakongen syntes heelt ilde om, at Olaf Digre

havde sat sig i hans Skallande og forjaget Svend Jarl; thi truede han Kongen med
den voldsomste Hevn, nåar Leilighed dertil gaves. Han siger, at Olaf ei monne vcere

saa djcerv at underlegge sig det Vcelde, som Jarlen havde havt, og alle Sveakongens
Mcend vare deri med ham enige. Men da Thronderne spurgde for sandt, at Svend

Jarl var dod og ikke mere kunde ventes til Norge, vendte hele Almuen sig til Lydighed
mod Kong Olaf. Mange Folk fore da indenfra Throndhjem til Kong Olaf og bleve

hans Mcend; Nogle sendte Ord og lertegn, at de vilde tjene ham. Da foer han om

Hosten ind til Throndhjem, og holdt Thing med Bonderne, og blev i hvert Fylke an
tagen til Konge. Derpaa foer han ud til Nidaros, lod fore did al Kongens Skyld og
Skat, og lod sig der berede Vinterscede.

Kong Olaf lod bygge en Kongsgaard i Nidaros, hvori der var en stor Hird-Stue 3""
med Dor i begge Ender. Kongens Hoiscede var i Midten af Stuen, og indenfor fad

hans Hird-Biffop Grimkel, og ncest ham hans andre Prcester. Udenfor dem sadde hans
Raadgivere, og i det aNdet Hoiscede lige over for Kongen sad hans Stallar, Bjorn Di
gre, og derncest Nåar gjceve Mcend kom til ham, gaves dem og et Hceders-
Scede. Ved Ilden ffulde Al drikkes. Han fordeelte Tjenesten blandt sine Mcend ef

ter andre Kongers Scedvane. Han havde hos sig 60 Hirdmcend og 30 Gjcester, og
dem gav han Sold og visse Love. Han havde ogsaa 30 Huuskarle, der ffulde gjore

l) Gjcester vare efter Hirdssraa ncest Hirdmcend i Vcerdighed; de brugtes mest til at forrette Kongens
LErender udenfor Hoffet, til at inddrive konfiskere! Gods, og udfore Kongens Straffedomme.

Cap. 52. Om He I» in Ualand og see S. 67.
vexi-, see S. 22.

Cap. 33. claillurilci) see S. 6.
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det nodvendige Arbeide paa Gaarden, og ssaffe hvad som behovedes. Han havde des-
uden mange Trcelle. Paa Gaarden vare store Udbygninger, hvori Hirdmcendene sove.

Der var og en stor Stue, hvori Kongen havde sine Hirdstcevner.
Det var Kong Olafs Stik at reise sig tidlig om Morgenen, klcede sig paa, vasse

Scrder. Hamder, derpaa gange i Kirke, og hore Otte«Sang og Morgenmesse. Derefter

gik han i Thingmoder for at forlige Folk, eller tale om Et og Andet, som ham syntes
nodvendigt kunde vcere. Han stcevnede til sig Mcegtige og Ringe, saavelsom alle dem,

der forstandigst vare. Ofte lod han lcese for sig de Love, som Håkon Adalsteens-Fostre
havde sat i Throndhjem, og efter Overlceg med hine forstandigste Mcend ordnede han
Loven og tog fra eller lagde til, eftersom ham syntes. Men Christen-Retten såtte han
efter Bissop Grimkels og andre lcerde Prcesters Raad, og lagde al sin Hu til at ud

rydde Hedendom og de gamle Vaner, som han ansaae for at vcere den storste Christen-
Spilde. Saaledes kom det dertil, at Bonderne samtykkede de Love, som Kongen såtte.

Saa siger Sighvat:
Du som hoit paa Lyfting staaer,
Du kan scrtte Landets Ret,
Som stande kan iblandt

Hele Folke-Skare.

Olaf Konge var en sedelig og meget sagtmodig Mand, faatalende, vel rundhaan
det, men tillige pengebegjcerlig. Hos Kong Olaf var, som sagt, Sighvat Skald tillige
med stere islandsse Mcend. Han spurgde omhyggelige» efter, hvorlunde Christendom
men blev holdt paa Island, og da syntes ham, at det var langt fra, som det burde vcere;
thi angaaende Christendommens Overholdelse fortaltes Kongen, at det var tilladt efter

Loven at cede Hestekjod og udscette Born, som hedensse Mcend gjorde, foruden fiere
Ting, som forspildede Christendommen. De fortalte og Kongen om mange Stormcend,
som da vare paa Island, deriblandt om Skapte Thoroddsson, som var Lagmand i Lan
det. Han spurgde og dem, som derom vidste bedst Bessed, om Folkets Sceder i andre

fjcerntliggende Lande; men iser gik hans Sporgsmaal ud paa at erfare, hvorlunde Chri
stendommen holdtes baade i Orkenoerne, Hjaltland og Fceroerne, og saavidt han kunde
erfare, forholdt det sig langtfra dermed, som det kunde onsses. Slige Taler havde han
oftest i Munden, eller og talede han om Lov og Landsret.

Den samme Vinter kom Sveakongen Olaf den Svenskes Sendemcend ostenfra Svi-

thjod, hvis Formcend vare tvende Brodre, Thorgaut Skarde og Asgaut Foged, der havde

"GaV" 24 Mand med sig. Da de nu kom ostenfra over Kjolen til Vcerdalen, stcevnede de Bon
derne sammen til Thing, talede med dem og krcevede Skat og Skyld af dem paa Sveakon-

gens Vegne. Men Bonderne bleve, efter oplagt Raad, enige med hverandre kun at betale

den Skat, som Sveakongen forlangte, forsaavidt Kong Olaf ingen Landskyld krcevede for sit
Vedkommende, og n«egtede at ville betale Skat til dem begge. Sendemcendene fore videre

ud efter Dalen; men fik paa hvert Thing, som de holdt, samme Svar og ingen Penge. Der
paa fore de ud til Skaun, holdt Thing der og krcevede Skat; men det gik der ligedan som
for. Saa fore de til Stiorad al, og sammenkaldte Bonderne til Thinge; men de vilde ikke
komme. Nu saae Sendemcendene, at deres Mrende var spildt, og Thorgaut vilde vende

om, og fare oster igjen. „Ikke tykkes mig da at have rygtet Kongens AErende," siger As

gaut, uheller vil jeg fare til Kong OlafDigre, siden Bonderne ssyde deres Sag under ham."

Cap. 57. Ver ali ulr, Vcerdalen, OKaun, Skogn, Otj6ra<lalr, Stordalen, see S. 52—33.
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Nu raadede han, og de fore ud til Byen/) og toge Herberge der. Dagen efter Mede de sig
for Kongen, just som han fad ved Bordet, hilsede ham og sagde, at de fore med Sveakon
gens Mrende. Kongen bad dem komme til sig Dagen efter. Dagen derpaa, da Kon
gen havde hort Messe, gik han til sit Thinghuus, lod kalde did Sveakongens Mcend og bod

dem frembcere deres Wrende. Da talede Thorgaut og siger forst i hvad Wrende de vare
sendte, og siden hvorledes Indthronderne havde svaret. Derefter bade de Kongen give Dom
i Sagen, paa det de kunde vide, hvad Udfald deres A3rende did stulde faae. Kongen

svarer: «saalcenge larlerne raadede Landet, var det ikke Underlige, at Landsfolket ansaae sig
pligtig til at vise dem Lydighed, hellere end at boie sig under udenlandste Konger; thi de
vare attbaarne til dette Rige. Men det havde dog vceret rettere, at larlerne havde ydet

de Konger Hjcelp og Tjeneste, som vare lned Rette komne her til Riget, heller end udenland
ste Konger, og yppe Ufred imod de rette Konger og berove dem Land og Rige. Hvad nu

Olaf Svenste angaaer, som kalder sig berettiget til Norges Rige, da veed jeg ei hvad Krav
han derpaa kan have, som saa er i Sandhed; men mindes monne vi vel den Mandstade,

som vi have faaet af ham og hans Frcender." Da siger Asgaut: «Ei er det Underlige,
at Du kaldes Olaf Digre, da Du saa storagtigen svarer paa stig Hovdings Ordsending, og
ei indseer Du tydelige», hvor tung Kongens Vrede vil vorde Dig at bcere, hvilket de have
maattet prove, som havde storre Kraft, end Du monne synes at have. Men vil Du ende»

ligen saa traat holde paa Riget, da er det bedst for Dig at fare til Kongen og vorde hans
Mand, og vi stulle da bede ham med Dig om, at han ville give Dig dette Rige som Lehn."
Kongen svarer i al Sagtmodighed: «jeg vil give Dig et andet Raad, Asgaut, far nu Vster
tilbage og stig Eders Konge som saa, at jeg tidligen til Vaaren stal gjore mig scerdig til at
fare oster til den Landsgramdse, som fordum stilte Norges Konges Rige fra Svithjod. Da

kan han komme, om han vil, paa det vi kunne stutte Forlig med hinanden, og Enhver af os
beholde det Rige, hvortil han er odelbaaren." Nu vende Sendemcendene om, tilbage til

deres Herberge, og beredte sig til at fare afsted; men Kongen gik til Bords. Sendemam
dene gik derpaa atter til Kongens Gaard; men da Dorvogterne faae det, mcelde de det for

Kongen, som forbod dem at indlade Sendemaendene. «Jeg vil ikke tale med dem," siger

han. Derpaa fare Sendemaendene bort, og Thorgaut siger, at han vilde vende tilbage med
sine Mamd; men Asgaut paastaaer fremdeles, at han vil rogte Kongens Mrende. Da
stiltes de ad. Thorgaut farer nu til Stri nd; men Asgaut til Gaulardal, derfrå til Or
ka dal, og agter at fare derfrå sor til More, for der at rogte Sveakongens Mrende. Da

Kong Olaf derom kommer til Kundstab, sender han Gjcester ud efter dem, som traf dem paa

Nosset ved Stein, bagbandt dem og forte dem ned til Gaularaas, hvor de reiste en Gal
ge, og hcengte dem saaledes, at de kunde sees af dem, som droge den almindelige Vei uden

fra Fjorden. Denne Tidende spurgde Thorgaut, for han foer tilbage fra Throndhjem, hvor
paa han ilede paa Tilbagereisen, indtil han traf Sveakongen, og fortalte ham, hvorledes det
var gaaet dem paa deres Reise. Kongen blev overmaade vred, da han Horte denne For

tolling, og det fattedes ham da ikke paa store Ord. Derom taler Sighvat:

I) Nidaros.

Btrin<i (ogsaa Otlsnd), d. e. Stranden, Kysten, nu Strinden, hvori Staden Throndhjem
(Xillain») er beliggende; deraf havde den tilgrcendsende Deel af Throndhjems-Fjorden Navn af
Btiincl»ler eller nu Strinde-Fjord, see S. 53.

ftaulai-salr, Guldalen, Oi lia6alr, Drkedalen, see S. 52.
Hlw i-i, her NorcimNli, Nordmsr, see S. 55.
Ot ein li, nu Gaarden Steen, paa hvis Grund Vyncessets Kirke staaer, see S. 52.
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<sap. 88.
Om Kong

Olafs og Er
ling Stjalgs
,'ons Forlig

Tolv fangne bleve,
Dem voldte Konning Olaf
Uden Skaansel Livets Tab.
Fordum saae jeg, at stridbare
Sveakongens Stridsmcend
Sigars Hest bestege;
Til Hcel de fore brat.

Vaaren derefter opbed Kong Olaf Haraldsson en Hoer fra Throndhjem, og gjorde sig
fcerdig til at fare ester i Landet. Da var og nogle Islandsfarere seilklare fra Norge. Med

disse sendte Kong Olaf Ord og lertegn til Hjalte Skeggeson, og stcevnede ham til sig; tillige
sendte han mundtligt Bud til Skapte Lagmand, og andre M<end, som meest raadede Lovvce
senet i Island, at de skulde udstette af Lovene, hvad der syntes ham at vaere meest mod Chri
stendommen. Desuden sendte han Venne-Ord til samtlige Landsfolk. Selv foer Kongen ser

ester, langs med Landet, opholdt sig i hvert Fylke og holdt Thing med Benderne; paa hvert
Thing lod han oplcese Christendommens Lov, samt de Bud som dertil herte, hvorved han
sirar afffaffede mange Uvaner og mangt Hedenstab iblandt Menigmand; thi larlerne
havde vel holdt over de gamle Love og Landsret; men med Hensyn til Christendommens

Overholdelse lode de Enhver gjere som han vilde. Saaledes var det kommet dertil, at Fol
ket dobles paa de fleste Steder i Sebygderne; men den christne Lov var übekjendt for de
Fleste. Oppe i Dalerne og i Fjeldbygderne var desuden den sterste Deel af Folket hedens?;
thi saasnart Menigmand var sig selv raadig, faestedes helst den Tro i deres Minde, som de i
Barndommen havde nemmet. Men dem, som ei vilde rette sig efter Kongens Bud om

Christendommens Overholdelse, dem truede han med voldsom Fremfcerd, baade Mcegtige og
Ringe. Imidlertid blev Olaf udkaaret til Konge paa ethvert Lagthing over hele Landet, og

ingen Mand talede mod ham. Medens han laae i Karmtsund, fore Sendebud mellem
ham og Erling Skjalgsson, som skulde mcegle Forlig imellem dem, og ForligsMedet blev be
rammet iHv idingse. Da de nu medtes, talede de selv med hinanden om Forliget, og Er

ling syntes at finde Noget Andet i hans Ord, end som var bleven ham fortalt; thi da han
paastod at ville have alle de Forlehninger, som Olaf Tryggvesson, og siden larlerne Svend

og Håkon havde givet ham, og under det Vilkaar vorde hans Mand og hulde Ven, svarede Kon
gen : „Det synes mig, Erling, at det ikke var vcerre for Dig at modtage afmig saa store Forleh
ninger, som Du fik af Erik Jarl, en Mand som havde gjort Dig den sterste Mandffade; men
om jeg end vil lade dig vaere den sterste Lendermand i Norge, saa vil jeg dog efter egen Raa
dighed uddele mine Forlehninger, og ei bwre mig ad, som om I Lendernnend vare odelsbaarne
til min Fcedrenearv, og jeg pligtig til at kjebe eders Tjeneste ved mangfoldig Belenning."

Erling havde ikke Sindelag til at bede om end det Ringeste; thi han saae, at Kongen ei var

feielig; men tillige indsaae han, at han havde kun to Vilkaar at vcelge mellem: det ene intet
Forlig at gjere med Kongen, og preve hvad der vilde felge paa; det andet at lade Kongen
ene raade derfor. Dette valgte han dog, endskjent det var meget mod hans Sind, og sagde
til Kongen: „Den Tjeneste monne vorde Dig den nyttigste, som jeg frivilligen yder Dig."

Dermed sluttedes deres Samtale. Derefter ginge Erlings Frcender og Venner til ham,
bade ham give efter, og fare forstandigere frem, og ei med Overmod. „Du bliver dog stedse,"

I) I Terten: Elvbaalets Trceer, d. e. Guldets Mcend, bruges om anseede Mcrnd.

(sap. 38. Xai'mtBUli<z, see S. 83,
llr, eller nu Hvidingsserne i Renneso Prsestegd. i Ryfylke,see S. 65.

Og det for Sandt jeg spurgde.
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sagde de, „den gjceveste og mest agtede Lendermand i Norge, baade formedelst Din og Dine
Frcenders Dygtighed og store Rigdom." Erling fandt, at dette var et gavnligt Raad, og
at de, som talede saaledes, gjorde det af en god Villie; thi gjor han saalunde. Erling gik i
Kongens Tjeneste paa de Vilkaar, som Kongen Selv skulde raade over at bestemme. Der
efter skiltes de ad nogenlunde sorligte, og Olaf foer sin Vei ester langs med Landet.

Saasnart det spurgtes, at Olaf kom til Viken, fore de Daner, som havde faaet Sysler
af Danakongen, bort, og segte til Danmark uden at ville bie Kong Olaf. Men Kong Olaf Drav,

seilede ind efter Viken og holdt Thing med Benderne. Alt Landsfolket underlagde sig ham,

hvorefter han tog alle kongelige Skatte, og opholdt sig om Sommeren i Viken. Siden
seilede han ester fra Tunsberg over Folden og heelt ester til Svinesund. Der tog
Sveakongens Rige ved, og derover havde han sat Sysselmcend, nemlig Eilif Gautske over
den nordre Deel; men Roe Skjalge over den ostre alt til Elven. Roe havde Slcegt paa
begge Sider afElven, og desuden store Gaarde paa H ising, og var tillige en mwgtig ogstor
rig Mand. Eilif var og overmaade rig og af stor A3t. Da nu Kong Olaf kom med sin
Flaade til Ranrige, stcevnede han der Folket til Thinge, og Alle som boede i Udeerne
eller ved Sekanten, kom til ham. Da nu Thinget var sat, holdt Kongens Stallar, Bjorn,
en Tale, hvori han bad Bonderne modtage Olaf som Konge, ligerviis som andensteds i Nor
ge var skeet. Da stod en gjcev Bonde ved Navn Brynjulf Utfalde') op og sagde:
Vi Bender vide hvor Lands-Skillet mellem Norges, Dana- og Svea-Kongens Lande fra
gammel.Tid rettest have vceret, nemlig at Geta-Elven har deelt Landet mellem Vceneren og

Ssen; men mod Norden indtil Eidaskov, og siden Kjolen alt nord til Finmarken.
Saa vide vi og, at de skifteviis have gjort Anfald paa hinandens Lande, og at Svearne lcenge

have havt Magten heelt til Svinesund. Dog, sandt at sige, veed jeg ogsaa, at det er Man

ges Villie heller at tjene Norges Konge; men de vove det ei, fordi Sveakongens Rige omgi
ver os baade oster og ser, og ligesaa oventil, og fordi det desuden kan ventes, at Norges

Konge snart monne fare nord i Landet, hvor Landets sterre Styrke er, og da have vi ingen
Magt til at stride med Gauterne. Nu er det til Kongen at give os et nyttigt Raad; thi

vi have stor Lyst at blive hans Mamd." Efter Thinget var Bryniulf om Qvcelden i Kon
gens Telt, og ligesaa anden Dag efter, og de talede meget i Eenrum sig imellem. Derefter

foer Kongen ester efter Viken. Da nu Eilif spurgte, at Kongen var kommen der, lod han speide
efter hans Fcerd. Eilif havde 30 Mand i sit Folge og opholdt sig heit oppe i Bygderne
ved Markerne, hvor han havde samlet Bender sammen. Mange Bender indfandt sig

hos Kong Olaf; men Somme sendte Vennebud til ham. Da fore Mcend imellem Kong

Olaf og Eilif, og Bonderne bad dem lamge hver ister, at de skulde holde et Thingmede mel
lem sig, og gjere Fred paa en eller anden Maade. De sagde til Eilif, at de kunde vente en
voldsom Behandling af Kong Olaf, dersom hans Ord ikte agtedes; dog lovede de Eilif, at

han ei skulde fattes Folk. Det blev derpaa aftalt, at de skulde komme ned ovenfra Landet

og holde Thing med Benderne og Kongen. Kong Olaf sendte derpaa Hovdingen for sine
Gjcester Thorer Lange tilligemed 6 Mand til Bryniulf, udrustede med Brynjer under deres

I) Kamel. 2) De egentligen saakaldte Marker.

Cap. SN. ViKin eller Vik, ste S. 60.
Bvin»Bun6, ste S. 60.
«Ikr, d. e. Gsta-Elven.
Uisinx, Den Hisingen, ste S. 63.
NanriKi) nu Bahuus-Lehn, ste S. 62—63.
Om den gamle Gramdst imellem Norge og Sverige, ste S. 2, 76.
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Kapper, og Hatte over Hjelmene. Dagen efter kom Bonderne i Mcengdeviis ned med Ei

lif, og i hans Folge var Bryniulf og med ham var Thorer. Kongen lagde sine Skibe
ved en Knatte, som stak ud i Soen, og paa denne gik Kongen op og såtte sig med sine Folk.

Nedenfor var en stet Vold, hvorpaa Bondehceren var; men Eilifs Mcend stode opstillede i
Skjoldborg foran ham. Bjorn Stallar talede lwnge og snildt paa Kongens Vegne, og da
han såtte sig ned, stod Eilif op for at tåge Ordet; men i det Samme reiste Thorer Lange sig,

trak Svcerdet og hug til Eilif i Halsen, saa Hovedet gik af. Derpaa sprang hele Bondehce
ren op; men hine gotiste Mamd styrtede afsted paa Flugten, og Thorer med sine Folk droebte

Nogle af dem. Da nu Hceren standsede og Stoien såtte sig, stod Kongen op, og sagde,

at Bonderne skulde sattte sig ned. De gjorde saa, og Mangt blev da talet; men omsider
blev det saa, at Bonderne underkastede sig Kongen, og tilsagde ham Lydighed, hvorimod han

lovede dem ei at forlade dem; men forblive der, indtil Uenigheden mellem ham og Sveakon
gen Olaf paa en eller anden Maade var bragt til Ende. Derefter underlagde Kong Olaf
sig det hele nordre Syssel, og foer om Sommeren ester alt til Elven, og fik alle kongelige
Skatter langs med Soen og omkring paa Verne. Men da det leed ud paa Sommeren, vend

te han igjen nordefter til Viken, og seilede op efter Raumelven til en Foss, som heder Sar
pen. Der gaaer et Nces ud i Elven paa den nordre Side af Fossen. Der lod Kong

Olaf opkaste en Vold tvers over Nwsset af Steen, Torv og Temmer, og grave et Dige

udenfor, saa der blev en stor lordborg, hvilken han gjorde i Stand til en Kjebstad. Der
lod han opfere en Kongsgaard og bygge Mariekirken. Der lod han og afstikke Tomter til
andre Gaarde og sik Folk til at bygge der. Om Hesten lod han bringe did alt hvad der til

Vinter-Ophold behevedes, og sad der med en stor Mamgde Folk; men de evrige fordeelte
han i alle Sysler der omkring. Kongen forbod al Udfersel fra Viken til Gotland baade af
Sild og Salt, som Goterne ilde kunde undvcere. Det Aar holdt Kongen et stort lule-Gil
de, hvortil han indbod mange Scorbonder fra Herrederne.

«ap. so. Der var en Mand, som hedte Eyvind Urarhorn, der var en stor Mand af hoi
Eyutnd Byrd, som havde sin A3t fra Oster-Agder. Hver Sommer foer han ud paa Vikingetog,

Historie, stundom i Vesterhavet, stundom i Osterleden, stundom sor efter til Frisland, og havde en vel
bemandet Snoekke paa 20 Rorbamke. Han havde vceret med ved Nesie, og ydet Kong
Olaf Hjcelp, og da de skiltes ad, lovede Kongen ham sit Venffab, hvorimod Eyvind igjen
lovede Kongen sin Hjwlp, hvorsomhelst han vilde krceve den. Denne Vinter var Eyvind i
lule-Gjaestebud hos Kong Olaf og fik der af ham gode Gåver. Der var og hos Kon
gen Bryniulf Ulfalde, som fik af Kongen i Julegave et guldbeslaget Svcerd, og desuden en
Gaard, som hedte Vet ta land, hvilken er en meget stor Hovedgaard. Bryniulf digtede
en Vise om disse Gåver, hvis Omqvcede er:

Vragahelt mig gav
Svcerd og Vettaland.

Bllrpr. nu Sarpen eller Sarpfossen omtr. halvanden Miil nordenfor Frederiksstad.
som efter Sarpen ogsaa kaldtes var beliggende paa den Strcekning, som

nu heder Gamlebyen, og for en Deel vel ogsaa paa Helgeby, i Nordvest for (eller
Vni-K3ssiU'l!r, nu Borregaard) i Tune Sogn, ei langt fra Flcekken Gleng, der maaffee har vceret
Sarpsborgs Forstad. Mar i ce Kirke, som Kong Olaf lod bygge og som endnu ncevnes i Aaret 1207,
synes ei at have vceret til mere i Slutningen af 14"/ Aarhundrede, hvorimod Staden paa den Tid
havde de tvende Kirker: St. Olafs K. og Nicolai (Moulos) Kirke. Istedstfor Sarpsborg,
der blev afbrcendt af de Svenske i den nordiske Snvaarskrig 1567, lod Kong Frederik 11. anlceg
ge Frederiksstad ved Glommens Udl?b.

<llap. 6N. see S. 38.
Vott»llln6 i Vetta-liei-1111, nu Vcetteland i Skee (ford. 8Koilliliok8) Sogn i

Vcette-Herred i Vahuus-Lchn.



Olaf den Helliges Saga. 217

Siden gav Kongen ham Lendermands Navn, og Bryniulf blev allenstund Kongens
storste Ven.

Den Vinter foer Thrand Hvide fra Throndhjem ester til lemteland for at hente Skat <Tap, «i.
paa Olaf Digres Vegne. Men da han havde samlet Skatten, overrumplede Sveakongens
Mcend ham, draebte ham selv toge Skatten og overgave den til Sveakongen. Dette

spurgte Kong Olaf og var dermed heel ilde tilfreds.
Kong Olaf lod den christne Lov forkynde i Viken paa samme Maade som nord i Lan- «2,

det. Dette gik vel for sig; thi Vikvwringerne vare meget mere bekjendte med christne Sle-
der, end Folk nord i Landet; thi baade Vinter og Sommer var der en Mcengde Kjobmamd, '
saavel Danffe som Sachsiske. Vikvoeringerne havde og megen Handels-Fart til England
og Sachsen, Flandern eller Danmark; men Somme vare paa Vikingetog, og havde Vin
terscede i christne Lande.

Om Vaaren sender Kong Olafßud, at Eyvind (Urarhorn) ffulde komme til ham, og de <sap. «z.

talede lcenge sammen i Eenrum. Derefter gjorde Eyvind sig fcerdig i en Fart til et Vikingetog.
Han seilede for efter Viken og lagde til ved Ekeroerne udenfor Hising. Der spurgte han,
at Roe Skjalge var faren nordefter til Ordost, og havde der samlet Leding og Landgilde paa
Sveakongens Vegne, og ventedes da nord fra. D"a roede Eyvind ind til Haugasund,
men Roe kom roendes nordenfra, og de modtes i Sundet, og sloges. Der faldt Roe Hvide
med n<esten 30 Mand, og Eyvind tog alt det Gods, som Roe havde havt med sig. Der
paa foer Eyvind til Osterleden, og laae der paa Vikingetog om Sommeren.

Der var en Mand, som hedte Gudleik Gerske, der havde sin Herkomst fra Agder. Han

var en stor Kjobmand, der foer vide omkring paa Soen, var meget rig og drev Handel paa Morgan:
forskjellige Lande. Ofte foer han oster til Gardarige og blev derfor kaldet Gudleik Gersike. F"ld,
Den Våar udrustede Gudleik sit Skib og agtede at fare om Sommeren oster til Gardarige.

Olaf Konge sendte Bud til ham, at han vilde tale med ham, og da Gudleik kom til Kongen,
siger han ham, at han vil gaae i FMesffab med ham, og bad ham kjobe sig nogle Kostbarhe
der, som vare vanskelige at faae der i Landet. Gudleik siger, at det skulde skee efter Kon

gens Villie. Derpaa lod Kongen udrede saa mange Penge til ham, som ham syntes til
stroekkeligt, og Gudleik foer samme Sommer til Asterleden. De laae en Stund ved Got

land, og da ffede det, som ofte kan treffe, at ikke Alle holdt reen Mund; men Landsfolket fik
at vide, at paa dette Skib var Olaf Digres Fcellesmand. Gudleik foer om Sommeren

Osterveien til H olmgaard, hvor han kjobte kostelige og fine Klcedesvarer, som han agtede
Kongen til en Hwdersdragt, tilligemed dyrebare Skind og over al Maade prcegtigt Bord

toi. Om Hosten da Gudleik foer ostenfra fik han Modvind, og laae meget lcenge ved Bland.
Da kom Thorgaut Skarde, som om Hosten havde faaet Nys om Gudleiks Fcerd, imod ham

Cap. 61. Ollxwncl, see S. 3, 6, 133.

Annersogn til Thorslanda Prcestegjeld paa Sen Hisingen i Vahuus-Lehn.
IlauAasunli har man antaget at vcere Hake-Fjord imellem Sen Tjsrn og Fastlandet; men

at man her skulde tillcegge en Fjord paa en Miils Brede Vencrvnelsen „Sund," er en paafalden
de Urimelighed. Det er derimod hsist sandsynligt, at det nuvcrrende Svansund og ncermest
den nordlige Deel af samme—fordum er kaldet efter den derved i Langelands Sogn
paa Oroust liggende Herregaard Hager, som i „den rode Vog" kaldes (4
Bvaun»lB, der synes at have vceret Navnet paa det sydlige sncevre Indlsb til dette Sund (cfr.
Sver. S. C. 139) er da i Tidens Lsb blevet forandret til Svansund, og brugt til at betegne
det hele omtrent V 2 Miil lange Sund.

Cap. 64. llnlmKlll-cli-, see S. 120.
Vvwucl, Sland, see S. 8.
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med et LangMb, og gav sig i Slag med ham; de sloges lcenge, og lamge forsvarede Gudleik

og hans Folk sig; men da Folkemonnen var stor, faldt Gudleik med mange af sine Skibs
folk, og en Mcengde blev saaret. Thorgaut tog nu alt deres og Kong Olafs Gods
og Kostbarheder, og han og hans Fceller deelte hele Fangsten lige mellem sig. Derhos
siger han, at Sveakongen sVulde have disse Kostbarheder, og tilfoier, at det kunde ansees
som en Deel as den Skat, han havde at krceve i Norge. Derpaa foer Thorgaut oster
til Svithjod. Snart sporges denne Tidende, og da Eyvind Urarhorn, som kort ester

kom til Bland, faaer dette at vide, seiler han oster ester Thorgaut og hans Folge, og da
de modtes ide svenste Skjcergaarde, sloges de. Der faldt Thorgaut med de fleste af
sine Folk, og de ovrige sprang over Bord. Eyvind tog da alt Gods og Kong Olafs

Kostbarheder, som de havde tåget fra Gudleik, foer derpaa om Hosten tilbage til Norge
og overgav Kong Olaf hans Kostbarheder. Kongen takkede ham venligen for sin Fcerd
og lovede ham paa ny sit Venffab. Den Gang havde Kong Olaf vceret tre Aar Kon
ge over Norge.

<z«p. 63. Den samme Sommer udbod Kong Olaf Leding og foer atter oster alt til Elven,
nngnoald hvor han laae loenge om Sommeren. Da fore Ordsendinger imellem Kong Olaf, Ragn-

vald Jarl, og Jarlens Kone Ingessorg Tryggves Datter. Hun drev med megen

Iver paa at yde Norges Konge Olaf Hjcelp og lod sig denne Sag vwre hoist magt
paaliggende. Dertil var en dobbelt Aarsag: baade var der stort Frcendskab mellem

Kong Olaf og hende, og tillige kunde hun aldrig glemme Sveakongen, at han havde vce
ret med at fcrlde hendes Broder Olaf Tryggves son, ligesom hun og syntes af den

Aarsag at have Krav paa Raadighed over Norge. Formedelst hendes Overtalelser
vendte Jarlen sig meget til Venskab med Kong Olaf. Saaledes kom det saavidt, at Kon
gen og Jarlen såtte hinanden Stcevne og modtes ved Elven. Der talede de om man
ge Ting, og iscer om den norffe og svenske Konges Forhold til hinanden. Begge sag
de, som Sandt var, at det var det storste Lands-Tab baade for Vikvceringer og Goter,
at der ingen Handelsfred var imellem Landene, og til Slutning bleve de enige om Fred

og Stilstand mellem sig til nceste Sommer, ligesom de ved Skilsmissen gave hinanden
Gåver og talede venlige Ord Med hinanden.

Cap. 66. Kongen foer derpaa nord ester til Viken og havde da alle kongelige Indtcegter til
Elven, ligesom alt Landsfolket der havde underkastet sig ham. Kong Olaf Svenske

Haraldsson, sgghe saa stort et Had til Olaf Haraldsson, at ingen Mand maatte vove at luevne ham
med sit rette Navn, saa Kongen Horte det. De kaldte ham den digre Mand, og ncev
nede ham aldrig uden at gjore ham haarde Beffyldninger.

<s«p. 67. Bonderne i Viken talede sig imellem om, at der var Intet andet for, end at Kon

sen^tiiVor-gerne maatte gjore Fred og Forlig mellem sig, og paastode, at de vare ilde farne, nåar

ForlMt. Kongerne feidede paa hinanden, men Ingen var saa djcerv, at han vovede at bcere den-
ne Knurren for Kongen. Da bade de Bjorn Stallar, at han skulde fore denne Sag

for Kongen, og bede ham om at sende Mcend til Sveakongen for at tilbyde Forlig paa
hans Vegne. Bjorn var trau dertil; og talte sig undas; men ester mange af hans Ven

ners Bon lovede han tilsidst at tale om dette til Kongen; men yttrede derhos, hvorlunde
det stod ham for Hu, at Kongen vilde ikte optage det vel, at han i nogen Deel stulde
vige for Sveakongen. Samme Sommer kom Hjalte Skeggeson over til Norge sra

Island efter Kong Olafs Ordsending, og strår indfandt han sig hos Kongen. Kongen

OviasKer (OntasKe!-), see S. 184.



Olaf den Helliges Saga. 219

tog venligen mod Hjalte, bed ham at blive hos sig, og anviiste ham Sede hos Bjorn Stal
lar, der blev hans Bordfelle. Mellem dem blev snart godt Stalbroderstab. Engang

da Kong Olaf havde sammenkaldt sit Folk og Bonder for at raadstaae om Landsens Bedste,
sagde Bjorn Stallar: „Hvad tenker I, Konge, om den Ufred, som er imellem Sveakongen

Olaf og Eder? Paa begge ere mange Folk omkomne, uden at endnu, ligesaalidt som
for, er afgjort, hvad Enhver af Eder skal have af Riget. Her har Inu siddet i Viken een Vinter

og to Sommere og ladet hele Landet nordenfor ligge bag Eders Ryg, og de Mend, som ha
ve Eiendele eller Odel nord i Landet, ledes ved at sidde her. Nu er det Lendermendenes,
Eders andre Folks og Bondernes Villie, at der bliver en Ende paa dette. Men eftersom
der nu er Vaabenstilstand, Fred og Forlig med Jarlen og Vestgoterne, som os ere nermest, da
synes Folk det var tjenligst, at I sende Folk til Sveakongen, som kunde tilbyde Forlig paa Eders

Vegne, og uden Tvivl ville Mange blandt dem, som ere hos Sveakongen, underskotte dette;

thi det er til stelles Gavn for dem, som boe i begge Lande, baade her og der." Denne Bjorns
Tale vandt meget Bifald. Da sagde Kongen: „det er billigt, Bjorn, at det Raad, som
Du haver givet, kommer Dig selv tilgode. Denne Sendeferd stal Du Selv udfore, og

nyde Godt deraf, om Du har raadet vel; men volder den nogen Mands Fare, da haver Du
Selv forvoldt det. Det horer og til Din Tjeneste, at tale for Folkemengde», hvad jeg vil
have sagt." Derpaa stod Kongen op, gik til Kirke og lod synge Hoimesse for sig. Der
efter gik han til Bords. Dagen ester sagde Hjalte til Bjorn: „hvi er Du saa nedslagen,
Mand! er Du syg, eller er Du vred paa nogen Mand?" Bjorn fortelter Hjalte sin Sam
tale med Kongen, og siger at dette var et meget farligt )Erende. Hjalte siger: „det er deres
Lod, som folge Konger, at de nyde stor Wre og agtes hoiere end andre Mend; men ofte ste

des de i Livs-Fare, og begge Dele maae de forstaae at bere. Stor er Kongens Lykke, og
megen Wre vindes ved denne Ferd, om den gaaer vel af." Bjorn svarede: „da Du i Din

Tale gjor denne Ferd-saa let, vil Du da og folge mig; thi Kongen sagde at jeg stulde faae
Reisefeller med mig paa Reisen?" Hjalte svarer: „visseligen stal jeg folge Dig, om Du
vil; thi neppe faaer jeg igjen stig Sidefelle, om vi stilles ad.

Faa Dage efter, da Kongen var paa et Thingmode, kom Bjorn der selv 1 Han
siger da Kongen, at de vare rede til at fare i Sendeferd, og at deres Heste stode opsadlede'"" neise

udenfor." „Nu vil jeg vide," siger Bjorn, „i hvad Mrende jeg stal fare, eller hvad Raad
Du legger for os." Kongen svarer: „I stulle bcere disse mine Ord til Sveakongen, at

jeg vil sette Fred imellem vore Lande til det Landemerke, som Olaf Tryggvesson for mig

havde, og Enhver forpligte sig trosast til ei at overtrede dette. Men med Hensyn til det
lidte Folketab, da maa Ingen tale Noget derom, om der stal blive noget Forlig as; thi Svea
kongen kan ei med Penge bode den Mandstade, som af Svearne os er forvoldt." Derpaa

reiste Kongen sig, og gik ud med Bjorn og hans Folge; nu tog han et guldbestaget Sverd
og en Guldring, og sagde, i det han overrakte Bjorn Sverdet: „ dette giver jeg Dig 5 Ragn

vald Jarl gav mig det i Sommer. Til ham stulle I fare, og bringe ham de Ord fra

mig, at han stal anvende sine Raad og sin Styrke til ac fremme Dit Mrende. Dette Dit

Mrende tykkes mig vel udfort, om Du horer Sveakongens egne Ord, hvad enten han siger

ja eller nei; men denne Guldring stal Du give Ragnvald Jarl, og dette lertcgn maa han
vel kjende." Hjalte gik for Kongen, hilsede ham og sagde: „Meget behove vi, Konge, at
Du lader Din Lykke ledsage os i denne Ferd," og onstede derpaa, at de maatte modes igjen ved

god Hilsen. Kongen spurgte, hvorhen Hjalte stulde fare? „Med Bjorn," sagde han. Kon
gen siger: „det vil bidrage til Reisens gode Udfald, at Du farer med; thi Dit Held haver
ofte veret provet, og ver vis paa, at jeg stal legge al min Hu til at lade min Lykke, om
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den ellers veier noget, folge Dig og Dit hele Selskab." Bjorn og hans Folge ride nu de
res Vei, og kom til Ragnvald Jarls Hird, hvor de bleve meget vel modtagne. Bjorn var
mangenlund en navnkundig Mand, bekjendt af Udseende og Tale for alle dem, som havde

feet Kong Olaf; thi paa hvert Thing stod Bjorn op og talede Kongens Mrende. Inge
borg, Jarlens Kone, gik til Hjalte og kyssede ham. Hun kjendte ham; thi hun var hos sin
Broder Olaf Tryggvesson, da Hjalte var der, og hun vidste at opregne det Slcegtskab, som

var mellem Kong Olaf og Vilborg, Hjaltes Kone; thi Erik Bjodaffalle, Fader til Astrid,
Kong OlafTryggvessons Moder, og Bodvar, Fader til Olof, Moder til Gissur Hvide, Vil
borgs Fader, vare Brodersonner afLendermanden Vikinge-Kare paa Vors. De node her en

god Behandling. En Dag indlod Bjorn sig i Samtale med Jarlen og Ingeborg, hvori han
fremscetter sit Mrende, og fremviser for Jarlen sine lertegn. Jarlen svarer: „hvad har Du
vel gjort, Bjorn, at Kongen vil Din Dod? thi saa langt er det fra, at dette Mrende brin
ger Dig Held, saa jeg endog twnker, der findes ikke den Mand, der taler disse Ord for Svea

kongen og kommer strastos derfrå. Kong OlafSveakonge er for stolt til, at Nogen skulde vo

ve den Tale til ham selv, som er ham imod." Da siger Bjorn: „der er Intet hamdet mig, hvor
forKong Olaf kunde lcrgge mig Vrede til; men mange af hans Raadstag, baade for sig Selv
og Andre, ere saaledes beffafne, at de Mcend, som ikke ere desto mere forvovne, kunde finde

deres Udfald farligt. Men hidtil have alle hans Raad havt et godt Udfald og samme
Vei tcenker jeg og dette vil gaae. Nu siger Jeg Eder Jarl for Sandt, at jeg vil reise til

Sveakongen og ei vende tilbage, forend jeg haver ladet ham hore alle de Ord, som Kong
Olaf bod mig at bringe for hans Oren, med mindre Doven forbyder mig det, eller jeg vorder
sat i Baand, saa at jeg ei kan fremme mit Mrende, og saa mon jeg gjore, hvad enten I
vil lcegge nogen eller ingen Hu til at underskotte Kongens Ordsending." Da sagde Inge

borg: „ snart vil jeg lwgge mine Tanker for Dagen; thi vil jeg, Jarl, at Du swtter al Din
Hu til at understotte Olafs, Norges Konges, Ordsending, saa at dette Mrende forelcegges

Sveakongen, hvorlunde han end vil svare. Om det end gjaelder Sveakongens Vrede eller

vor Magt og Eiendomme, vil jeg dog hellere gjore dette Vovestykke, end det skulde svorges,
at Du lcegger Kong Olafs Ordsending under Dit Hoved af Rwdsel for Sveakongen. Du

haver den Byrd, Framdestyrke og al anden Hjcelp, at Du vel her i Sveavceldet frit og frelst
kan tale Din Sag, nåar den er sommelig, og tykkes Alle voerd at hore paa, hvad enten den
hores af Faa eller Mange, Mcegtige eller Ringe, ja om end Kongen Selv Horte derpaa."
Jarlen svarer: „ei er det blindt for Nogen, hvorlunde Du egger mig; det kan og vcere, at jeg
ester Dit Raad lover Kongens Mcend at folge dem, saa de kunne faae deres Mrende fremfort

for Sveakongen, hvad enten han synes vel eller ilde derom. Dog vil jeg, at mine Raad skulle fol
ges med Hensyn til, hvorlunde Sagen skal tilstilles; thi ikke vil jeg lobe efter Bjorns eller andre
Mcends Hidsighed ien saa hoist vanffelig Sag. Jeg vil, at I skulle blive her hos mig
saa lcenge, som jeg synes tjenligt at vcere, for at dette Wrende retteligen kan vorde fremmet."

Da nu Jarlen havde tilkjendegivet dem, at han vilde folge dem og understotte dem i denne
Sag, takkede Bjorn ham venligen og forsikkrede, at hans Raad skulde have Fremgang.

Derefter bleve Bjorn og hans Reisefeller meget loenge hos Jarlen.
<sap. M. Ingeborg var overmaade venlig imod dem; thi talede Bjorn med hende om sin Sag,

og syntes ilde om, at deres Reise skulde vorde saa lcenge udsat. Hjalte med alle de Andre
talede ofte sammen om denne Sag, og Hjalte sagde: „jeg skal fare til Kongen om I vil, jeg

er ikke norsk Mand, og mig monne Svearne ikke saggive. Jeg haver spurgt, at der hos

Sveakongen ere islandske Maend, mine Kjendinger, som blive vel behandlede, nemlig Kon

gens Skålde Gissur Svarte og Ottar Svarte; af dem skal jeg udfritte, hvad jeg kan erfare
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om Sveakongen, om denne Sag er saa vanskelig i sig selv, som den nu lader, eller om den
paa anden Maade kan fremmes. leg skal nok finde paa et A3rende, som synes mig
passelige." Dette Raad syntes Bjorn og Ingeborg at vcrre det snildeste, og gjore derom
bestemt Aftale mellem sig. Ingeborg gjor Hjalte i Stand til Reisen, giver ham to gotiffe

Moend med sig, og befalede dem, at de skulde folge ham og gaae ham til Håande baade med deres
Tjeneneste, og tillige om han vilde sende dem nogensteds hen. Desuden gav Ingeborg ham 20
Mwrker veiet Solv i Reisepenge, og sendte Ord og lertegn med ham til Sveakongen Olafs

Datter, Ingigerd, at hun ffulde lcegge sin hele Hu til Hjaltes Sag, hvorsomhelst han i
Nodsfald kunde krceve hendes Hjcelp. Hjalte foer afsted strax han var fcerdig. Da han
nu kom til Kong Olaf, fandt han snart Skaldene Gissur og Ottar, der bleve meget glade ved
hans Ankomst. Ufortsvet ginge de med ham til Kongen og fortcelle ham, at der var kom
men en Mand, som var deres Landsmand og meest anseet i deres Fedreland, og bade Kon

gen tåge vel imod ham. Kongen bad dem at optage Hjalte og hans Reisefeller i deres Sel
stab. Da nu Hjalte havde opholdt sig der en Stund, og gjort sig bekjendt med Folk, blev
han vel agtet af hver Mand. Skaldene vare ofte hos Kongen; thi de vare djcervtalende
Mcend, og sadde oste om Dagen foran Kongens Hoisoede, og Hjalte, som de agtede meest i
alle Dele, ved deres Side. Saaledes blev han og bekjendt med Kongen, som gjerne indlod

sig i Samtale med ham, og spurgte ham om Nyt fra Island.
Forend Bjorn foer hjemme fra, havde han bedet Sighvat Skald, som dengang var hos

Kong Olaf, om at reise med sig; men til denne Reise havde Folk ikke stor Lyst. Der var
ellers meget Venstab mellem Bjorn og Sighvat. Da qvad Sighvat:

Fordum jeg det havde godt
Hos alle Kongens Stallar',
Som for stridsdjcerve Drot
Admygt boie sine Knce.
O Bjorn! Ofte fandt Du Kanst,
Min Sag hos Kongen tale.
Du, snilde Svcerde-Rodner,
Vist raader til det Vedste.

Da de rede op ad Gotland, qvad Sighvat denne Vise:

Skjontgjennemvaad jeg tit var lystig,
Naar heftig Storm paa Fjorden
Feied' gjennem Kongens
Seil, af Vinden pidstet.
Havhest gjorde sine Kast,
Kjolen risted' Lister-Hav,
Imens vi lode Flaaden
Undaf Vind fosse frem i Sund.

Tidlig Sommer iled' vi,
At ladeo Skjoldungs Skib
Flyde langs med vakkre Land;
I Host jeg ride lyt.-)
Der hvor Hesten stamper

Paa Hageternens Mo;N
Den konelose
Omse jeg ei forsommer.

En Aften sildig, da de rede op igjennom Gotland, qvad Sighvat denne Vise:

Sutten Hest lover lange Vei
I Aftenffjcer til Hallen,
Og Hoven Marken stamper;
Vi kun have liden Dag.

I) Vi ilede at lade Skibet flyde udenfor det vakkre Land. 2) Maa, dette Ord bruges end„u meget af
Fjeldbonder: „Du lyt gjore det." 3) En stad Slette, bruges endnu meget. 4) Kong Olafs, som ei var
gift. 5) Forskjellige Forretninger.
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Fjcern fra Daner jeg nu bceres stal
Over Bcek af Blakken.

Da ride de til Kjobstaden Skara og saa over Strcedet frem til Jarlens Gaard.
Han qvad:

Hulde Pige seer af Glug,
Vcene Glut ster Rog af Ridt,
Som vi ffyndig gjore
Igjennem Ragnvalds By.
Saa Hesten lad os vidste.
At valtre Pige horer
Af haarde Hestehov
Suus paa Gaard fra Huus.

<sa» 71. Dag gik Hjalte og Skaldens med ham for Kongen, og han tog saalunde til Orde:Om Hjalie 5 c' > 3,3c' V!
«saa er det, Konge, som Eder er bekjendt, at jeg har indfundet mig her hos Eder, og har

l Svttwd. vanskelige Veie. Men da jeg var engang dragen over Havet, og spurgte
Eders store Anseelse, syntes det mig uklogt at fare saalunde tilbage, uden at have seet Eder

i Eders Hceder og Pragt. Nu er det Lov mellem Island og Norge, at islandske Maend
betale Landore/) nåar de komme til Norge; men da jeg kom over Havet, tog jeg Selv mod
Havnetolden af alle mine Skibsfolk. Men eftersom jeg nu veed, at I med storste Ret eier

det Vcrlde, som i Norge er, ilede jeg hid til Eder, for at overgive Eder Havnetolden." Der

paa viiste han Kongen Solvet og hceldede 10 Mark Selv i Gissur Svartes Skjod. Kon
gen svarede: have nu paa en Tid bragt os Sligt fra Norge, og nu vil jeg sige Eder,
Hjalte, storste Tak, som har gjort Eder saa megen Moie at bringe os Havnetolden hellere
end at udrede den til vore Fiender. Dog vil jeg, at Du skal modtage disse Penge af mig, og

dermed Mit Venffab. Hjalte takkede Kongen med mange Ord, og fra den Dag fatte han
sig i storste Pndest hos Kongen og talede ofte med ham; thi Kongen syntes, som sandt var,
at han var en forstandig og ordsnild Mand. Nu fortalte Hjalte Gissur og Ottar, at han
var sendt med lertegn til Kongedatteren Ingigerd, for at vinde hendes Venskab og Hjcelp,
og beder dem om, at ffaffe ham hende i Tale. De svare, at dette var dem en let Sag,
og ginge en Dag til hendes Huus, hvor hun sad ved Drikkebordet med mange Mcend. Hun

tog venligen mod Skaldene; thi de vare hende vel bekjendte. Hjalte bragte hende en Hilsen
fra Jarlens Kone Ingeborg, og sagde, at hun havde sendt ham did, for at faae venlig Hjcelp
og Trost af hende, hvorhos han Mige frembar sine lertegn. Ogsaa ham modtog Konge

datteren venlig, og sagde, at han j?ulde vcere velkommen til hendes Venffab. De sadde der langt
ud paa Dagen og dråk. Kongedatteren lod sig af Hjalte fortolle meget Nyt, og bad ham

jcevnligen komme for at samtales med hende. Saa gjorde han, kom der ofte, og talede
med Kongedatteren, og betroede hende derpaa Bjerns og hans Fcellers Reise, og sperger

hende, hvorledes hun troede Sveakongen vilde optage det Forstag, at der blev gjort Forlig

mellem Kongerne. Kongedatteren svarer: at det i hendes Tanker vilde vcere et unyttigt
Forseg, at formaae Kongen til noget Forlig med OlafDigre, da Kongen var bleven saa vred

ham, at han ikke taalte hore ham ncevne. Det traf sig en Dag, da Hjalte sad hos

I) Landore var en Told, som alle Fremmede betalte for mdforte Varer.

Cap. ?U. 8 Kar ar (6 OKsium), nu Skara i Stanings-Herred, paa den Tid Hovedstaden,
og den oeldste Stad i Vester-Gotland, samt larlernes Scede.

Heltens Hest i Diget faldt;
Nu Natten Dagen moder.
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Kongen og talede med ham, at Kongen var meget lystig og drukken. Da sagde Hjalte til
Kongen: „mangfoldig Pragt og Herlighed kan jeg her see, og med mine Dine haver jeg nu
seet, hvad jeg ofte har hort omtale, at ingen Konge i Nordlandene er saa gjcev, som Du;
men derhos er det meget harmeligt, at vi for at besoge Dig have en Vei saa lang og saa
meenfcer, forst formedelst det store Hav, og dernoest iscer fordi dtt ei er fredeligt at fare over
Norge for dem, som ville soge hid med Venstab. Men hvorfor er der Ingen, som soger
at bcere Forligs«Maal imellem Eder og Kong Olaf Digre? Meget Horte jeg i Norge og i
Vestgotland tale om, at Alles Hu stod til, at denne Fred kom i Stand, og det blev sagt mig
for Sandt, efter Norges Konges Ord, at han inderlig gjerne vilde forliges med Eder, og

Grunden dertil er, det veed jeg, at han indseer hvor meget mindre Magt han har end I.

Der blev endog sagt, at han agtede at veile til Din Datter Ingigerd, og Sligt maatte vel

fore til et nyttigt Forlig; thi efter hvad jeg Horte sandfoerdige Moend sige, er han en hoist
udmoerket Mand." Da svarer Kongen: „ikke maa Du tale Sligt, Hjalte; men jeg vil ikke

regne Dig disse Dine Ord til Last; thi Du veed ei hvad man her har at vogte sig for. Ikke
stal hiin digre Mand kaldes Konge ved min Hird, og der er langt fra det Skot i ham, som
Mange gjore Ord af/) og Du maa Selv sande mit Ord, at dette Svogerstab ei er passe

ligt; thi jeg er den tiende Konge i Upsal, som Froende efter Froende haver vceret Enevolds
konge over Sveavoelde og over mange andre store Lande, og Alle have de voeret andre
Kongers Overkonge i Nordlandene. Men Norge er lidet bebygget og Bygderne adspred

te. Der haver kun vceret Smaakonger, og endstjont Harald Haarfager var den storste
Konge der i Landet, som stred med Fylkekongerne og lagde dem under sig, saa kjendte han

dog saa vel sin Fordeel, at han ei begjoerede Sveakongens Voelde. Derfor lode Sveakon
gerne ham sidde i Fred, hvortil og kom, at der var Frcendstab imellem dem. Medens der

paa Håkon Adalsteensfostre var i Norge, fad han i Fred, indtil han begyndte at feide i Got

land og Danmark, hvorefter en Krigs-Skare kom ham paa Halsen, og han tabte Land og
Liv. Gunhilds Sonner bleve og tagne af Dage, saa saare de blev Danakongerne ulydige.

Nu lagde Harald Gormsson Norge til sit Land og gjorde sig det stattepligtigt, og dog syntes

os Harald Gormsson mindre moegtig at vcere end Upsala Konger; thi vor Froende Styrbjorn
kuede ham, og Harald blev hans Mand. Dog steeg Erik Seiersiel, Fader min, over Styr
bjorns Hoved, da de prsvede hinanden. Da nu Olaf Tryggvesson kom til Norge, og blev
udnoevnt til Konge, taalte vi ikke, at dette stede; men fore med Danakongen Svend og toge

Olaf af Dage. Nu haver jeg tilegnet mig Norge, og det ikke med mindre Magt end Du

nu haver hort; og jeg er ikke kommen dertil med voerre Ret, end at jeg har vundet det i Slag,
og seiret over den Konge, som for raadede derover. Nu kan Du nok toenke, forstandige

Mand, hvor langt det monne vcere fra, at jeg vil give Slip paa Norges Rige for denne

Digre Mand alene. Underligt er det, at han ikke mindes, hvorlunde han med Nod og
Neppe stap fra Moe la ren, da vi havde ham der indestoengt. Slåp han endog derfrå med

Livet, saa tomter jeg, at han monne have Andet i Sinde end at holde Strid med os Svear.
Nu stal Du, Hjalte, ikke oftere fere denne Tale i Munden for mig." Hjalte moerkede nu

nok, at hatt ei kunde gjore sig Haab om, at Kongen vilde lyde paa noget Forstag til Forlig;
thi ophsrte han at tale derom, og henvendte Samtalen paa noget Andet. Da Hjalte no
get senere kom i Samtale med Kongedatteren Ingigerd, fortoller han hende sin Samtale
med Kongen. Hun svarede, at hun havde ventet sligt Svar af Kongen, og nu bad Hjalte

I) „Der er Skot eller Tag i ham," siges i vort Sprog om en Mand, som er fcerdig og dygtig til sin
Gjerning.

<sap. ?l. Ssen Mcelaren, see S. 184.
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hende, at nedlcegge et godt Ord hos Kongen, som han meente bedst vilde hjcelpe. Hun
meente, at Kongen ligesaa lidt vilde lcegge til hvad hun sagde; „men tale derom stal

jeg, om Du vil." Hjalte forsikkrede at vcere hende derfor takstyldig. En Dag havde
Kongedatteren Ingigerd en Samtale med sin Fader Olaf, og da hun fandt, at Kongen var
i scerdeles godt Lune, sagde hun til ham: ))hvad er nu Din Agt angaaende Din Strid med
Olaf Digre? Der ere Mange, som klage over denne Vaande-Sag, i det Somme sige, at
de have mistet deres Gods, Andre deres Frcender formedelst Nordmcendene; men Alle deres

Fred og Ro, saa Ingen af Eders Mcend saa Skjel kan komme til Norge. Det var ilde

betcenkt, da Du begjcerede Norges Rige; thi dette Land er fattigt, stemt at overfare, og Fol
ket utrygt, efterdi Mcend der i Landet hellere vilde have enhver Anden til Konge end Dig.
Om jeg nu maa raade, da stal Du lade Dit Krav paa Norge fare, og ei begjcere hans Fce

drenearv; men heller staae Dig til det Rige i Vsterleden, som Dine Forfcedre, hine forrige
Sveakonger, have havt, og som vor Frcende Styrbjorn nyligen underlagde sig; men lade
Olaf Digre have sin Fcedrenearv, og gjore Forlig med ham." Kongen svarede vred i Hu:
„Det er Dit Raad, Ingigerd, at jeg stal give Slip paa Riget i Norge og gifte Dig med Olaf

Digre." „Nei," siger han, „noget Andetstal forst stee. Hellere hiint, at jeg paa Upsala-Thing i
Vinter stal gjore vitterligt for alle Svenste, hvorlunde Almuen stal samle sig til Leding, og
til deres Skibe, for Isen gaaer as Vandene. Da vil jeg fare til Norge, odelcegge Landet

med Od og Eg, opbrcende Alt og saalunde betale dem deres Utrostab." Kongen var saa

rasende vred, at Ingen vovede at svare ham et Ord, og hun gik bort. Hjalte, som havde
staaet paa Vagt og ventet paa hende, gik strax til hende, og sporger, hvorledes hendes A3rende

til Kongen var såldet ud. Hun svarer, at Udfaldet var, som hun ventede, at Ingen kunde
faae et Ord indfert hos Kongen; men at han derimod brugte Trudsler, og bad Hjalte aldrig
mere omtale denne Sag for Kongen. Naar Ingigerd og Hjalte talede sammen, kom Olaf
Digre ofte paa Bane, og han fortalte hende ofte om ham og hans Vaner, og Hjalte roste

Norges Konge, hvad han kunde; men sagde kun hvad Sandhed var, hvilket hun og godt
kunde stjelne. Engang ien Samtale mellem dem sagde Hjalte: „maa jeg, Kongedatter,
have Tilladelse til at sige Dig, hvad der boer i mit Sind?" „Tal frit," svarer hun;

„dog saa, at jeg det ene kan hore." Da sagde Hjalte: „hvad monne Du svare, om Norges
Konge Olaf sendte Mcend til Dig i det Mrende, at beile til Dig?" Hun rodmede og svarede
langsomt, dog sagtmodigen: „ikke haver jeg fcestet min Hu til Svar paa dette; ikke heller
tcenker jeg, at jeg behover tzerpaa at svare; men dersom Olaf er saa fuldkommen i alle Dele,

som Du siger om ham, da kunde jeg ei forlange nogen anden Mand, med mindre Du har
forgyldt ham med Roes meer end tilborlig." Hjalte svarer, at han i ingen Deel havde talt
bedre om Kongen end Sandhed var. De talede ofte herom sig imellem. Ingigerd bad

Hjalte vogte sig for at sige dette til andre Mcend, fordi Kongen vilde blive vred paa ham,
om han fik det at vide. Hjalte siger det til Skaldene Gissur og Ottar, som meente, at det
var det lykkeligste Raad, om det kunde have Fremgang. Ottar, som var en taledjcerv
Mand, og meget elstet af Hovdinger, bragte meget snart dette paa Bane for Kongedatteren

og opregnede for hende, ligedan som Hjalte, Kong Olafs herlige Egenstaber. Ofte talede
Hjalre tilligemed de Vvrige om dette. Da de nu jcevnligen talede herom, og Hjalte med

Vished kunde vide Udfaldet af sit Mrende, sendte han hine gotiste Mcend, som havde fulgt

ham did, afsted, og lod dem vende tilbage til Jarlen med de Breve, som Kongedatteren In

gigerd sendte Jarlen og Ingeborg. Hjalte lod dem og give Vink om den Samtale, som

han havde havt med Ingigerd, og om hendes Svar derpaa, og Sendemcendene kom der
med til Jarlen noget for Juul.
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Da Kong Olaf havde sendt Bjorn med Folge oster til Gotland, sendte han og andre 72.
Mcend til Oplandene i det A3rende, at der skulde befales Gjestebud gjorte i Stand for ham, <«

da han agtede den Vinter at gjceste Oplandene; thi det havde vceret de forrige Kongers Skik
at fare hver tredie Vinter i Gjcrstebud over Oplandene. Han begyndte sin Fcerd om He

sten fra Borg/) og foer forst fra Vingulmark; han indrettede sin Reise saa, at han
tog ind i Herberge i Ncerheden af Skovbygden, og stcevnede til sig alle Bygdemcend, og
fornemmeligen dem, som boede lcengst fra Hoved-Bygden. Han ransagede om hvorledes

Christendommen holdtes, og hvor en Forbedring behovedes, lcerte han dem de rette Sceder.
Var der derimod Nogen, som ei vilde afiade Hedenffab, tog han sig dette saa ivrig, at han
jog Nogle ud af Landet, Somme lod han lemlceste paa Hcender og Fodder eller stinge deres

Vine ud, Somme lod han hcenge eller nedhugge; men Ingen lod han ustraffet, som ei vilde
tjene Gud. Saaledes foer han gjennem hele Fylket uden at spare Mcegtige eller Ringe.
Han gav dem Lcerere og såtte dem saa tykt i Herrederne, som han saae bedst Leilighed til.

Paa denne Maade foer han om i dette Fylke og havde 300 drabelige Stridsmcend med sig,
da han foer op til Raumarige. Han mcerkede snart, at Christendommen trivedes desto
mindre, jo lcengere han trcengte ind i Landet. Dog gik han overalt frem paa samme Maa
de, omvendte alt Folket til den rette Tro, og revsede dem storligen, som ei vilde adlyde hans
Ord.

Da den Konge, som den Gang raadede for Raumarige, spurgte dette, syntes ham,
det var en meget stem Sag; thi hver Dag kom mange Mcend, Mcegtige og Ringe, K°Mrs

kcerede Sligt for ham; derfor tog Kongen den Bestutning, at han foer op til Hedemarken
til Kong Rcerek, som den forstandigste af de Konger, der paa den Tid var der. Da nu

Kongerne sik hverandre i Tale, bleve de samtlige enige om at sende Bud til Gudwd Dala
konge nord i Gudbrandsdalen, og saa til den Konge, som var paa Hadaland, og bede dem
komme til Hedemarken, for at mode Rcerek og de andre Konger der. De sparede ikke Rei

sen; men 5 Konger modtes paa Hedemarken, paa et Sted som heder Ring sage r. Ring,
Kong Rcereks Broder, var den af disse Konger. Kongerne havde forst en Samtale
i Eenrum sammen, hvori han, som var kommen fra Raumarige, forst tog til Orde, og for
talte om Kong Olaf Digres Fcerd, samt om den Ufred, han gjorde baade ved at tåge

Folk af Dage, og at lemlceste dem. Somme jog han ud af Landet, Somme gjorde
han embedslose og berovede dem deres Formue, nåar de talede ham Noget imod. Der
til foer han igjennem Landet med en stor Hcer, og ikke med det Antal Folk, som i Loven

var bestemt. Han tilfoiede, at han formedelst denne Ufred var ftygtet did, og at mange mcegtige
Mcend med ham havde romt deres Odelsgaarde paa Raumarige; „men endstjont nu denne

Våande er os ncermest, saa er det dog kun kort til, at I ogsaa monne sidde for den; der
for er det bedst, at vi alle samtligen overlcegge, hvad Bestutning vi stulle tåge." Da han
havde endt sin Tale, overdrog de Rcerek at svare, og han sagde: „nu er det kommen for
en Dag, som jeg anede at ville stee, da vi havde vort Stcevnemode paa Hadaland, og I

alle vare saa forivrige i at hceve Olaf over vort Hoved, at han nemlig vil vorde os haard
i Horn at tåge, saasnart han er bleven Enevoldsherre over Landet. Nu ligge tvende

Vilkaar os for Haanden, det ene er, at vi alle fare til ham, og lade ham skalte og valte

med os, som han vil, hvilket jeg anseer for os at vcere det Bedste; det andet er at reise os

1) Sarpsborg.

Cap. 72. VinxulmsrK, see S. 37—38.
Cap. 73. lUnz!B3kr, Ringsager, see S. 33.
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imod ham, nu da han ei er faren videre over Landet. Endstjont han nu har 300 eller 400
Mand, da er den Styrke ei for stor for os, nåar vi tun alle ere samdrcegtige; men som
oftest er der mindre Held og Seier at vente, nåar Flere lige mcrgtige ere forenede, end

nåar Een alene staaer i Spidsen for sin H<er; thi er det mit Raad, at vi ikke vove paa at
sriste Lykken mod Olaf Haraldsson." Derefter talede enhver af Kongerne Sligt som de
syntes, Nogle fraraadede at fare mod Kong Olaf; men Nogle skyndede dertil, og der blev

ingen Bestemmelse tågen, da Enhver havde sine Grunde at fremfore. Da tog Gudrod
Dale-Konge til Orde og sagde saa: „Underlige tykkes mig at I gjore saa mange Omsvob,
forend I tåge en Beslutning i denne Sag, og maae I vere tilgavns redde for Olaf.

Vi ere her 5 Konger, og Ingen mindre hoibyrdig end Olaf. Nu gave vi ham Styrke
til at staaes med Svend Jarl, og med vore Krefter haver han underlagt sig dette Land. Men
om han vil formene Enhver af os det lille Rige, som vi tilforn have havt, og byde os
Pinsier og truende Ord, da kan jeg sige for mig, at jeg vil unddrage mig Kongens Træl

dom, og ei kalder jeg den blandt Eder en Mand, som reddes for at tåge ham af Dage,
dersom han farer os i Henderne her op til Hedemarken, og det kan jeg sige Eder, at al
drig bere vi vort Hoved frit, saalenge Olaf er i Live." Efter denne Opfordring vende

Alle om til dette Raad. Da sagde Rerek: „hvad denne Beslutning angaaer, da synes
det mig nodvendigt, at gjore vort Samfund saa sterkt, at Ingen ffal svigte sin Troffab

mod den Anden. Dersom Inu tenke til en bestemt Tid at angribe Olaf, nåar han kom
mer hid til Hedemarken, da vil jeg ikke stole meget paa Jer, om Nogle ere Nord i Dalerne, Nog

le ude paa Hedemarken. Men stal Beslutningen mellem os staae fast, da maa vi vere samlede

Nat og Dag, paa det den kan have Fremgang." Dette samtykkede Kongerne og holde
sig derpaa alle samlede. De lode gjore Gilde i Stand for sig ude paa Ringsager,
og dråk der Omgangs-Skaal; men sende Speidere ud for sig til Raumarige, og saasnart

Nogle af disse vendte tilbage, sende de andre ud, saa de Nat og Dag kunde vide Besked
om Olafs Ferd, eller om Mengden af hans Mandskab. Olaf Konge foer om paa Rau
marige i Gjestebud, og ganske paa den Maade, som for er fortalt; men nåar Gjestebuds»

Kosten ei var tilstrekkelig, formedelst hans talrige Folge, paalagde han Bonderne at gjore

Tilskud, hvor han ansaae det Fornodent at opholde sig. Sommesteds opholdt han sig
kortere end bestemt var, hvorfor hans Reise til Våndet (Mjosen), blev kortere, end som
bestemt var. Efterat nu Kongerne havde tåget denne faste Beslutning, sendte de Bud
stikke ud, og lod stevne til sig Lendermend og megtige Bonder fra alle Fylker der
omkring, og da disse kom der, holdt Kongerne med dem et hemmeligt Mode, hvori de
gjore deres Bestutning vitterlig, og såtte en vis Stevndag, nåar Beslutningen skulde fuld
byrdes, hvorhos de gjorde den Aftale, at hver af Kongerne skulde have 300 Mand.
Derpaa sende de Lendermendene tilbage for at samle Folk og mode dem paa det aftalte

Sted. Dette Raad syntes de Fleste vel om, dog gik det og her, som man siger, at En
hver har en Ven blandt Uvenner.

Ved dette Mode var Ketil fra Ringnes. Da han nu kom hjem om Qvelden,
tog han sin Aftensmad, kledte sig paa med sine Huuskarle, foer ned til Våndet, tog et let
Fartoi, som tilhorte ham, og som Kong Olaf havde givet ham, og såtte Skibet paa Vand.
De fandt Alt i Nostet paa rede Haand, såtte sig ved Aarerne og roede ud efter Våndet.

Ketil havde 40 vel bevebnede Mend med sig og kom om Morgenen tidlig ud til Vas
enden. Han foer afsted med 20 Mand; men lod de andre 20 blive tilbage for at see
til Skibet. Kong Olaf var den Tid paa Eid overst paa Raumarige. Did kom Ketil,

just som Kongen gik fra Ottesangen. Han tog venlige» mod Ketil, som sagde, at han i
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en Hast maatte tale med Kongen, hvorefter de havde en hemmelig Samtale med hinanden.
Da fortceller Ketil Kongen den Bestutning, som Kongerne havde for Haanden, og den Af
tale, som han var kommen til vis Kundffab om. Da Kongen nu erfarer dette, kalder han

sine Folk til sig, og sender Nogle ud i Bygden for at ffasse sig Rideheste. Andre sender
han ned til Våndet for at samle alle de Roefarteier, som de kunde faae, og bringe dem til ham.
Derpaa gik han til Kirke, lod synge Messe for sig, og gik strår ester til Bords. Da han

havde faaet Mad, gjorde han sig i sterste Hast ferdig og ilede op til Våndet, hvor Ski
bene kom ham i Mede. Selv besteg han det lette Fartei og med ham saa mange Mand,
som det kunde rumme; men Enhver anden as hans Folge tog det Skib, han kunde faae fat
paa, og da det leed ud paa Qvcelden, stak de fra Land i stille og lunt Veir. De roede

op ad Våndet med 400 Mand; med disse kom han op til Ringsager, fer det dagedes, og
Vagtmcendene bleve ikte Hceren våer, fer den var kommen lige ind paa Gaarden. Ketil
og hans Felge vidste grant i hvilket Herberge Kongerne sov, og Kongen lod alle disse Her
berger omringe og passe paa, at Ingen kom bort. Saaledes biede de til Lysningen.
Kongerne havde ikke Folk nok til at gjere Modstand; men bleve Alle tagne til Fange og

ledte for Kongen. Rcerek var en klog, men stivsindet Mand, hvis Troffab Olaf ei turde
stole paa, dersom han end gjorde Forlig med ham; thi lod han begge hans Oine udstinge,
og ferte ham saaledes med sig. Af Gudred Konge lod han Tungen udffjcere; men Ring
og tvende andre lod han svcerge sig en Ed, at de skulde fare bort fra Norge, og aldrig kom
me tilbage. Af de Lendermcend eller Bender, som i Sandhed befandtcs at have tåget
Deel i dette svigefulde Anslag, jog han Nogle ud af Landet, Nogle lod han leMlceste, og
med Andre indgik han Forlig. Derom siger Ottar Svarte:

Dder af Hogmarkens Brand!')
Onde Kongers fule Raad
Du Alle gjengjeldte.
O Du, som Hceren bessytter!
Hed'markiste Konger Du lod
Hoste maadelig Lon,
Der de svigefuld' Plan,
Mod Dig, gjoeve Konge, lcegge.

Du stridbare Stridshelt!

Konger af Landet Du jog;
Du, Svcerdenes Farver!
Stcerkere fandtes end de.

Hver flyed' Dig, Konge,
Bekjendt for Folket det er;
Du hefted' Ordenes Rsr^
Hos ham, som boer lcengst imod Nord-

Du raader nu ene de Folk,
Fem Konger for raadede dem.
Til Sei'r Du styrkes af Gud;
Og brede lEtlande
Da underlcegges Din Haand
fra Sster til Eyde.
Slynger af Gonduls
Sad aldrig paa stigt Land.

Kong Olaf lagde under sig det Rige, som disse fem Konger have havt; men tog
Gidster af Lendermamd og Bender. Han tog nordenfra Dalene,
saavelsom vide om paa Hedemarken, og vendte derpaa tilbage til Raumarige og saa vester til

Hadaland. Den Vinter dede hans Stiffader, Sigurd Syr, og da vendte han tilbage til
Ringerige, hvor hans Moder Aasta gjorde stort Gjestebud for ham. Da bar Olaf ene
Kongenavn i Norge.

I) Hogmarken eller Hogscedet er Vaanden, Haandens Brand er Guld der bcrres, Guldring paa Fingeren; og
Guldets Oder er en gavmild Mand. 2) Det Ror, hvorigjennem Ordet ligesom gaaer, er Tungen, der af.
ssares paa Gudrod. 3) Gonduls Lue er Svcerdet, og dets Slynger er Krigsmanden. 4) Penge som
Vederlag paa Gjestebud, der stulde gjores ham.

Cap. 74. Ni 6, d. e.den paa Vestsiden af Vormen-Elv liggende Deel af Eidsvolds Prce
itegjVld, ste S. 33.
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Der fortcelles, at, da Kong Olaf var til Gjcestebuds hos sin Moder Aasta, frem

ledte hun sine Born og synte ham dem. Kongen såtte sin Broder Guttorm paa
det ene Knce; men sin Broder Halfdan paa det andet. Kongen saae paa Guttorm,

såtte et bistert Ansigt op, og teede sig vredagtigen imod dem, hvorover de bleve bange.
Da bar Aasta sin yngste Sen, som hedte Harald og var 3 Aar gammel, til ham.

Kongen saae ogsaa bistert paa ham; men han saae Kongen lige i Ansigtet. Da tog
Kongen Gutten i Haaret og ruffede ham; men han tog fat i Kongens Fipffjceg og

rykkede i det. Da sagde Kongen: «hevngjcrrrig vorder Du i Din Tid, Framde."
Den nceste Dag drev Kongen med sin Moder omkring paa Gaarden, og kom til et

Kjsn/) Aastas Sonner Guttorm og Halfdan legede. Der var bygget store
Gaarde og Kornlader, hvori der vare mange Nod og Souver; det var deres Leeg.

Kort derfrå, ved Kjonnet i en Leerbugt, var Harald, og havde mange Trefliser, som
fiode ved Landet. Kongen spurgte ham, hvad det skulde betyde? og han svarede, at
det var hans Krigsffibe. Kongen loe deraf og sagde: «det kan vcere, Frcende, at

den Tid kommer, da Du raader for Skibe." Derpaa kaldte Kongen Halfdan og

Guttorm til sig, og forst spurgte han Guttorm: «hvad vil Du have meest af, Frcen
de?« «Ågre," svarer han. „Hvor store Ågre vil Du da have?" «jeg
vilde, at Nwsset, som gaaer ud i Våndet, hver Sommer blev heelt tilsaaet."
Paa dette Noes stod 10 Gaarde. Kongen svarer: «meget Korn monne stande

derpaa." Siden spurgte Kongen Halfdan, hvad han vilde have meest af?
«Kjor," svarer han «Hvor mange Kjor vil Du da have?" «nåar de gan
ge til Vands for at vandes, ffulde de stande saa toet om Våndet, som de kun

ne." «I ville have stor Huusholdning," svarer Kongen, «og deri ligne I Eders

Fader." Derpaa sporger Kongen Harald: «hvad vil Du have meest af?" Han
svarer: «Huuskarle." „Hvor mange vil Du have?" „Saa Mange vilde jeg
have, at de i et Maal kunde opcede min Broder Halfdans Kjor." Kongen loe og

sagde til Aasta: «Her monne Du opfode en Konge, Moder." og ei fortcelles stere
Ord af dem.

I Svithjod var den gamle Skik, saalcenge Hedenffabet var der, at Hoved-
Offringen ffulde vcere i Upsal i Goe Maaned.2) Der ffulde offres til Fred og Seier

for Kongen, og did ffulde Folket fra hele Sveavceldet soge. Der ffulde og holdes alle
Svearnes Thing, saavelsom Marked og Kjobstcevne, hvilket stod en Uge. Men ef
terat Christendommen var indfort i Svithjod, holdtes der dog Lagthing og Marked
fremdeles. Siden da Christendommen var bleven rodfcestet overalt i Landet, og
Kongerne ikte lamgere vilde have deres Tcede i Upsal, blev Markedstiden styttet til
Kyndelmesse, hvorved det siden er blevet, og holdes det nu ei lcengere end i tre Dage.
Der er Svearnes Thing, og did soger Folk fra hele Landet. Sveavcrlde er deelt
i mange Dele. En Deel er Vestergotland, Vcermeland og Markerne med hvad der

I) Maaskee rettere som i Texten 2) Den sidste Deel af Februar og forste Deel af Marts, kald
tes Goe-Maaurd. Februar Maaned kaldes »g egentligen Goe, fordi i den i Sverige Offring foretoges
til Disa-Gudinden Goe. Thorres Datter, hrilken Fest og kaldtes Disathing.

75. (NoniKene»), nu Gaarden Vsnsnws ved den Deel af Tyri-Fjor
den, som kaldes Hols-Fjorden i de Gamles K«M (nu Rose- eller Hole-Bygden paa Ringerige),
see S. 45. Foruden at Sagnet deretter, at en Konge stal have havt sit Scede paa denne Gaard,
passer dens Beliggenhed saa fuldkommen til den Veffrivelse, der lader sig uddrage af ovenstaaen
de Fortolling, at man neppe kan tvivle paa, at det var her K. Sigurd Syr boede.
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til berer, hvilken Deel af Riget er saa stor, at den Bistop, som er sat derover, har
1100 Kirker under sig. Den anden Deel er Oster-Gotland, hvor der er et andet

Bispedomme; dertil horer nu Gotland og Aand, hvilket alt tilsammen udgjor et
langt sterre Bistopsvcelde. I Svithjod selv er der en Deel af Landet, som heder
Sedermanland, hvor der er et Bispedomme. Saa kommer Vestmanland eller Fja

dryndaland, som og er et Bispedomme. Den tredie Deel af Svithjod kaldes Tiun
daland, den fjerde Aattundaland, den femte Sjoland, og hvad dertil horer oster langs

med Havet. Tiundaland er den bedste og meest bebyggede Deel af Svithjod, hvor
under det ovrige Rige ligger. Der er Upsal, hvor Kongestolen og Erke-Bispestolen

ere, hvoraf Upsala-Audur (Rigdom), som Svearne kalde Sveakongens Eiendomme,
har sit Navn. Ethvert af disse Lands - Inddelinger har sit Lagthing og sine egne
Love i mange Dele. Over hver Lov er en Lagmand, som raader mest i Bonder
nes Anliggender; thi det stal vere Lov, som han ved sin Tale bestemmer. Men om
Konge, Jarl eller Bistop, fare over Landet, og holde Thing med Bonderne, da

svarer Lagmanden paa Bondernes Vegne, og ham folge Alle, saa endog de mceg
tiaste Mcend vansteiigen vove at komme paa deres Althing uden Bondernes og Lag
mandens Lov. Men i Alt hvad Lovene ere forstjellige fra hverandre, stal Upsala

Lov vcere Rettesnor, og andre Lagmcend stulde vcere den Lagmands Undermand, som
boer i Tiundaland.

I Tiundaland var der en Lagmand, som hedte Thorgnyr, hvis Fader hedte

Thorgnyr Thorgnyrson. Hans Forfcedre havde ien lang Slcegtrackke vceret Lagmcend
i Tiundaland i mange Kongers Tid. Paa den Tid var Thorgnyr gammel og havde

en stor Hird om sig. Han blev anseet for en af de forstandigste Mcend i Svea
vcelde, og var Ragnvald Jarls Frcende og Fosterfader.

Nu maa vi igjen i vor Fortolling gaae tilbage til den Tid, da de Mcend,

som Kongedatteren Ingigerd og Hjalte havde sendt ostenfra, kom til Ragnvald Jarl.
De frembare deres Mrende for Jarlen og hans Kone Ingeborg, og fortalte, at Kon-Ns MZe

gedatteren ofte havde talet for Sveakongen om et Forlig imettem ham og Kong Olaf ""«ger"
Digre, og at hun var en stor Ven af Kong Olaf; men at Sveakongen blev vred

hver Gang hun ncevnede Olaf, saa at hun under disse Omstcendigheder ei havde no
get Haab om Forlig. Jarlen fortalte Bjorn, hvad han havde spurgt ostenfra; men
Bjorn gav det samme Svar, at han ei vilde vende om, for han havde trussen Svea-

kongen, og siger, at Jarlen havde lovet at folge ham did. Nu strider Vinteren hen,
og strår efter Juul gjor Jarlen sig reiseferdig med 60 Mand, i hvis Folge Bjorn Stallar

og hans Reisefeller vare. Jarlen foer nu oster alt til Svithjod; men da han kom et
Stykke op i Landet, sendte han sine Mcend forud til Upsal med det Sendebud til
Ingigerd Kongedatter, om hun vilde reise ham i Mode til Ullarager, hvor hun
havde en stor Gaard. Da Kongedatteren fik Jarlens Bud, gjorde hun sig ufortsvet
i Stand til Reisen med et stort Folge, og Hjalte gjorde hende Selstab. Men for

han foer bort, gik han for Olaf Konge og sagde: „sid Du fremdeles som den lyk
keligste af alle Konger! og er det med Sandhed at sige, at jeg ingensteds er kom

men, hvor jeg har feet stig Herlighed, som hos Dig, og det stal jeg ikke fordolge,
hvorsomhelst jeg siden monne komme. Nu vil jeg bede Eder Konge, at Du vil

Cap. 76. I7ppBllllr, Gamla-Upsala, see S. 1.
Bvlavel<ii) see S. 8.
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vaere min Ven." Kongen svarer: „hvi har Du saa stort Hastvoerk, og hvor farer Du
hen?" Hjalte svarer: «jeg ffal ride ud til Ullarager med Ingigerd, Datter Din." Kon
gen sagde: «Farvel da; forstandig Mand er Du og beleven, vel ffikket til at vcere blandt for

nemme Folk." Derpaa gik Hjalte bort. Kongedatteren Ingigerd reed til sin Gaard paa
Ullarager og lod gjore et stort Gilde for Jarlen. Da Jarlen kom der, blev han modtagen
med Glcede, og forblev der i nogle Dage. Om Mangt og Meget talede Jarlen og Konge

datteren, men meest om Sveakongen og Norges Konge, og hun siger til Jarlen, at der i
hendes Tanker ikke var noget Haab om Forlig. Da sagde Jarlen: «hvorledes vil Du bli
ve sindet, Frcendkone, om Olaf, Norges Konge, beiler til Dig? Os synes det, som det vil

de helst bidrage til et Forlig, dersom der blev Svogerffab imellem Kongerne; men jeg vil ei
understotte denne Sag, dersom jeg vidste, ar den var tvaers imod Din Villie." Hun sva

rer: „Fader min raader over min Haand; men iblandt andre mine Frcender er Du den,

hvis Raad jeg helst vilde folge i vigtige Tilfaelde; men synes Du, at dette er raadeligt?"
Jarlen opmuntrede hende Meget dertil, og opregnede mange herlige Dele til Kong Olafs

Berommelse. Han fortalte hende omhyggelige» om hvad der nyligen havde tildraget sig,
at Kong Olaf i en Morgenstund havde tåget 5 Konger til Fange, sat dem alle sra Regjerin

gen og lagt deres Riger og Eiendomme under sit Vcelde. Mangt talede de om denne
Sag, og ial deres Tale vare de fuldkommen enige med hinanden. Da Jarlen var foerdig,
reiste han sin Vei og Hjalte med ham.

<sap. 79. En Dag mod Qvcelden kom Ragnvald Jarl til Thorgnyr Lagmands Gaard. Der
en stor og meget kostelig Gaard, og mange Folk stode ude, som venligen modtoge lar-

len og sorgede for Hestene og Teiet. Jarlen gik ind i Stuen, hvor der var en Mamgde
Menneffer. I Hoiftedet sad en gammel Mand, og aldrig havde Bjorn eller hans Faller
nogensinde seet saa stor en Mand. Skicegget var saa sidt, at det laae paa hans Knce, og

var udbredt over hele Bringen, derhos var Manden vcen og gjwv. Jarlen gik frem for
ham og hilsede ham. Thorgnyr tog blidt og venligen imod ham, og bad ham gange til det
Scede, som han var vant 'at sidde i. Jarlen såtte sig paa den anden Side lige over for
Thorgnyr. De bleve der nogle Dage, for Jarlen frembar sit A3rende, og nu bad han
Thorgnyr folge med sig i Talestuen. Bjorn og hans Folge ginge did med Jarlen. Der

tog Jarlen til Orde, og fortalte, at Olaf, Norges Konge, havde sendt sine Mcend did ester for
at stutte et fredelige Forlig. Vidloftigen talede han om, hvilken Våande det var for Vest-
Goterne, nåar der var Ufred imellem deres Land og Norge. Han fortalte end videre, at

Olaf, Norges Konge, havde sendt Sendemamd, som nu vare her tilstede, og at han havde
lovet at folge dem til Sveakongen. Han tilfoiede, at Sveakongen tog denne Sag saa tungt,
at han havde yttret, det ikke kunde hjcelpe Nogen at tåge sig deraf. „Nu er det saa, Fo
sterfader min, at jeg ei stoler paa mig Selv ene i denne Sag, og derfor er jeg nu kommen i

Besog til Dig, for at faae et godt Raad og Hjcrlp hos Dig." Da nu Jarlen holdt op at
kale, taug Thorgnyr en Stund; men da han tog til Orde, sagde han: „I have cc underligt
Sind, som ere saa begjærlige ester Hcedersnavn, uden at vide noget Raad eller Forsigtighed
at bruge, saasnart I komme i nogen Våande. Hvi stulde Du ei, for Du lovede denne
Fcerd, tcenke paa, at Du ingen Magt haver til at modstaae Kong Olaf? Mig synes det ikke

<sap. 78. Ull» i-a Kr, uden Tvivl Ullerakr Landsby i Simtuna Sogn og Herred emtrent
3V2 Mul i S. V. for Upsala. Andre have dog troet, at den ikke langt fra Fyrisaaens Udlsb i
Mcelaren liggende Gaard Uttuna skulde vcrre det gamle llllarnkr; men uagtet Herredet, hvortil
den horer, har Navn af Ullerakers-Herred, er det derfor lige uvist, om Uttuna nogensinde har havt
dette Navn.
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Vap. 84.
Tboranyrs

Tale.

at vaere mindre hcederligt, at voere i Bondekallet, at have sit Ord frelst, og sige hvad man
vil, om end Kongen var tilstede. Dog monne jeg nu komme til Upsala-Thing og yde
Dig Hjcelp, saa at Du uden Rcedsel kan tale for Kongen hvad Du sinder for Godt." Jar

len takkede ham for dette Lofte, blev hos Thorgny og reed med ham til Upsala-Thing. Der
var en stor Thing-Almue, og Kong Olaf var der med sin Hird.

Den forste Dag, da Thinget var sat, sad Kong Olaf paa en Stol, og hans Hird
stod ien Kreds omkring ham. Lige over for ham sadde Ragnvald Jarl og Thorgnyr paa
Thinget paa en Stol, og foran dem Jarlens Hird og Thorgnyrs Huusfolk. Bagenfor

deres Stol stod Bonde-Almuen, Alle ien Kreds omkring dem. Somme stode paa Hoie
og Bakker for derfrå at kunne hore til. Da nu de Kongens Mrender, som swdvanligen
forhandledes paa Thinge, vare fremforte og tilendebragte, reiste Bjorn Stallar sig op ved

Jarlens Stol, og sagde hoit:" Kong Olaf sender mig hid i det Mrende at han vil til
byde Sveakongen Forlig, og den Landgramdse, som fra gammel Tid haver vceret imellem
Norge og Svithjod." Saa hoit talede han, at Sveakongen kunde tydeligen hore det;

men det Forste han Horte ncevne Kong Olafs Navn, tcenkte han, at Tateren havde noget
Mrende for ham Selv at rygte; men da han Horte tale om Forlig og Landgramdse mel
lem Svithjod og Norge, da ffjaelnede han fra hvilken Rod det kom, sprang op og raabte

hoit, at denne Mand ffulde tie; og at stig Tale ei kunde nytte. Derpaa fatte Bjorn sig
ned; men da Larmen derefter havde sat sig, stod Ragnvald Jarl op, og holdt en Tale. Han
talede om Olaf Digres Ordfending og Forligsbud til Olaf Sveakonge, og derom at alle

Vestgoterne sendte Olaf det Bud, at han ffulde gjore Forlig med Norges Konge. Han
opregnede hvilken Skade Vestgoterne lede derved, at de maatte savne alle de Dele fra
Norge, som kunde tjene dem til Underholdning, og derimod paa den anden Side vcere
udsatte for deres Anfald og Feide, nåar Norges Konge samlede en Hcer og bekrigede dem.

Dertil foiede Jarlen, at Olaf, Norges Konge, havde sendt Mcend did i det Mrende, at han
vilde beile til Ingigerd, hans Datter. Da nu Jarlen havde ophort at tale, stod Olaf Svea

konge op, og svarer tvcert paa Forslaget om Forlig; men gjorde Jarlen tunge og store Be

breidelser for hans Djwrvhed, der han havde indgaaet fredeligt Forbund med den tykke Mand,
og stuttet Venskab med ham, hvilket han i al Sandhed regnede som et Forræderi mod
sig. Han tilfoiede, at det var vel fortjent, om Ragnvald Jarl blev jaget ud af Riget. Sligt

meente han, at Jarlen havde sin Kone Ingeborgs Opeggen at takke for, og at det havde vceret
det uklogeste Indfald, han kunde falde paa, at fange Lyst til stig Kone. Han- talede lamge

og haardt, og vendte stedse sin Tale mod Olaf Digre. Da han derpaa fatte sig, hortes i
Fsrstningen ikke en Lyd.

Da stod Thorgnyr op; men da han reiste sig, stode alle de Bonder op, som forhen

havde siddet, og stormede til fra alle Kanter for at lyde paa, hvad Thorgnyr Lagmand sagde.
I Forstningen var der en stor Gny af Folkemcengden og af Vaaben; men da der var staaet

til Lyd, holdt Thorgnyr denne Tale: „Andenlund er nu Sveakongens Sindelag, end det for

hen har vwret. Thorgnyr, Farfader min, kunde vel mindes Upsala-Kongen Erik Eymunds

son og sagde om ham, at, medens han var i sin bedste Alder, drog han hver Sommer i
Leding til forskjellige Lande, og underlagde sig Finland, Kirjaleland, Kurland, Estland og

Vsterlandene vide omkring, og endnu kunne de lordborge og andet Storverk sees, som han
gjorde. Men derhos var han ei saa stolt, at han ikke vilde hore nogen Mand, som kunde

(sap. 81. Kul!an<i De gamle Nordboer synes ved denne Bencevnelse at have
betegnet ei alene det nuvcrrende og egentlige Kurland, men den hele Landstrcekning fra Grcend
serne af Lifiand lige til Floden Memel. Indhyggerne kaldtes Xuril; cfr. S. 26.
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<zap. 82.
Om Kong
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have Noget med ham at tale. Thorgnyr, Fader min, var i lang Tid hos Bjorn Konge
og var vel bekjendt med hans Vesen og Seder. I Bjorns Levetid bestod hans Rige
i stor Magt, uden nogen Slags Mangel, og han var blid og omgjengelig mod sine Ven
ner. Mindes kan ogsaa jeg Kong Erik Seiersel, og var med ham i mange Krigstog.
Han forogede Sveariget og vergede det med Manddom; men ogsaa ham var det godt at
meddele vore Raad. Men den Konge, som nu er, lader ingen Mand fordriste sig til at
tale med sig uden det, som han Selv lyster at hore. Alene derpaa legger han al Vind;
men lader i Vvrigt sine Skallande gaae fra sig as Magelighed og Svaghed. Han begje
rer at holde Norges Velde under sig, som ingen Svea-Konge for ham haver begjert, og
volder derved mangen Mand Uro. Nu er det vor Villie, vi Bonder, at Du, Olaf Konge,
gjor Forlig med Norges Konge, Olaf Digre, og gifter Din Datter Ingigerd med ham.
Vil Du derimod igjen vinde under Dig de Riger i Dsterleden, som Dine Frender og For
fedre der have havt, da ville vi Alle dertil vere Dig folgagtige. Men vil Du ei gjore
det vi forlange, da monne vi angribe Dig og drebe Dig, og taale ei lenger Ulov og Ufred
af Dig. Saalunde have hine vore Forfedre gjort, da de styrtede 5 Konger ien Sump
paa Mulething, og disse vare forud opfyldte af samme overmodige Stolthed, som Du
mod os har viist; thi siig nu ien Hast, hvad Bestutning Du vil tåge." Da gjorde Almuen
strår stort Vaabenbrag og megen Gny. Nu stander Kongen op, og sagde, at han vilde la
de det forblive ved hvad Bonderne vilde. „Saa," siger han, „have alle svenske Konger
gjort, og have ladet Bonderne i Alt raade ester deres Villie." Da standsede Bonde-Sur
ren. Derpaa talede Hovdingerne, Kongen, Jarlen og Thorgnyr, indbyrdes og stutte Fred
og Forlig paa Sveakongens Vegne efter det Tilbud, som Norges Konge ved sine Sende
mend havde gjort, og det blev paa Thinge besluttet, at Kongedatteren Ingigerd skulde gif
tes med Kong Olaf Haraldsson. Kongen overdrog Jarlen hendes Festemaal, og gav ham
sin Fuldmagt til at afstutte denne Giftermaals-Sag, og efter at dette paa Thinge var af
gjort, skiltes de ad. Da nu Jarlen foer hjem, havde Kongedatteren Ingigerd og han et
Mode, hvori de mellem sig talede om denne Sag. Hun sendte Olaf en sterk guldbroderet
Kappe af stint Toi med Sleb og Silkesnorer. Jarlen foer tilbage til Gotland, og Bjorn
med ham, og efterat Bjsrn havde opholdt sig en Stund der, foer han tilbage til Norge med
sine Reisefeller. Da han derefter traf Kong Olaf, fortelter han ham Udfaldet paa sit
Mrende. Kongen takkede ham venligen for hans Ferd, og sagde, at Bjorn havde havt
stort Held til at udfore sit Mrende under denne Ufred.

Ud paa Vaarkanten foer Kong Olaf ud til Soen, lod sine Skibe gjore seilklare, stev
nede Krigsmagt til sig, og foer om Vaaren ud efter Viken, heelt til Lidendesnes, og alt Nord
til Hordaland. Derpaa sendte han Bud til alle Lendermend, udkaarede de megtigste Mend
i Herrederne, og gjorde de pregtigste Forberedelser til at reise sin Festemo i Mode. Bryl
lupsgildet stulde vere om Hosten ved Gotelven, just paa Landsgrendsen. Kong Olaf hav
de med sig den blinde Kong Rerek. Da hans Saar vare legte, gav Kongen ham to
Mend til sin Tjeneste, lod ham sidde i Hoisedet ved sin Side, og holdt ham ingen Mon
slettere med Drikke og Kleder, end han tilforn havde holdt sig Selv. Rerek var faatalen
de, og svarede tvert og studs, nåar Nogen tiltalede ham. Det var hans Sedvane, at han
lod sin Skosvend, nåar han var ude om Dagen, lede sig bort fra Kolk, og da slog han
Gutten, og nåar da denne lob fra ham, sagde han til Kong Olaf, at Gutten ei vilde tjene

HlulahiliA har man rimetigst antaget at vcere Morastene ved Mora, omtrent en Mul fra
Npsala, hvor i Middelalderen Kongevalget foretoges; det skulde derfor maaffee rigtigere hede

cfr. Vjsrners Svea-Rikens havda alder S. 74, Dalin I. 167, 481.,
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ham. Da stiftede Kongen hans Tjenestemcend; men det blev som for, at ingen Tjener kun
de holde ud hos Kong Rcerek. Da såtte Kong Olaf til at fslge og opvarte Kong Rcerek
en Mand, som hedte Sven, der var Rcereks Frcende og forhen havde vceret hans Mand;

men Rcerek holdt paa sin Vane med Hensyn til sit Stivsind og sin eensomme Vandring;
nåar han og Sven derimod var alene sammen, da var Rcerek lystig og snaksom. Da

bragte han mange Ting paa Bane, som for i hans Dage vare indtrufne, medens han var
Konge. Han mindedes og den Mand, som i hans forrige Levetid havde skilt ham ved Rige
og Lykke og gjort ham til Almisselem. „Men tungest af Alt," siger han, „er at Du og
mine andre Frcender, som synes at vcere mandhaftige Mcend, ere nu saa vanslcegtede, at I

ikke ville hevne den Skam og Skjcendsel, som er tilfoiet vor Mt." Slig Harm-Tale forte
han ofte. Sven sagde: at de havde med for stor Overmagt at gjore, medens de kun hav
de smaa Midler. Rcerek sagde: „hvorfor stulle vi leve lcengere med Skam, som lemlcestet
Mand? Ligesaavel kan jeg, blinde Mand, seire over dem, som de seirede over mig, da jeg

sov. Velan, lad os drcebe Olaf Digre. Nu frygter han ei for sig. Jeg stal lcegge
Planen, og ikke vilde jeg spare mine Hcender, om jeg kunde bruge dem; men det kan jeg
ikke formedelst min Blindhed; derfor stal Du bcere Vaaben paa ham, og saasnart Olaf er
drcebt, da spaaer jeg forud, at Riget kommer tilbage under hans Uvenner. Saa kan det
vel vcere, at jeg vorder Konge, og da stal Du vorde min Jarl." Saa mange Overtalel

ser brugte han, at Sven omsider samtykkede iat underskotte denne Udaad. Planen blev
saatedes lagt, at da Kongen var fcerdig til at gaae i Aftensang, stod Sven ude i Svalen, og

havde en udtrukken Dolk under sin Kappe. Da nu Kongen gik ud af Stuen, gik han ra
stere til, end Sven ventede, og da han saae Kongen i Ansigtet blegnede han, og blev hvid
som et Liig, og han lod Hcenderne falde. Kongen mcerkede hans store Rcedsel og sagde:
„hvad er nu paa Fcerde, Sven, vil Du svige mig?" Sven kastede Kappen og Dolken fra

sig, faldt for Kongens Fodder og sagde: „Alt i Guds og Eders Vold, Konge." Kongen
bod sine Mcend at gribe Sven, og han blev sat i Icern. Da lod Kongen Rcereks Scede
flotte til en anden Bcenk. Sven stjcenkede han Liv og Fred og han foer bort af Landet.
Kongen gav Rcerek et andet Herberge at sove i, end det, hvori han Selv sov, og deri sov
mange Hirdmcend. Han såtte to Hirdmcend, som lcenge havde vceret hos Kong Olaf, og
hvis Trostab han havde provet, til at folge Rcerek Nat og Dag; men der meldes ikke
om, at de vare cetstore Mcend. Kong Rcereks Vcesen var forstjelligt. Mange Dage
taug han ganste stille, saa at ingen Mand fik et Ord af ham, stundom var han saa lystig
og glad, at Folk tykkedes at finde Gammen i hvert Ord han talede. Stundom vare de
Ord han sagde onde og bittre. Stundom var han saa tilsinds, at han dråk hver En under
Bcenken, og gjorde alle sine Naboer overfulde; men som oftest dråk han lidet. Kong Olaf

gav ham rundelige» Haandpenge. Naar han gik til Herberge lod han ofte, for han lagde
sig til Sengs, bcere ind nogle Botter Mjod, som han gav alle Mcend i Herberget at drikke,

og derfor var han meget afholdt.

Der var en oplandst Mand, som hedte Finn Lille, og Nogle sige om ham, at han
var af finst A3t. Han var en overmaade liden Mand; men saa fodrap, at ingen Hest

tog ham i Lobet. Han var en scerdeles ovet Skilober og Buestytter. Finn havde lcen

ge vceret Kong Rcereks Tjenestemand, og ofte udfort Mrender, hvortil behovedes Trostab.
Han kjendte Veiene i alle Oplandene, og var vel bekjendt med alle Stormcend. Da nu

Kong Rcerek var sat under Opsyn paa Reisen, slog Finn sig ofte i Folge med Opsyns
mcendene, og foer som oftest i Folge med Drengene og Tjenestemcendene; men saa ofte han

kunde, gjorde han Tjeneste hos Rcerek, og indlod sig tidt i Samtale med ham. Dog vilde
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Kongen kun tale kort med ham ad Gangen, for at deres Samtale ei skulde opvcekke
Mistanke. Ud paa Vaaren, da de kom et Stykke ud i Viken, forlod Finn Hceren for

nogle Dage; men kom tilbage, og blev der en Stund. Saa stede oftere, uden at No
gen lagde Mcerke dertil, thi der vare mange Omlobere i Hceren.

Kong Olaf kom til Tunsberg for Paaste og opholdt sig der lcenge om Vaaren.
Der kom da til Byen mange Kjobmandsstibe baade fra Saxland og Danmark, osten

fra Viken og nord fra Landet. Der var en stor Forsamling af Folk, og da der var god

Tid i Landet, vare der mange Drikkelag. Det hcendte sig en Qvceld, at Kong Rcerek var kom

men noget silde til sit Herberge, og da han havde drukket meget, var han overmaade lystig.
Da kom Finn Lille med en Botte Mjed, som var krydret og meget stcerk. Da lod Kon

gen give alle dem, som inde vare, Drikke, indtil de sovnede hver i sit Rum. Finn var
gaaet bort og Lyset brsmdte i Herberget. Da vcekkede Rcerek de Mcend, som pleiede at

folge ham, og siger, at han vil gange ud i Gaarden. De havde en Logte med sig, og
udenfor var der bcelmorkt. Ude i Gaarden var et stort Vandhuus, der stod paa Stot
ter, og der var en Trappe, hvorpaa man gik op til Doren. Medens Rcerek og hans Op
passere sadde i Gaarden, Horte de en Mand sige: „hug Du den Djcevel." Derpaa Horte
de et Brag, som om Noget faldt ned. Rcerek sagde: «fulddrukne maa de Folk vcere,

som der ere i Haarene paa hverandre, farer hen ien Hast og stiller dem ad." De skynde
sig afsted; men da de kom ud paa Trappen, blev han forst drcebt, som bagerst gik; men
drcebte bleve de begge. Der vare komne 12 af Rcereks Mcend, og deriblandt Sigurd

Hit, som havde vceret hans Mcerkismand og der var og Finn Lille. De droge Ligene op
mellem Husene; men toge Kongen med sig, lob ud paa en Skude, som de havde, og roede
bort. Sighvat Skald sov i Kong Olafs Herberge. Han stod op om Natten og hans
Skosvend med ham, og de ginge ud til det store Vandhuus. .Men da de skulde gaae
tilbage ned ad Trappen, gled Sighvats Fod og han faldt i Knce, og da han stak Hacm
den ned solte han at der var vaadt. «Det tcenker jeg," sagde han, «at Kongen i O.vceld
monne have givet mange af os starve Been," og loe i det Samme. Da de nu kom til
bage til Herberget, hvor Lyset brcendte, spurgte Skosvenden: «har Du saaret Dig, eller
hvi er Du saa blodig?" Han svarer: «ikke er jeg saaret; men her maa ligge noget under."
Derpaa vcekkede han Thord Folason, som var Mcerkismand og hans Sengefcelle. De gik
ud med en Lygte, og fandt snart Blodet. Derpaa ledte de, fandt Ligene og bare
Kjendsel paa dem. De saae ogsaa, at der laae en stor Trcestub, hvori der var gjort tydelige
Hug, og det viiste sig siden, at de vare gjorte paa Skromt for at lokke dem ud, som drcebte

vare. Sighvat og Thord talede sig imellem, hvor Nodvendigt det var, at Kongen fik

dette som snarest at vide. De sendte strår Drengen hen til det Herberge, hvor Rcerek
havde vceret. Der sov alle Mand; men Kongen var borte. Han vcekkede de Mcend,
som inde vare og fortalte dem, hvad steet var. Mcendene stode op og fore strax ud i Gaar
den, hvor Ligene vare; men hvor Nodvendigt det end syntes at vcere, at Kongen fik det
at vide, turde Ingen vcekke ham. Da sagde Sighvat til Thord: «hvad vil Du helst,
Kammerat, vcekke Kongen, eller sige ham denne Tidende?" Thord svarer: „ingenlunde tor

jeg vcekke ham, da vil jeg heller fortcelle ham denne Tidende." Da sagde Sighvat: «der
er endnu meget tilbage af Natten, og det kan vcere, at Rcerek, forend det bliver Dag, faaer

sig saa vel forstukket, at han ikke let findes; men de kunne ikke vcere komne langt bort; thi
Ligene vare varme. Aldrig stal den Skam hcende os, at vi ikke lade Kongen vide den

ne Svig. Gak Du, Thord, op i Herberget og bie mig der." Derpaa gil' Sighvat

til Kirken, vcekkede Mkkeren og bad ham ringe for de kongelige Hirdmcends Sjcele, og
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ncevnede de Drcebtes Navn. Klokkeren gjor som han bod. Ved Ringningen vaagnede
Kongen, såtte sig op i Sengen, og spurgde om det allerede var Ottesangs Tid? Thord

svarer: «det er vcerre end som saa, og der er hcendet en meget vigtig Begivenhed. Rce
rek er romt, og tvende af Eders Hirdmcend ere drcebte." Da spurgde Kongen, hvorle
des dette var tilgaaet, og Thord fortceller ham Alt hvad han vidste. Derpaa stod Kon
gen op, og lod blcese til Hirdstcevne, og da Folk samledes, udncevnte han Mcend til at
fare til alle Kanter fra Byen til Soes og til Lands, for at soge efter Rcerek. Thorer

Lange tog en Skude og foer afsted med 30 Mand, og da det lysnede, saae de to smaa
Studer i Farvandet foran sig, og da de saae hverandre, roede de paa begge Sider saa
fort de kunde. Der var Kong Rcerek med 30 Mand. Da de kom hverandre ganske noer,

vendte Rcerek og hans Mcend til Lands, og sprang Alle paa Land uden Kongen, som sad
paa Loftingen. Han bod dem Farvel, og onffede at de maatte sees igjen med Held. I
samme Oieblik roede Thorer med sit Folge til Landet. Da stjsd Finn Lille en Piil af,
som tras Thorer midt paa Livet, hvoraf han fik sin Dod; men Sigurd og hans Mcend
lobe Alle til Skovs. Thorers Mcend toge hans Liig, og forte det tilligemed Rcerek ud

til Tunsberg. Kong Olaf paatog sig derefter Selv at passe paa Kong Rcerek, lod ham
omhyggelige» bevogte, og tog sig vel i Agt for hans Svig, til hvilken Ende han lod hol
de Vagt over ham Nat og Dag. Derefter var Kong Rcerek meget lystig, og Ingen
kunde mcerke andet paa ham, end at han i alle Maader var vel tilfreds.

Christi Himmelfartsdag hcendte det sig, at Kong Olaf gik til Hoimesse, og Biffop
pen gik da i Procession omkring Kirken, og ledede Kongen; men da de kom tilbage til

Kirken, ledede Biffoppen Kongen til sit Scede paa den nordre Side i Choret. Der sad
Rcerek ncermest Kongen, som han pleiede, og stjulte sit Ansigt i sin Overkappe. Da nu
Olaf havde sat sig ned, lagde Rcerek Haanden paa Kongens Axel og trykkede den: „fine

Klceder har Du paa i Dag, Frcende," siger han. Kong Olaf svarer: „Der holdes nu
en Hoitid til Minde om, at Jesus Christus steg til Himlen fra Jorden." Kong
Rcerek svarer: „jeg forstaaer ikte saaledes, at det fcestes i mit Sind, hvad I fortcelle om
Christus; Meget af hvad I sige synes mig noget utroligt, endffjont mange underlige Ting
kunne have tildraget sig i Alderdommen." Da Messen var endt, stod Kong Olaf op,

holdt Hcenderne op over sit Hoved, og ludede mod Alteret, saa Kappen hcengte ned bag
Skuldrene. Da sprang Kong Rcerek op hurtig og hart, og stak til Kongen med sin Dol
kekniv, kaldet Ryting; men Stikket kom i Overkappen ved Skuldrene, fordi Kongen lude

de sig. Klcederne bleve meget sonderskaarne; men Kongen blev ikke saaret. Da Kongen
mcerkede dette Overfald, sprang han op paa Gulvet, og Rcerek stak anden Gang til ham

med sin Dolk; men ramte ham ikke, og sagde: „flyer Du nu, Olaf Digre, for mig blinde
Mand." Kongen bod sine Mcend tåge ham og lede ham ud af Kirken, og saa blev
gjort. Efter denne Tildragelse siyndede Mange Kong Olaf til at lade Kong Rcerek drce

be: „det er," sige de, „paa det Hoieste at sriste Eders Lykke, Konge, at holde ham hos
Eder og at beskytte ham, hvilke Ustykker han end tåger sig til; thi Nat og Dag ponser
han paa at tåge Eder af Dage. End saasnart I sende ham bort, da kjende vi ingen

Mand, der kunne passe saa vel paa ham, at han jo rimeligviis vilde romme. Og slip
per han engang los, da samler han en heel Skare og gjor meget ondt." Kongen svarer:

„Sandt sige I, at Mangen En haver faaet sin Dod for mindre Brode end Rcerek; men
nodig vil jeg dog forspilde den Seier, jeg fik over de oplandffe Konger, der jeg tog 5 en

Morgenstund, og fik saaledes alle deres Riger; thi bor jeg ikke vorde Nogen af deres
Bcmemand, eftersom de Alle vare mine Frcender. Dog kan jeg nu vanffeligen see, om
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Rcerek tvinger mig til at lade ham drcebe eller ei." Derfor havde Rcerek lagt Hcenderne
paa Kong Olafs Skuldre, fordi han vilde vide om han var i Brynje.

Der var en islandst Mand, som hedte Thorarinn Nefiolfsson, som havde sin Slcegt
nord paa Landet. Ikte var han cetstor; men scerdeles forstandig, veltalende og djcerv i sin
Tale med fornemme Folk. Derhos var han en vidfarende Mand, som lcenge havde vceret uden
lands. Thorarinn var en meget styg Mand, meest fordi han havde hceslige Lemmer. Han
havde store og stygge Hcender, dog vare Fodderne meget styggere. Thorarinn opholdt sig
i Tunsberg, da den Begivenhed indtraf, som nyligen blev fortalt, og han var Kong Olaf
bekjendt ved Samtale. Just da var Thorarinn ifcerd med at tiltakle et Kjobmands-Skib,

som han aatte, hvorpaa han agtede sig over til Island om Sommeren. Kong Olaf hav

de Thorarinn nogle Dage til Gjcest hos sig, og talede meget med ham, ja Thorarinn sov
endog i Kongens Herberge. En Morgen tidlig vaagede Kongen, medens de Andre sov;
Solen var nyligen stegen op paa Himlen, og der var meget lyst inde. Kongen saae, at

Thorarinn havde rakt en Fod frem under Sengklcederne, og saae paa Foden en Stund.
I det Samme vaagnede de Vvrige i Herberget, og Kongen sagde til Thorarinn: „jeg
har vaaget en Stund og seet et Syn, som mig tykkes meget vcerd, og det er en Mands

Fod, saa jeg ikke tcenker nogen skal vcere styggere her i Kjobstaden." Derpaa bad han
de Andre give Agt paa, om de syntes det Samme, og Alle, som saae den, sandede Kongens

Ord. Da Thorarinn mcerkede hvad Talen var om, svarede han: „der er faa Ting, hvor
til det jo er muligt at finde Mage, og det er rimeligt, at det og gjcelder her." 'Kongen

svarer: uheller vil jeg paastaae, at der ei sindes en saa hceslig Fod, om jeg saa stulde
vcedde derpaa." Da sagde Thorarinn: „jeg er villig til at vcedde med Eder om, at jeg
i Kjobstaden stal finde en hcesligere Fod." Kongen: „da stal den fom faaer Ret kunne for
lange sig en Bon tilstaaet af den anden." „ Saa stal det vcere," svarer Thorarinn.
Derpaa trak han den anden Fod ud af Sengklcederne, som var ingen Mon fagrere end

den forste, og desuden var Lille-Taaen borte. Da sagde Thorarinn: „see nu her Konge
den anden Fod, som er saa meget styggere, at den ene Taa er borte, og nu har jeg dun

der Veddemaalet." Kongen sagde: „hiin Fod er saa meget hcesligere, at der er 5 fcele

Tceer paa den, da der kun er 4 paa denne, og nu har jeg Valget at begjcere Noget af
Dig." Thorarinn siger: er Drottens Ord; men hvad Begjcering har Du nu
at gjore mig?" Han siger da: „at Du forer Rcerek til Gronland og overgiver ham til
Leif Eriks son." Thorarinn svarer; „ei haver jeg nogensinde for vceret i Gronland."

Kongen: har Du, som er stig vidfarendes Mand, nu Leilighed til at komme til
Gronland, om Du ei for har vceret der." I Forstningen svarer Thorarinn ikke stort her

til; men da Kongen holdt paa sit Forlangende, undstog han sig ikke aldeles, og sagde:
i?leg vil lade Eder hore den Begjcering, Konge, som jeg havde tcenkt at gjore, om jeg
havde vundet Vceddemaalet, og det var den, at blive optagen i Eders Hird, og dersom I

tilstaaer mig den, bliver jeg desto pligtigere til ei at lcegge under mit Hoved, hvad I vil
have udfort." Dertil gav Kongen sit Samtykke, og nu blev Thorarinn hans Hirdmand.
Derpaa tiltaklede Thorarinn sit Skib, og da han var seilklar, tog han imod Kong Rcerek.

Da nu Kong Olaf og Thorarinn stilles ad, sagde Thorarinn: det nu bcerer saa
til, Konge, som ei er urimeligt og ofte kan hcende, at det ei lykkes os at fuldbyrde Gron

lcmds-Reisen; men at vi maa soge Island eller andre Lande, hvorledes stal jeg da stille
mig saalunde af med denne Konge, at I dermed er tilfreds?" - Kongen: „dersom Du
kommer til Island, da stal Du give ham i Gudmund Eyolfssons Hcender, eller Skapte Lag

mands, eller nogle andre Hovdingers, som ville antage mit Vennebud eller lertegn. Men
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seres Du til andre Lande, som ere ncermere her, da mag det saa, at Du med Vished veed,
at Kong Rcerek siden aldrig kommer til Norge. Dog dette gjer Du kun, dersom Du siet
ingen anden Udvei faaer." Da Thorarinn var seilklar og fik Ber, seilede han udenstjcers
udenom alle Verne, og nordenfor Lidendesnces stak han ud i Havet. Han fik ikke snart god

Vind; men vogtede sig dog for at komme Landet ncer. Han seilede indtil han fik Landkjen
ding as den sydlige Deel as Island, og seilede saa vester om Landet ud i Grenlands-Hav.

Der fik han store Storme, og svalkede lcenge om paa Havet; men da det leed ud paaSomme
ren, landede han ved Island i Breidafjord. Thorgils Arason var den ferste Mand as no
gen Anseelse, som kom til ham. Thorarinn bringer ham Olafs Vennebud, Ordsending og ler
tegn, hvormed fulgte Begjcering om Kong Rcereks Modtagelse. Thorgils tog venligen derimod
og indbed Kong Rcerek til fig, der blev hos ham om Vinteren. Men han syntes ikke om at
vcere der, og bad at Thorgils vilde lade ham felge til Gudmund, og siger, at han syntes ha
ve hert, at der hos Gudmund var den prcegtigste Levemaade paa Island, og at han egentli

gen var sendt i hans Hcender. Thorgils opfyldte hans Begjcering og lod ham ved nogle
Mcend felge til Gudmund paa Med ro v old. Gudmund tog venligen imod Rcerek, forme
delst Kongens Ordsending, og hos Gudmund var han den anden Vinter. Da syntes han
heller ikke om at vcere der, og da gav Gudmund ham Ophold paa en liden Gaard, som heder
Kalv skind, hvor der var kun saa Tyende. Der var Rcerek den tredie Vinter og sagde,

at siden han havde nedlagt fin Kongedom,havde han syntes bedst om at vcere der; thi der agte
des han mest as Alle. Sommeren efter faldt Rcerek ien Sygdom, som blev hans Ded.
Der fortcelles, at han er den eneste Konge, hvis Been hvile paa Island. Thorarinn Ne
fiolfsson var siden lcenge paa Reiser; men stundom var han hos Kong Olaf.

Den Sommer, da Thorarinn foer med Rcerek til Island, foer Hjalte Skeggeson og- <sap. «7.
saa til Island, og Kong Olaf gav ham mange Vennegaver med sig da de skiltes. Samme MfrNord,
Sommer foer Eyvind Urarhorn i Leding i Vesterhavet og kom om Hesten til Irland tillre
kongen Konofogor. Om Hesten medtes Einar Jarl fra Orkeneerne og Irekongen i Ulf
reksfjord, og der blev et meget stort Slag, hvori Kong Konofogor vandt Seier, da han

havde langt fiere Folk. Jarlen fiygtede med eet Skib og kom om Hesten tilbage til Orken
eerne, efter at have mistet sit meste Mandfkab og alt det Bytte, som de havde faaet. Jar
len var saare misforneiet med sit Tog og gav de Nordmcend, som havde vceret med Ire
kongen i Slaget, Skyld for at Seieren ikke blev hans.

Nu begynde vi igjen, hvor vi siap, at Kong Olaf reiste til sin Brudefcerd, for at 33.

hente sin Fcesteme Ingigerd, Olaf Sveakonges Datter. Kongen havde et stort Mand- §/
Mb med sig, og saa udvalgt var det, at alle Stormcend, som han kunde faae fat paa, fulgte
ham, og hver mcegtig Mand havde udvalgt Mandffab med sig baade med Hensyn til

Byrd, og anden Fuldkommenhed. Det hele Mandskab var vel udstnret og udrustet baa
de med Skibe, Vaaben og Klceder. De styrcde Flaaden ester til Konghelle; men da de

kom der, spurgde de ikke noget til Sveakongen, og ingen af hans Mcend vare komne der.

<sap. 86. 6i-Vnwn<zB-Kak (Grsnlands-Havet), Havet mellem Island og Grenland.
Vl-eic!a.kjyi6i-, see S. 137.
Hlodi-uvelli!', en mcerkelig Gaard i Dfjords-Syssel eller paa Nordlandet i

Island.
en liden Gaard pa,a i VaHla-siinK (Dfjords - Syssel) paa.

Island.
(llap. 87.

maa ssges paa Irland, antages at vcere Dnndalk-Bngten eller den bosliqgende Fjord Strangford
nordenfor Dublin. .
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Om Svea
kongen O
>Hfs Born.

Nop, 90,
Sucakon-
cns lagt

Kong Olaf opholdt sig lamge i Konghelle om Sommeren, og segte omhyggeligen at ud
fritte, hvad Folk kunde sige om Sveakongens Fcerd, og hvad han havde i Sinde; men
Ingen kunde for Vist sige ham Noget derom. Da sendte han sine Mcend op til Gotland
til Ragnvald Jarl, og lod sperge ham, om han vidste, hvorlunde det bar til, at Sveakongen
ikke kom til det aftalte Stcevnemede. Jarlen svarer, at han ikke vidste det; „men saasnart

jeg faaer Noget at vide," siger han, „j?al jeg sende mine Mcend til Kong Olaf, og lade ham
vide Besked, om Noget Andet er Aarsag til denne Dvcelen, end mange Forretninger, da det

ofte kunde falde til, at Sveakongens Fcerd oosatttes meer end han tcenkte paa."
Sveakongen Olaf Eriksson havde ferst en Frille, som hedte Edle, en Datter af en

Jarl fra Venden, som var bleven fangen i Krig, og kaldtes derfor Kongens Trcelpige. De
res Bern vare Eimund, Astrid og Holmfred. Desuden havde han en Sen med sin Dron
ning, som blev fedt Dagen fer lakobs-Messe. Da Drengen skulde debes, lod Biffoppen

ham kalde Jakob, hvilket Navn Svearne ikke syntes om, og sagde, at aldrig havde nogen
Sveakonge hedt Jakob. Alle Kong Olafs Bern vare vakkre as Udseende, og vittige fra

Berne-Alderen af. Dronningen var stolt og opferte sig ikke vel mod sine Stifbern; thi
sendte Kongen sin Sen Eimund til Venden for at opfostres hos hans Moderfrcender, hvor
han lcenge forsemte sin Christendom. Kongedatteren Astrid opfedtes oppe i Vester-Getland hos
en gjcev Mand, ved Navn Egil. Hun var en meget deilig Pige, hendes Ord faldt godt i hendes
Tale, hun var munter, men besteden og meget gavmild. Da hun var fuldvoxen, var hun ofte hos

sin Fader, og hver Mand syntes vel om hende. Kong Olaf var stolt og haard i sin Tale.
Han syntes meget ilde om den Stei og Opstand, som Landsfolket havde gjort imod ham

paa Upsala-Thing, da de havde truet ham med Vold, for hvilket han gav Ragnvald Jarl
den meste Skyld. Han gjorde ingen Tilberedelser til Brudeferd, ester den Aftale, som var

gjort, at han skulde gifte sin Datter Ingigerd med Norges Konge, Olaf Digre, og fare til
Landsgrcendsen om Sommeren. Da det leed ud paa Sommeren, vare mange af hans
Mwnd nysgjerrige efter at vide, hvad Kongens Agt var, om han enten vilde holde Forliget
med Norges Konge, eller bryde sit Ord, og dermed Freden. Mange vare derover meget

bekymrede; men Ingen var saa djcerv, at han turde sperge Kongen om den Ting; men Man
ge klagede over dette for Ingigerd, og bad hende granske efter, hvad vel Kongen monne ville.
Hun svarer: „stet ingen Lyst har jeg til at tale med Kongen, om hvad der er imellem ham
og Olaf Digre; thi de ere ikke hinandens Venner. Han haver engang svaret mig ilde, da
jeg bragte Olaf Digres Sag paa Bane." Imidlertid tog Kongedatteren Ingigerd sig
dette meget ncer, var sindssyg og nedslaaet, og derhos meget nysgjerrig efter at vide, hvad
Kongen vilde tåge sig til. Hun nwrede dog meer Mistanke om, at han ei vilde holde sit

Ord og Leste til Norges Konge; thi det fandtes, at han blev vred hver Gang Olaf Digre
ncevnedes.

En Dag, aarle om Morgenen, reed Kongen ud med sine Hunde og Falke, og hans

Maend med ham. Da de flap Falkene, droebte Kongens Falk iet Anfald to Orhaner, og
derpaa iet nyt Anfald tre. Hundene lebe til og toge Fuglene, eftersom de faldt til Jorden.

Kongen leb efter, tog Selv sit Vildt, gjorde sig meget til deraf og sagde: »det vil vare lcen

ge, inden de Fleste af ler gjere saadan lagt." Dette sandede de og tilfeiede, at ingen

Konge i deres Tanker havde saa stor en Lykke til lagt som han. Derpaa reed Kongen hjem
med sit hele Felge og var overmaade opremt. Ingigerd Kongedatter, som da ogsaa var glad i

Sind,gik just ud afsit Herberge som hun saae Kongen komme ridende i Gaarden, vendte sig der

Cap. 88. KonunKnKella, Kongelf, see S. 164.
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paa om, og hilsede ham. Han hilsede hende igjen leende, bar sirar Fuglene frem og fortol
ler om sin lagt. Du nogen Konge," siger han, «som i saa kort en Stund har

gjort saa stor en Fangst?" Hun svarer: «en god Morgenjagt er dette, Herre, da I haver
opstevet 5 Aarfugle; men mere var det, da Olaf, Norges Konge, tog i en Morgenstund 5
Konger, og underlagde sig alle deres Riger." Da han Horte dette, sprang han af Hesten,

vendte sig mod Ingigerd, og sagde: „det maa Du vide, Ingigerd, at saa stor Kjorlighed
Du end haver lagt til den digre Mand, da stal Du aldrig faae ham, og han aldrig Dig.

leg stal gifte Dig med en saadan Hevding, som jeg kan holde Venstab med. Men aldrig
kan jeg blive Ven af den Mand, som haver revet mit Rige og gjort mig stor Skade baade
ved Ran og Manddrab." Dermed afbredes Samtalen, og Enhver af dem gik sin Vei.

Kongedatteren Ingigerd havde nu faaet fuld Vished om Kong Olafs Hensigt og 91.

sendte strår Mond til Vestergetland til Ragnvald Jarl, og lod ham sige, hvorlunde det havde szsHngts
sig med Sveakongen, at det med Norges Konge gjorte Forlig var brudt, og bad Jarlen med
de andre Vestgeter vogte sig, da der for dem ingen Fred var at vente af Norges Mond.

Da Jarlen fik denne Tidende, sendte han Bud over hele sit Rige og bad Folket vogte sig, om
Norges Konge vilde paafere dem Krig og Feide. Jarlen sendte og Mond til Kong Olaf
Digre, og lod ham sige det Budstab han havde faaet, og tillige at han vilde holde Forlig
og Venstab med Kong Olaf, hvorfor han bad ham ikke at horje paa sit Rige. Da dette
Budstab kom til Kong Olaf, blev han meget vred og sindssyg, og det var nogle Dage, at

ingen Mand fik et Ord af ham. Derefter holdt han et Huusthing med sit Mandstab, og
der reiste Bjern sig for at tåge Ordet. Han begyndte sin Tale dermed, at han den forrige
Vinter var faren ester for at stifte Fred, og siger hvor venligen Ragnvald Jarl havde mod

taget ham; men derimod hvor tvort og tungt Sveakongen i Ferstningen havde modtaget

dette Forslag; «men det Forlig, som kom i Stand," siger han, «stede mere formedelst Fol
kemongdens Styrke, Thorgnyrs Magt, og Ragnvald Jarls Hjolp, end af Sveakongens
gode Villie. Af denne Grund tykkes vi at vide, at Kongen haver forvoldt Forligets Brud;

thi ber vi ingenlunde lade Jarlen det undgjolde, der prevedes at vore Kong Olafs sande
Ven." Nu vil Kongen vide af Hevdinger og andre sine Krigsmond, hvad Raad han nu
stal gribe til, «om vi stulle gange mod Getland og horje det med det Mandstab vi nu have

her, eller om noget Andet synes Eder mere Raadeligt." Han talede baade longe og snildt.
Derefter talede mange mogtige Mond, og Alle vare tilsidst enige i, at fraraade Feiden. De

sagde som saa: «endstjent vi have stort Mandstab, saa er det dog kun gjove og mogtige
Mond, som her ere forsamlede; men til Horford ere unge Mond, som jage efter Formue
og Anseelse, ligesaa stikkede. Det er ogsaa mcegtige Folks Sodvane, nåar de fare i Slag

eller Strid, at de have mange Folk med sig, som de kunne sende forud til deres Forsvar;
men ikke slaaes de Mond vorre, som have liden Formue, end de som i Rigdom ere opfedte."
Ester disse Tilstyndelser besiuttede Kongen at oplese den til Leding bestemte Hor, og gav

hver Mand Lov til at reise hjem; men lyste derhos til, at han en anden Sommer vilde ud
byde Folket til Leding over hele Landet, for da strår at drage mod Sveakongen, og hevne
sig for denne Troleshed. Derom syntes Alle vel. Derpaa foer Kong Olaf nord i Viken,

og tog sit Sode paa Sarpsborg om Hesten, hvor han lod samle Alt hvad til Vinterkost
behevedes, og sad der om Vinteren med en stor Mongde Folk.

Folk talede Forstjelligt om Ragnvald Jarl. Somme sagde, at han var Kong Olafs
sande Ven; men Andre ansaae dette ikke for troligt, og meente, at det vel havde staaet i AU^

hans Magt at formaae Sveakongen til at holde Ord og det Forlig, som mellem ham og

Kong Olaf var stuttet. Sighvat Skald yttrede sig ofte i sin Tale som Ragnvald Jarls store
32
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Ven, og talede ofte derom til Kong Olaf. Han tilbod Kongen at reise til Aagnvald Jarl,

og speide efter, hvorledes det havde sig med Sveakongen, og forsoge paa, om det var muligt

at faae noget Forlig i Stand. Dette syntes Kongen meget vel om; thi han talede gjerne
og ofte med sine fortrolige Venner om Kongedatteren Ingigerd. Tidlig paa Vinteren foer
Sighvac Skald selv tredie fra Borg ester over Marker til Gotland; men for Kong Olaf

og Sighvat skiltes ad, qvad han en Vise:

Scel Du sidde i Salen!
Til end jeg, Kong Olaf,
Dig kommer i Tale;
End vi sees igjen.
Skald onsker Hjelmhelten maa
Beholde Liv og sit Land;
Hoit stige hans Hceder!
Og saa jeg flutter den Sang.

Talet er nu de Ord,
Som Hjertet mest rorer;
Men end, o Konge, jeg veed
Med Skjcel omtale langt ster'.
Gud lade Dig beholde.
O! gjceveste blandt Konger,
Det Land, hvortil Du er baaren;
Det er mit Dnffe for Sandt.

Siden fore de osier til Eid og havde ondt for at komme over Aaen paa en liden Ege;

men efter mange VanMigheder slåp de over den. Sighvat qvad:

Til Strand drog jeg hvelvende Kog
Vaad blev jeg paa Baaden;

Hoien's Skibet beloe.
Vcerre Skib aldrig jeg saae,
Og Havbuktene provede jeg;
Men bedre det gik end jeg vented'.

Siden fore de over Eidaffov. Da qvad Sighvat:

Forst var der ei Herberg,
Da tretten Mi il jeg i led'
Over Skov fra Eide;
Hver 'Mnd veed Meen jeg
Hvast paa Fod, jeg toenker,
Den Dag vi gmge did;
Paa begge Saaler faldM
Saar for vor Konges Mamd.

Derpaa fore de om Gotland og kom om Qvwlden til en Gaard, som heder Hof.
Doren var lukket, saa de kunde ei komme ind, og Tjenestefolkene sagde, at det var Helligdag,
saa de maatte trcekke as. Sighvat qvad:

i) De onde Aattder,. som beboe Heiene. 2) Fartoiet. 3) Fodbladet blev såart og omt af den stcrrke Gang.

(sap. 92. Mai Kii-, see S. 38. Sighvat reiser fra Borg ester over MarKir til Vidar,
hvormed rimeligviis maa menes nuvcerende Ed i Eds Sogn i Vedbo-Herred i Dalsland, ved den
sMdre Ende af Store Lee-Soen, og Aaen, fom han med Fare fatte over, er da den, som forbin
der Log-So med den nysncrvnte Se. Han tog, derpaa over som fslgelig ei kan vcere
det S. 32 omhandlede Sogn af dette Navn, men de i Sydost for Ed og efter dette Sted be
ncevnte Skovstrcekninger; kommer endelig igjennem Gotland tit Unt, formodentlig Gaarden Store
Hof i Skandngs-Herred, hvor den ligeste Vei fsrer til Skara, Maalet for hans Reise. At
Sighvat skulde have tåget fra Borg den lange Omvei i Nord over Eidstoug i Soloer og igjen
nem hele Vcermeland samt Vadsbo-Herred og videre omkring Venern til Skara, er ligesaa nrime
ligt at antage, som uovereensstemmende med Bercrningen om denne Neise.

leg frygted' for Hjemfart;
Thi vi vare i Fare.
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I en Fart jeg reed til Hof,
Dsren lukket var i Laas,
Udenfor jeg be'r om Huus,
Luded' ned, stak Ncesen ind,
Faa Ord mig Huusfolk give.

sagde de det var.
Hedninger, som joge mig,
Trold i Vold jeg onffed'.

Da kom de til en anden Gaard, hvor Huusfruen stod i Doren, og bad dem ei komme
ind, da der anstilledes et Offer til Alferne. Da qvad Sighvat:

Arme Dreng! gak ikke ind',
Konen til os sagde;
Rced for Odins Vrede
Jeg er, Hedninger vi ere.
Fcele letteqvind'2) o Kongel
Mig som en Graabeen jog.
Siger ind' paa Gaarden der
Blotes nu til Åtferd

En anden Aften kom de til 3 Bender, som Alle hedte Vlver, og joge ham bort. Sig

hvat qvad:
Samnavne tre mig jage.
Og Mcend med Svcerd i Haand/)
Som mig Ryggen vende,
Hcedersvcerk ei virke.
Men jeg dog frygter for,
At Havssiens Lader")
lager alle Gjcester siden,
Der han Olver heder.

De fore videre om Qvaelden, og tras den fjerde Bonde, som blev anseet for at vcere

den gj<estfrieste Mand; men ud jog han dem ogsaa. Da qvad Sighvat:

Siden foer jeg for at finde Aastas Son jeg savned,
I Ost ved Eidastov,
Da jeg Herberg krceved'

Gjcestmild Mand/) som gildest hed'.
Og Fred jeg vented' der;

' I den uchristne Hal.Gjceve Spadens Fsrer^)
Et flygtigt Oie paa mig letted';
Vist er den Vcerste ond,

Saxes") Son fandt jeg ei,
Inde var ei No at finde;
Udjagen fire GangeNaar denne er den Vedste.

Sligt Folk jeg lidet priser. Nu blev jeg i een Qvceld.

Da de nu kom til Ragnvald Jarl, siger Jarlen, at de havde havt en besvcerlig Reise.
Da qvad Sighvat:

Sogne"')-Kongens Sendemcend
For' om Land med Kongens Ord,
De havde for sig havt

I) Vruges endnu om Helligdag. 2) i Edda en Bencevnelse paa letteqvinden. 3) I Texten
Slcegternes Ven, d. e. Kongen. 4) Hedninge-Offer. 5) Egentlig Slibestenens Sengs (Svcerdets) Toll
(Mand). Svcerdets Mand for Mand i Almindelighed. 6) SkibetS Lader for en Mand i Almindelighed.
7) Guldets Bryder, her en gjcestmild Mand. 8) Vonde. 9) Saxe menes her at vcere Ulv, saakaldet af

sine starpe Tcender. Her altsaa Ragnvald Ulfsson. 10) Kongen fra Sogn, d. e. Norges Konge.

For Haanden store Fcerd.
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Fare ei vi spared'.
Folkets Gang besvcerlig er.
Og Norges gjceve Konge byder
Os fare did fra Nord.

Og dryg var Eidaskov
For raste Gut mod Osten
Til gjawe Kongetvinger.l)
(Digter synger Kongens Roes.)
Og Havets Lues
Mig skulde ei forjage.
Fsr jeg finde kunde
Igjen min milde Drot.

Ragnvald Jarl gav Sighvat en Guldring, og en Kone sagde, at han ei havde gjort
forgjeves Gang med sine sorte Vine. Sighvat qvad:

Og disse sorte Dine
Fra Island viiste os
Den lange bratte Gang
Til Ring as gylden Skin.
Denne Fod gik med Mod
Paa gamle
For Din Mand übekjendt.
Hulde Mundffjcenk, Nanna.'o

Men da Sighvat kom hjem til Kong Olaf, og gik ind i Hallen, saae han paa Vag
gen og sang:

Sutten i Saarsvanens Svang/) -
Pynter Konge-Heltens Hal
Med Brynje og med Hjelm j

.Jeg begge her paa Vcrggen seer;
Ingen Kongemand for sand
Saa dyre Huuspryd har.
Hal prcegtig er i Alt.

Siden fortaeller Sighvat om sin Fcerd og synger disse Viser:

Raske Konges prude Vagt
Jeg hore bad det Qvad,
Som jeg qvcedet har om Fcerd,
Hvor let jeg Uveir taalte.
Sendt mod Ost jeg blev i Host
Fra Svanevangens Skiers
Lange Vei tilSvithjod;
Liden Sovn var siden.

Men da han fik Kongen i Tale qvad han:

I) Den svensse Konge Olaf. 2) Skibsrullens Vcrnk eller Skibets. som rulles i Våndet, og Skibets
Bcrnk er Havet. Havets Lue er Guldet og Guldets Qvist er Manden, altsaa de kongelige Mcend
-3) Veie-Vrot bruges endnu om Vei, som er rrudt gjennem Skov og Krat. 4) Nanna Valdurs Kone,
som her forestilles som en Mjooiljamkerinoe. 5) Saar-Svanens, d. e. Ravnens Vug; Vestrivelse af en
Helt. 6) Havets Ski, d. e. Skib.

Hirdens Mand, som opvcekker
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Tidligen om Vinteren foer Sighvat Skald selv tredie fra Sarpsborg oster over
Marker til Gotland, og de bleve paa denne deres Fcerd ofte siet modtagne. En Qvceld
kom han til 3 Bonder, som jog dem Alle ud, og da qvad Sighvat Skald Astfarer-.Vi
sen om sin Fcerd. Omsider kom Sighvat Skald til Ragnvald Jarl, og var lcenge hos
ham under god og venlig Behandling. Da spurgte Jarlen af Kongedatteren Ingigerds
Brevsendinger, at Kong larisleifs Sendemcend vare komne ostenfra Holmgard til Olaf
Sveakonge, for at beile til hans Datter Ingigerd paa Kong larisleifs Vegne, og tilli
ge at Kong Olaf gav dem godt Haab. Paa samme Tid kom og Kong Olafs Datter,
Astrid, til Ragnvald Jarls Hird, og der blev da gjort et stort Gjestebud. Snart blev
Sighvat ved Samtale bekjendt med Kongedatteren, da hun kjendte ham af Navn og
Slcegtfcerd; thi Ottar Skald, Sighvats Sosterson, havde laenge havt kicerlig Omgang
med Olaf Sveakonge. Iblandt mange Ting, der blev talet om, spurgte Ragnvald Jarl
ogsaa Sighvat, om Norges Konge vilde cegte Kongedatteren Astrid „og vil han det,"
sagde han, „da mener jeg, at vi ei sporge Sveakongen om hans Samtykke." Netop
det Samme sagde Astrid Kongedatter. Kort efter foer Sighvat hjem, og kom lidt for
Juul til Sarpsborg til Kong Olaf. Strår fortoller Sighvat Kong Olaf de Tidender,
han havde hort, og i Forstningen blev Kongen meget nedstaaet, da Sighvat fortalte ham
Kong larisleifs Frieri, og sagde, at han ikke ventede andet end Ondt af Kong Olaf; men
onjkede at kunne gjengjelde ham dette saalunde, at han kunde mindes det. Men da en
Stund var leden, sporger Kongen Sighvat om mange Tidender ostenfra Gotland. Sig
hvat fortceller meget om, hvor vcen Astrid Kongedatter var, og hvor snild i sin Tale, og
tillige, at alle Folk der sagde, at hun i ingen Deel stod tilbage for sin Soster Ingigerd.
Dette faldt godt i Kongens Vren. Derpaa fortalte Sighvat ham den hele Samtale, som
Astrid og han havde havt sig imellem, hvori Kongen fandt megen Behag og sagde: „ nep
pe monne det komme i Sveakongens Sind, at jeg vover at cegte hans Datter imod hans
Villie." Dog blev denne Tale ei bekiendt for Flere. Kong Olaf og Sighvat Skald
talede ofte derom. Kongen spurgte omhyggelige» Sighvat om Ragnvald Jarl, om han
vidste „om han er vor Ven," og Sighvat forsikkrcr, at Jarlen var Olaf Konges bedste
Ven. Da qvad Sighvat:

I) Samtidig med ham kom nemlig russiste Sendemcend for at begjcere Ingigerd for larisleif. 2) Ned
scrnker Rhinsolen, d. e>, ifolge Digternes ofte brugte Billede, Guldets Oder, en gavmild Mand. 3) Lod
fig forlyde med. Denne Talemaade er endnu brugelig i Fjeldsproget.

Da jeg gjceve Ragnvald hitted, Der jeg fra Vesten kom.
Ham jeg sagde, at det laae Da havde Eriks Son,
Paa Hjertet Eder, Olaf, Som ypped denne Svig,
Holde Fred med stcerke Mand. Folk mod sig ophidset.
Milde Malme-Vogters Men Ulfs Broders Hjcelp var stor
Store Sag jeg forte, For Eder, sagde jeg,
Der jeg Horte Tale fiin Nåar I sik Iarlefrcendens Land,

I Gardist Gjceves Mund.0 Som blev Svend frarevet.

Iarlefrcende bad Dig, Kloge Ulf imellem Eder lod

Som Rhinsolen scenker,^) Stifte fredeligt Forlig,

Holde vel hans Huusfolk, Og det Svar vi finge:

Enhver som iled hid. Begge Sag nedlcegge!

Og Dine vakkre Gutter, Ragnvald Tyve-Hader
Hvis Sind til Osten staaer, LetsN det for Dig var let,
O Konge! vil hos Ragnvald At ikke hevnet blev
Milde Tilhold finde. Det brudte Freds Forlig.
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Mcegtig Konge med mcegtige
Ragnvald skal holde Forlig;
Gjerne Nat og Dag Din Sag
Han trolig understøtter.
Thingholder bolde er
For vist den bedste Ven,

Alt ved det grsnne Salt.

«-ap, 33. Efter lulen foer Thord Skotakoll, en Systersen af Sighvat Skald, tilligemed en af
I3r"/"og Sighvat Skalds Skosvende, som Hosten for havde fulgt Sighvat til Gotland, did igjen

ganske hemmeligen fra Hirden. Da de kom til Ragnvald Jarls Hird, frembare de de ler
tegn, som Olaf Selv havde sendt Jarlen, for at han skulde feste Lid til dem. Uden Ophold
gjer Jarlen sig reiseferdig tilligemed Astrid Kongedatter, og toge med sig nesten 100 Mand,
som baade vare udvalgte af Hirden og mcegtige Bondesenner, samt omhyggeligen udstyrede
med Alt, baade med Kleder, Vaaben og Heste. Siden rede de Nord til Norge til Sarps
borg og kom der til Kyndelmisse.

' K""s havde der ladet Alt gjere i Stand paa det Bedste; der var alstens Drik-
kevarer, af de bedste, som kunde faaes, og ligesaa var al anden Tilberedning. Mange Stor-

mend havde han stevnet til sig fra Herrederne. Da nu Jarlen kom der med sit Felge,
modtog Kongen ham overmaade vel, og der blev anviist Jarlen et stort, godt og serdeles vel
forsynet Herberge, og dertil Tjenestemend og Andre, som skulde serge for, at Intet i nogen

Maade fattedes, som et Gjestebud monne pryde. Da nu Gildet havde staaet nogle Dage,
havde Kongen, Jarlen og Astrid en Samtale med hverandre, hvoraf Felgen var den Raad
siutning, at Ragnvald Jarl festede Astrid, Sveakongen Olafs Datter, til Norges Konge

Olaf med samme Medgift, som fer havde veret bestemt, at hendes Sester Ingigerd skulde
have havt hjemme fra. Kongen skulde og give Astrid samme Brudegåve, som han havde
bestemt hendes Sester Ingigerd. Derpaa blev Gjestebudet foreget, og da blev Kong Olafs
og Dronning Astrids Bryllup drukket i megen Herlighed. Efter dette foer Ragnvald Jarl
tilbage til Gotland, og ved Skilsmissen gav Kongen Jarlen store og gode Gåver. De skil

tes ad som de kjereste Venner, hvilket varede saa lenge de levede.

<sap. 93. Vaaren efter kom larisleifs Sendemend estenfra Holmgard til Svithjod, for at
yfhere om det Leste, som Kong Olaf forgangen Sommer havde givet, at gifte sin Dat-

Konge. Ingigerd med Kong larisleif. Kong Olaf talede om denne Sag med Ingigerd, og

sagde, at det var hans Villie, hun skulde gifte sig med Kong larisleif. Hun svarer: „ffal
jeg giftes med Kong larisleif, da vil jeg have i Brudegåve Aldegjoborg, og det larle-
demme, som dertil ligger." Deri samtykkede de gerdske Sendemend paa Kongens Vegne.

Da sagde Ingigerd: „skal jeg fare ester til Gardarige, da vil jeg velge den Mand fra Svea
velde til at felge mig, som jeg synes bedst slikket dertil, og jeg vil tillige betinge, at han ei

Ml have mindre Hedersnavn der ester end her, og ingenlunde verre Ret eller mindre An

seelse, end han her haver." Dette samtykkede Kongen og ligesaa Sendemendene, og til
Bekreftelse derpaa gave de deres Haand. Da spurgte Kongen Ingigerd, hvo den Mand

var, som hun vilde velge til sin Ledsager? Hun svarer: „ denne Mand er min Frende, Jar
len Ragnvald Ulfsson." Kongen svarer: „andenlund haver jeg tenkt at lenne Ragnvald
Jarl hans Svig mod sin Herre, da han foer til Norge med Datter min, og gav hende den

Cap. 93. en Borg ved Ssen
(Ladoga), nn Bycn Ladoga i Gardarike.

Du har i Ssterleden,



Qlaf den Helliges Saga 245

Gap 96.
Emund

Laqmands
Historie.

tykke Mand til Frille, som han vidste var min storste Uven; derfor skal jeg endnu denne

Sommer henge ham op." Da bad Ingigerd sin Fader at vere det Leste tro, som han
ved Haandtag havde givet hende, Formedelst hendes Bon kom det omsider dertil, at Kon
gen lover, at Ragnvald Jarl ffulde fare i Fred bort fra Sveavelde; men aldrig mere komme
for Kongens Oiesyn, og aldrig til Svithjod, saa lenge Olaf var Konge. Ingigerd sendte

derpaa Mend til Jarlen, som ffulde bringe ham denne Tidende, og såtte ham Stevnelag,

hvor de ffulde modes. Jarlen gjorde sig strår reiseferdig, reed op til Vster-Gotland, og fik
der et Skib, hvorpaa han med sit Folge reiste Kongedatteren Ingigerd i Mode; og derpaa
fore de samtligen oster om Sommeren til Gardarige. Da blev Ingigerd gift med Kong
larisleif, og deres Sonner vare Valdemar, Visivald og Holte den Frekne. Dronning
Ingigerd gav Ragnvald Jarl Aldegjoborg med det larledomme, som dertil Horte. Der
var Ragnvald Jarl lenge og blev en beromt Mand. Ragnvald Jarls og Ingeborgs
Sonner vare larlerne Ulf og Eilif.

Der var en Mand, som hedte Emund fra Skara, som var Lagmand i Vester-Gor
land og var en saare forstandig og ordsnild Mand. Han var etstor, frenderig og meget
formuende; men blev anseet for at vere underfundig og ikke meget at stole paa. Han var
den megtigste Mand i Vester-Gotland, da Jarlen var faren bort. Den samme Våar, da

Ragnvald Jarl foer bort fraGotland, holdt Goterne Thing imellem sig, og yttrede ofte md
byrdes deres Wngstelse for, hvad Sveakongen nu monne tåge sig til? De spurgte, at han
var dem vred, fordi de havde holdt sig til Vens med Olaf, Norges Konge, hellere end at
strides med ham. Sveakongen var og fortornet paa de Mend, som havde fulgt hans
Datter Astrid til Norge. Derfor tenkte Nogle paa at soge Trost og Hjelp hos Norges

Konge; og tilbode ham deres Tjeneste; men Andre fraraadede det og sagde, at Vest-Goter
ne ingen Styrke havde til at holde Strid med Svearne. „Derimod er Norges Konge
fjern fra os, da Hovedstyrken af hans Land er langt borte. Derfor vilde vi forst sende
Mend til Sveakongen, for at forsoge paa, at komme til Forlig med ham. Kan dette ikte

ffee, staaer endnu den Udvei tilbage, at soge Trost hos Norges Konge." Da bade

Bonderne Emund at paatage sig denne Sendeferd, hvori han samtykkede, og foer med
30 Mand til Bster-Gotland, hvor der vare Mange af hans Frender og Venner, som
toge meget vel imod ham. Han talede da med de viseste Mend om denne vanskelige

Sag, og samtligen vare de enige i, at Kongen behandlede dem imod Billighed og Lov.
Derpaa foer Emund op til Svithjod og talede med mange megtige Mend, som Alle yt

trede sig paa samme Maade. Emund holdt saaledes paa at reise, indtil han en Dag mod
Aftenen kom til Upsal, hvor han med sit Folge tog et godt Herberge og blev der om Natten.
Dagen ester gik Emund til Kongen, som just sad paa Thinget, omgiven af mange Menne-'

ster. Emund gik for ham, neiede og hilsede ham. Kongen saae paa ham, hilsede ham og
spurgte hvad Tidende han bragle? Emund svarer: „smaa ere Tidmderne hos os Goter,
dog synes det os noget merkeligt Nyt, at Atle den Dumstolte i Vermeland, som vi ansee

for en stor Jeger, foer op over Skovene i Vinter med sine Skier og sin Btte. Esterar

han havde faaet saa meget Graaverk paa Fjeldet, at han havde fyldt sin Staadde saa me
get som han paa denne kunde trekke, venbte han hjem fra Skoven. Paa Veien saae han
et Ekorn i Treerne, som han ffjod paa; men ramte det ikke, derover blev han saa vred, at

han slav Staadden og lob efter Ekornet; men stedse sprang Ekornet der, hvor Skoven var
trangest, stundom mellem Trerodderne, stundom op i Grenene, og mellem Qvistene fre

det ene Tre til det andet. Naar Atle stjod paa den, stoi Pilen stedse over eller under
den; men aldrig sprang Ekornet saa, at jo Atle kunde see det. Han var saa ivrig i denne
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lagt, at han lob hele Dagen ester Ekornet, uden dog at kunne faae fat derpaa. Da nu
Morket kom paa, kastede han sig ned i Sneen, som han pleiede, og laae der om Natten i
et stcerkt Sneefog. Dagen ester foer Atce afsted, for at lede ester sin Slaadde; men
fandt den aldrig siden, hvorpaa han reiste hjem. Dette er de Tidender, som jeg

har at fortolle, Herre." Kongen siger: „af ringe Betydenhed er disse Tidender,
om Du ei har Meer at fortolle." Emund svarer: „Nyligen tildrog sig Noget, som
vel kan kaldes en Tidende, at Gaute Tofason foer med 5 Krigsskibe ud ester Gotelven; men

da han laae i Ekero, da kom der 5 store danske Kjobmandsskibe. Gaute og hans Mcend
toge strax de 4 store Skibe, og gjorde et stort Bytte, uden at miste en Mand; men det femte

Skiv stap til Soes og seilede sin Vei. Gaute forfulgte dem med eet Skiv, og kom dem sorst nor
mere ; men da Vinden tog til, halede Danerne fra dem. Da vilde Gaute vende tilbage; men der
blev et Stormveir, saa han forliste Skibet ved Lceso, og alt Godset forgik med den storste
Deel as Mandffabet. Imidlertid skulde hans Mandskab bie ham ved Ekero; men de Dan
ske kom over dem med 15 Kjobmandskibe, drcebte dem Alle og toge alt det Bytte, som de

forhen havde faaet. Saa siet lykkedes dem deres Rovgjerrighed." Kongen svarede:
„ dette ere store Tidender, vcerd at fortcelle; men hvad er nu Dit Mrinde hid?" Emund
svarer: „jeg reiser, Herre, for at soge Eders Kjendelse i en vanskelig Sag, hvori vore Love

og Upsala-Lovene ei stemme overens." Kongen sporger: »hvad er da Dit Kceremaal?"
Emund svarer: „der vare to cedelbaarne Mcend af lige Byrd; men ulige i Eiendom og Sin

delag. De trcettede om noget Jord, og tilfoiede hinanden stor Skade; men mest ham som
mcegtigst var. Denne Strid blev dog bilagt og paakjendt paa et Alherjar-Thing, og Dom

men lod, at han som var mcegtigst skulde give Igjeld; men ved forste Udtcelling betalte han
en Gjcesling for en Gaas, en Griis for et gammelt Sviin, og for en Mark brcendt Guld be

talte han en halv Mark, og for den anden halve Mark Leer og Dynd, og truede dem
paa det haardeste, som tog dette Gods for Gjeld; hvad dommer I derom, Herre?" Kongen
svarer: „han skal give fuld Igjeld, som Dommen lod; men sin Konge det Tredobbelte; end

er ikke Betalingen skeet inden Aar og Dag, da forvises han fra alle sine Eiendele, og alt hans
Gods vcere forfaldet, Halvdelen til Kongens Gaard og den anden halve Deel til hans Ve
derpart." Emund skjod denne Dom under de tilstedevcerende Mcends Vidnesbyrd, som

mcegtigste vare, og under de Love, som gyldige vare paa Upsala-Thing. Derpaa hilsede han
Kongen og gik ud. Siden kcerede andre Mcend deres Sager for Kongen, og han sad langt
ud paa Dagen over Folkets Sager. Da nu Kongen kom til Bords spurgte han hvor
Emund Lagmand var? Det blev ham svaret, at han var hjemme i sit Herberge. Da sagde
Kongen: «Ganger ester ham, han skal vcere min Gjcest i Dag." Derncest bleve Netterne')
indbaarne, siden kom Spillemcend ind med Harper, Giger og musikalske Instrumenter, der

ncest Mundskjcenkene. Kongen var overmaade munter og havde mange mcegtige Mcend
til Bords hos sig, saa han cendsede ikke mere Emund. Kongen dråk hele Dagen og Nat
ten ester sov han. Men om Morgenen da Kongen vaagnede, hugsede han hvad Emund

Dagen for havde talet, og da han var klcedt, lod han kalde sine vise Mcend til sig; thi Kong
Olafhavde stedse hos sig 12 af de viseste Mcend, som sadde i Retten med ham og behandlede

vanskelige Sager. Dog dette var ingen let Sag; thi Kongen var ilde tilfreds, nåar Dom

men afveeg fra hvad Ret var, og ikke heller hjalp det at sige ham imod. I denne Raad
samling forlangte Kongen Ordet og bod kalde did Emund Lagmand. Da Sendemanden

kom tilbage, siger han: «Herre, Emund Lagmand reed bort Gaardags, saasnart han havde

I) I Terten staaer: «Tendinger," som ester vor Talevrug egentligen betyder den Nwd, som sendes til
Gildet af Andre, eller som Gjcesterne medbringe.
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spiist." Da sagde Kongen: «siger mig, I gode Hovdinger, hvad det Lov - Sporgsmaal
havde at betyde, som Emund gjorde i Gaar?" De svarede: «I monne Selv have betcenkt,
om der ligger noget Andet deri, end han sagde." Kongen svarede: « med de to cedelbaarne
Mcrnd, som han talede om havde vceret uenige, hvoraf den Ene var mcegtigere end den
Anden, og som gjorde hinanden Skade, dermed meente han os og Olaf Digre." De

svare: «saa er det Herre, som I sige." Kongen: «Vor Sag blev domt paa Upsala-Thing.
Men hvad var hans Mening, da han fortalte, at der blev givet stet Betaling, nemlig en

Gaasunge for en Gaas, en Griis for et gammelt Sviin, og Halvdelen Leer og Muld iste

det for Guld?" Arnvid blinde svarede: «Herre, vel er det rode Guld og Leer hinanden heist
ulig; men dog er der storre Forstjel mellem Konge og Trcel. I lovede Olaf Digre Eders
Datter Ingigerd, som i alle Slcegtsgrene er kongebaaren og af A3t, som er

den fornemste i Nordlandene; thi den nedstammer fra Guderne selv. Men nu haver Olaf
Konge faaet Astrid, og om hun end er et Kongebarn, saa er dog hendes Moder en Tr<el
qvinde, og dertil vendiff. Stor Mon er der mellem disse Konger, nåar den ene tåger
til Takke med Sligt, og det er her, som man kunde vente, at en Nordmand ei kan satttes

ved Siden af Upsala-Kongen. Lader os Alle yde vor Tak for at saa holdes fremdeles; thi
Guderne have lcenge holdt Haand over deres Afkom, endffjont Mange nu forsomme den
Tro." Der var 3 Brodre, Arnvid blinde, som var meget forstandig; men saa svagsynet,

at han neppe var krigsdygtig. Den anden var Thorvid stamme, som ikke kunde tale to Ord
efter hinanden paa engang; men var overmaade djcerv og modig; den tredie var Freyvid
dove, som Horte ilde. Alle disse Brodre vare rige og mwgtige Mcend, wtstore og forstandige,
og Alle Kongen megec kjcere. Da sagde Olaf Konge: «hvad betyder vel det, som Emund

sagde om Åtte den stolte?" Ingen svarer; men den Ene saae paa den Anden. Kongen
sagde: «taler nu frit." Da sagde Thorvid stamme: «Åtte (betyder) krigersk, begjcerlig,
udcediff; dcelst (betyder) taabelig, stolt." Da sagde Kongen: «hvem gjcelde disse Spotte
gloser?" Freyvid dove svarede: «vi ville tale tydeligere, om det ffeer med Eders Forlov."

Kongen: «tal nu frit Freyvid hvad Du vil." Freyvid tog nu Ordet: «Thorvid, Broder
min, som ansees som den forstandigste af os Brodre, holder åtte og begjcerlig, dcelff og

taabelig stolt for Et og det Samme. Saaledes kalder han ham, som kjedes ved Freden,

som higer efter Smaating uden at faae dem, medens han lader store og nyttige Ting gaae
som de kom. Nu er jeg dov; men saa hoit have Mange sagt, at jeg har tunnet stille det,
at alle Mand, baade Mcegtige og Ringe, syntes ilde om, at I, Herre, ikke haver holdt Eders

Lefte til Norges Konge. Men vcerre er dog hiint, at I brod den Alherjar Dom, som

blev afsagt paa Upsala-Thing. I behover ikke at rceddes enten for Norges Konge eller for
Danakongen, eller nogen Anden, saalcenge Sveahceren vil folge Eder; men dersom Landsfol
ket samdrcegtigen vender sig mod Eder, indsee vi, Eders Venner, intet Raad, som sikkert kan
vcere Eder gavnligt." Kongen sporger: «hvo er den Hovedsmand, som tor forraade Land
og Rige fra mig?" Freyvid svarer: «alle Svear ville have gammel Lov og deres fulde

Ret. See nu hid, Herre, hvor mange Hovdinger her sidde i Raadsamling med Eder. Jeg
tcenker, Sandt at sige, at vi ere nu kun sex, som I kalde Eders Raadgivere; alle Andre ere,
saa vidt jeg veed, redne bort og faret ud i Herrederne for at holde Thing med Landsfolket,
og vi kunne ikke fordolge Eder, at Budstikken er sendt over hele Landet for at sammenkalde

1) Svearne, fra Upland.

(sap. 96. Nieser nu Less i Kattegat, som skal have Navn efter Havets Gud, Hler, der
ifslge Edda havde sit Soede paa denne D.



248 Olaf den Helliges Saga.

etßefse-Thing.i) Alle vi Brodre ere og indbudne til at tåge Deel i denne Raadstutning;
men Ingen af os vil have Navn af sin Drots Forrceder; thi saa var ikke vor Fader." Nu
tog Kongen Ordet: „hvad Raad stulle vi nu gribe til i den vanstelige Sag, som Ligger os
for Haanden? Giver mig nu, gode Hovhinger, et Raad, at jeg kan beholde Kongedom og
min Fcedrene-Arv; thi ikke vil jeg yppe Strid med hele Sveahceren." Arnvid blinde svarer:
«Herre, det er mit Raad, at I rider ned til med det Mandstab, som vil folge Eder,
tåger saa der Eders Skib og farer ud i Mcelaren. Stcevner der alt Folket til Eder; fa

rer ikke lcenger frem med Trodsighed; men byder hver Mand Lov og Landsret; holder saa
ledes Budstikken tilbage; thi den monne ei vcere faren vide om i Landet i den korte Tid.
Sender derpaa dem iblandt Eders Mcend, som I troe bedst, til dem, som have denne Sag under
Hcender, og forsoger, om denne Murren kan stilles." Kongen siger, at han vil lade sig dette Raad
behage. „leg vil," siger han, „at I Brodre fare denne Fcerd; thi jeg troer Eder bedst iblandt
mine Mcend." Da sagde Thorvid stamme: „Jeg bliver tilbage; men Jakob fare, det

behoves." Da sagde Freyvid: „Lad os nu gjore saa, Herre, som Thorvid sagde, han vil

ei forlade Eder i denne Fare; men jeg og Arnvid monne reise." Dette Raad havde nu
Fremgang. Olaf foer til sine Skibe, stak ud i Mcelaren, og snart stimlede mange Folk til
ham. Brodrene Arnvid og Freyvid rede ud til Ullaraker og havde med sig Kongesonnen
Jakob; dog holdt de hans Fcerd hemmelig. Snart mcerkede Brodrene, at der var megen
Sammenlob og Krigssamling, da Bsnderne holdt Thing baade Nat og Dag. Da Arn

vid og Freyvid traf paa deres Frcender og Venner, sagde de, at de vilde forene sig med Flokken.
Oerover bleve Alle glade, og Mcengden blev enig om at lcegge Sagens Udforelse i Brodrenes

Hcender. Dog sagde Alle som een Mand, at de ingenlunde lcenger vilde have Kong Olaf
over sig, og ei lcenger taale hans Ulov og stolte Overmod, da han ei vilde lyde paa nogen
Mands Tale, om end Storhovdinger sagde ham Sandheden. Da Freyvid mcerkede Fol

kets Hidsighed, indsaae han vel, i hvilket Ulag Kongens Sag var kommen. Da stcevnede
han Landshovdingerne til sig, og tiltalede dem med disse Ord: „saa synes mig, om det store
Raad, at scette Olaf Eriksson fra Riget, stal have Fremgang, at vi Svear fra Uplcmd stulle
vcere Formcend derfor; thi saa haver det altid vceret hidtil, at det Raad, Uplands-Hovdin
gerne mellem sig have stadfestet, det have de ovrige Landets Mcend fulgt. Ikke behovede
vore Fcedre at tåge Raad af Vestgoterne om Svearnes Landsstyrelse. Nu ville vi ei van
stcegte saaledes, at Emund behover at lcere os noget Raad; men lader os, Frcender og Ven

ner, forbinde os samtligen til en Bestutning." Alle samtykkede deri, og syntes det var vel

talt. Derefter stutter al Folkemcengden sig til det Sambaand, som Uplandshovdingerne
gjorde imellem sig, og Freyvid og Arnvid bleve Hovdinger for hele Hcerstaren. Da Emund
fornam dette, fattede han Mistanke om Sagens Udfald, og foer til begge Brodrene, for

med dem at have en Samtale. Da sporger Freyvid Emund: „hvad er Eders Agt om

Olaf Eriksson tages af Dage, hvilken Konge ville I da have?" Emund: „Han som tykkes
os mest stikket dertil, hvad enten han er af Hovdinge-2Et eller ei." Freyvid svarer: „ikke
ville vi Upsvear, at Kongedommet stal i vore Dage gaae fra gamle Forfcedres Mt, som

ien lang Slcegtrcekke have vceret Konger, medens vi have saa godt Valg som nu. Kong

1) Thing, hvori Misgjcerninger straffedes ved Fcengsel, Landflygtighed, Voder, eller Livs Fortabelse.
2) Elvemundingen.

Dette NeflsihinK holdtes, som det Fslgende viser, paa IHlaiaK,-.
d. e. Fyris-Aaens Udlsb i Mcelaren nu Universitets-Staden og Erkebi

spescedet Upsala (Tunelds Geogr. Upland S. 105), der laldtes Sstre-Aaros til Adffillelse fra det
andet i Vestmanland, eller Svartaaens Udlsb i samme Ss, der laldtes Vestre-Aaros, nu
Byen Vesteraas.
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Olaf har to Sonner, en af disse ville vi keise til Konge, endffjont der er stor Mon mellem
dem. Den ene er cedelbaaren og af svenffMt paa begge Sider, den anden er en Trcelqvin
des Son og af vendiff A3t paa modrene Side." Denne Afgjorelse vandt lydeligt Bifald

og Alle vilde have Jakob til Konge. Da sagde Emund: «I Upsvear have nu Magien
til at raade denne Gang; men jeg siger Eder, hvad der vil indtrceffe, at Nogle af dem, som

nu ikte ville hore Andet, end at Kongedommet i Svithjod forbliver i vore Forfcedres Mt,

ffulle opleve den Dag, da de vilde onffe Kongedommet i en anden Mt, som i sig selv mere
gavnligt." Derpaa lode Brodrene Freyvid og Arnvid Kongesonnen Jakob lede frem

paa Thinget og gave ham Kongenavn, og Svearne gave ham dertil Navnet s3nund, hvil
ket han siden beholdt, saa lcenge han levede. Dengang var han 10 eller 12 Aar gammel.
Derefter antog Kong Vnund en Hird og valgte Hovdinger om sig, og de fik alle saa mange

Folk om sig, som han syntes de behovede. Derpaa gav han hele Bonde-Almuen Hjemlov. Efter
dette fore Sendemamd imellem Kongerne, og omsider modte de hinanden selv og gjorde
Forlig. Olaf skulde vcere Konge over Landet, saa lcenge han levede; men ffulde holde Fred
og Forlig med Norges Konge, saavel som med alle de Mwnd, der havde havt Deel i denne
Raadstutning. Dnund ffulde og vwre Konge og have den Deel af Landet, som Fader
og Son forenedes om; men ffulde vcere pligtig at understotte Bonderne, om Kong Olaf
gjorde Noget, som ei Bonderne vilde taale.

Derefter fore Sendemwnd til Norge til Kong Olaf i det Mrende, at han ffulde dra- «,?.

ge i StVvneleding til Konghelle Sveakongen i Mode, og tillige at Sveakongen vilde at de ffulde ForDsm°de
stadfceste deres Forlig. Da Kong Olaf nu Horte denne Ordsending, var han, nu som for, s"ast.
villig til Forlig og foer med sit Folge til det bestemte Sted. Der kom og Sveakongen,

og da Svogrene modtes, forbinde de sig indbyrdes til Fred og Forlig. Da var Olaf
Sveakonge myg i Sind og god at komme i Tale. Thorstein Frode fortaeller, at der laae
en Bygd i Hising, som snart havde hort til Norge, snart til Gotland. Da gjorde Kon

gerne den Aftale mellem sig, at de ffulde ved Tcerninger kaste Lod imellem sig om denne
Eiendom, og han ffulde have Bygden, som gjorde det storste Kast. Da kastede Svea

kongen Serere to, og sagde, at Kong Olaf nu ei behovede at kaste. Han svarer, i det han
rystede Terningerne i Haanden: „end er der to Serere paa Tcerningerne, og det er en rin

ge Sag for Gud, min Herre, at lade dem vende op for mig." Derpaa kastede han og
slog op Serere Alle. Nu kastede Olaf Sveakonge atter, og gjorde samme Kast. Lige
saa kastede Olaf, Norges Konge, paa ny; og der var 6 paa den ene; men den anden gik

midt over, saa der var 7 Dine paa den, og nu tilegnede Norges Konge sig Bygden. Ikke

have vi hort meer af Vigtighed fortcelle om dette Mode; men Kongerne ffiltes ad i kjcer
ligt Venffab.

Efter denne Begivenhed, som nu er fortalt, vendte Olaf med sit Mandffab tilbage
til Viken. Han foer da forst til Tunsberg, og opholdt sig der en kort Stund, hvorefter

han foer nord i Landet. Om Hosten seilede han alt nord til Throndhjem, lod der berede
Vinterkost og sad der om Vinteren. Da var OlafHaraldsson Enevoldskonge over Norge og

hele det Rige, som Harald Haarfager havde havt, og havde det frem for ham, at han var ene
Konge over Landet. Ved et fredeligt Forlig havde han og faaet den Deel af Landet,

som Olaf Sveakonge forhen havde havt; men den Deel af Landet som Danakongen havde
havt, tog han med Magt, og raadede over denne Deel som andensteds i Landet. Dana
kongen Knut raadede paa den Tid baade over Danmark og England; men sad selv lcengst i

England, og såtte Hovdinger til at styre Landet i Danmark, uden paa den Tid at gjore
Krav paa Norge.

33 «
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O«p. 99.
larlernes
Historie.

Der fortslles, at i den norste Konge Harald Haarfagers Dage, bleve Orkenoerne
som tilforn havde vceret et Vikingebol, bebyggede. Den forste Jarl paa Orkenoerne hedte
Sigurd, som var en Son afEystein Glumra, og Broder til Ragnvald More-larl. Efter
Sigurd var hans Son Guttorm, Jarl i eet Aar. Efter ham tog Torf-Einar, en Son
af Ragnvald, larledommet, og var laenge Jarl og mcegtig Mand. Halfdan Haalceg, en
Son af Harald Haarfager, overfaldt Torf-Einar og jog ham bort sra Orkenoerne; men
Einar kom tilbage og droebte Halfdan paa Rin an so. Derefter foer Kong Harald med
en Hcer til Orkenoerne. Nu fiygtede Einar til Skotland, og Kong Harald lod Folket
paa Orkenoerne tilsvcerge sig alle deres Odels-Eiendomme. Derefter forligtes Kongen og
Jarlen saaledes, at Jarlen blev Kongens Mand, og tog Landet i Lam af ham; men det
ffulde ingen Skat betale, da det paa den Tid blev meget hcerffattet af Vikinger. Jarlen
betalte Kongen 60 Mark Guld, og derefter hcerjede Kong Harald paa Skotland, hvorom
fortcelles i Glim-Drapa. Efter Torf-Einar raadede hans Sonner Arnkel, Erlend og
Thorfinn Hausaklyfur for disse Lande. I deres Dage kom Erik Blodore fra Norge, og
ham underkastede larlerne sig. Arnkel og Erlend faldt paa et Krigstog; men Thorfinn
raadede disse Lande og blev gammel. Hans Sonner vare Arnfinn, Haavard, Lod
ver, Ljot og Skule. Deres Moder var Grelaud, en Datter af Jarlen Dungad fra Ka
tances. Hendes Moder var Groa, en Datter af Thorsteinßode. I Thorfinn Jarls sene
ste Dage kom Erik Blodores Sonner, som havde stygtet fra Håkon Jarl fra Norge og
fore afsted paa Orkenoerne med megen Voldsomhed. Thorfinn Jarl dode paa Sotteseng,
og efter ham raadede over disse Lande hans Sonner, om hvilke der er mange Fortcellinger.
Lodver levede lcengst af dem og raadede ene over disse Lande. Hans Son var Sigurd
Digre, som tog larledommet efter ham og blev en mcegtig Mand og stor Krigshelt. I
hans Dage kom Olaf Tryggvesson fra sit Vikingetog i Vesterhavet med sin Krigsmagt,
landede ved Orkenoerne og tog Sigurd Jarl til Fange i Ragnvalds Vaag, hvor han laa
med eet Skib. Kong Olaf tilbod Jarlen, at han maatte lose sit Liv ved at lade sig dobe
og at antage den rette Tro, blive hans Mand og indfore Christendommen paa alle Orken
oerne. Som Gidsel tog Olaf Konge hans Son, som hedte Hund eller Hvalp. Derfrå
foer Olaf til Norge og blev Konge der. Hund var hos Kong Olaf i nogle Aar og dode
der. Siden viste Sigurd Jarl Kong Olaf ingen Lydighed. Han giftede sig med en
Datter af Skottekongen Melkolm, og deres Son var Thorfinn. Sigurd Jarl havde des
uden celdre Sonner, nemlig: Sumarlid, Bruse, Einar, Rangmund. Fire eller fem Aar
efter Olaf Tryggvessons Fald, foer Sigurd Jarl til Irland, og såtte sine aeldste Sonner
til at styre Landet. Thorfinn sendte han til hans Morfader, Skottekongen. Paa denne
Fcerd faldt Sigurd Jarl ißrians-Slaget. Da dette spurgtes til Orkenoerne, blev Bro
drene Sumarlid, Bruse og Einar tagne til larler og de deelte Landet i 3 Dele mellem sig.
Thorfinn Sigurdsson var 5 Aar, da Sigurd Jarl faldt, og da Skottekongen spurgte Jar
lens Fald, gav Kongen sin Frcende Thorfinn, Katances og Suderland tilligemed larlsnavn,
og såtte Mcend til at styre Riget med ham. Strax i Opvcrxten var Thorfinn Jarl fuld-

99. N.in«,nBs? eller Mnnl-ss?, nu North-Ronaldsa, see S. 74.
liawnes, Caithnes, S. 70.
NsAnv»l<iBvaAi>, en Vugt paa Nordvestsiden af nuvcerende South-Ronaldsa, see S. 68.
Brians Slaget var et af de største og blodigste, som er holdet i de nordiske Lande paa

de Tider. Det stod den 23de April 1014(?) ved Clontarf eller Cluain Tarbh, ikke langt fra
Dublin i Irland, imellem den ostmanniste Konge Sigtryg og Brian, Konge i Munster, som vel
seirede, men såtte Livet til i dette Slag, der efter ham har faaet Navn.

Oullrwnck, Sutherland, see Katanes S. 70.
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kommen moden i alle Dele. Stor og stcerk var han, men styg: og saasnart han vorede
i Alder, saaes det let, at han var fremfusende, haard og grum; men derhos en meget viis
Mand. Saa siger Arnor larle-Skald:

Viste mere Mod til Angreb
Og til Land at voerge.

Brsdrene Einar og Bruse vare ulige i Sindelag. Bruse var en sagtmodig og Gap. im
fredsommelig Mand, forstandig, veltalende og vennescel. Einar var stivsindet, faata- ?" «ruse
lende og üblid, derhos fremfusende og pengegjerrig; men en stor Krigsmand. Su«

marlid, som var den celdste af Bredrene, og var Bruse lig i Sindelag, levede kortest
og dsde paa Sotteseng. Efter hans Dsd paatalede Thorfinn sin Deel af Orkenser
ne. Einar svarede, at Thorfinn havde det Rige, som deres Fader Sigurd Jarl hav
de havt, nemlig Katanws og Suderland, hvilket han paastod var langt meer end den

tredie Deel af Orkenserne, derfor vilde han ei tilstaae Thorfinn nogen Deling. Bruse
derimod var villig til Deling. „leg vil," siger han, „ikke begjcere meer af disse Lan
de end den tredie Deel, som jeg har med Rette." Da tog Einar to Dele af Landet
under sig, hvorved han blev en m<egtig Mand, omgiven af mange Folk. Ofte var han
om Sommeren i Feidetog og lod dertil udbyde stort Mandffab i Landet; men det var
meget misligt med det Bytte, som paa Vikingetog gjordes. Da bleve Bsnderne kjede

af al den Besvcer; men Einar Jarl holdt paa med Haardhed at inddrive alle Paalceg,
og taalte ingen Mands Modsigelse, da han var en overmaade stolt og trodsig Mand.

Nu blev der Dyrtid i hans Rige formedelst det Arbeide og den Penge-Omkostning, som
Bsnderne havde; men i den Deel af Landet, som Bruse havde, var god Tid og Rolig
hed, ligesom han og var meget afholdt af Bsnderne.

Der var en nnegtig og rig Mand, som hedte Aamund, som boede paa Kross
Sandvik paa Laupandances. Hans Ssn hedte Thorkel, som var en af de mest be-""amm>ds
gavede Mcend paa Orkenserne. Aamund var en overmaade forstandig Mand og mest
anseet paa Verne. En Våar lod Jarlen Einar udbyde til Leding som scedvanlig.

Bsnderne knurrede ilde derover, og henvendte sig til Aamund med Bsn om at under
ststte dem hos Jarlen. Han svarede, at Jarlen ei var den Mand, som lyttede til An
dres Tale og paastod, at det ei nyttede at gjsre nogen Bsn til Jarlen om dette. „Saa

ledes som det nu staaer, er der godt Venskab mellem Jarlen og mig; men mig tykkes
der staaer Fare for, at vi blive uenige, ester som vort Sindelag paa begge Sider er;,

thi vil jeg ikke have dermed noget at bestille." Nu henvendte de sig til Thorkel, som
ogsaa var trau dertil; men lovede det dog omsider efter Folks megen Tilskyndelse. Aa

mund meente, at han havde gjort et overilet Lsfte. Da nu Jarlen holdt Thing, talede
Thorkel paa Bsndernes Vegne, og bad Jarlen sikaane Folket for de store Paalceg, idet

han derhos opregnede Folkets nsdlidende Omstamdigheder. Jarlen svarer vel, og siger,
at han ffulde holde Thorkels Ord i Agt. „leg havde agtet at tåge 6 Skibe ud fra

Landet; men nu skal jeg kun tåge 3; dog maa Du Thorkel, ikke oftere bede om Sligt."

Bsnderne takkede Thorkel for hans Hjcelp, og Jarlen foer paa Vikingetog, hvorfra han

tl)1. li ro 8 rigtigere No»s), nu Pomona eller Mainland (o: IVIoSln1l,nll) en af
Orkenserne. Paa Ilwupauclguesf som Sens vestlige Deel kaldtes, ligger Gaarden Oau<lvili (nu
Sandwick, cfr. S. 68).

Ingen Mand under Skyens Rand,
Ingre end som Einar,
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larlernes
Forlig.

Cap. 103.
Eyvind Ur

arhorns
Drab.

kom tilbage om Hosten. Vaaren ester gjorde Jarlen det samme Udbud som sedvanlig,
og holdt Thing med Bonderne. Da holdt Thorkel atter en Tale, hvori han bad Jar
len Mane Bonderne. Nu blev Jarlen vred og sagde, at Bondernes Lod skulle forvoer

res formedelst hans Forbon, og gjorde sig saa rasende vred, at han paastod, de nceste
Våar begge ikke stulde komme heelstindede paa Thinget. Derefter sluttedes Thinget.
Da Aamund fik at vide, hvad Jarlen og Thorkel havde talet sammen, bod han Thorkel

fare ud as Landet, hvorpaa han foer over til Katances til Thorfinn Jarl. Thorkel var
siden lamge der, opfostrede Jarlen i hans Ungdom, og blev siden kaldet Thorkel-Fostre,
og blev en meget beromt Mand.

Der vare fiere mcegtige Mcend, som stygtede fra sine Odels-Eiendomme paa Or
kenoerne for Einar Jarls Magt, og de Fleste stygtede over til Katances til Thorfinn Jarl.

Somme stygtede fra Orkenoerne til Norge, Somme til andre Lande. Da Thorfinn Jarl
blev voren, sendte han Bud til sin Broder Einar, og begjcerede den Deel as Riget, som
han tykkedes eie paa Orkenoerne, nemlig den tredie Deel as Oerne. Einar var seen til

at ville formindffe sit Rige. Da nu Thorfinn spurgte dette, samlede han en Krigsmagt
fra Katanoes og farer ud til Verne. Aldrig saasnart sik Einar Jarl Vished herom, for

han samler Mandffab, og agter at vcerge Landet. Bruse Jarl samler og Mandffab,
brager dem i Mode, og bsrer Forligs-Ord imellem dem. Der blev da stuttet det Forlig

imellem dem, at Thorfinn skulde have en Trediedeel as Orkenoerne, som med Rette
tilkom ham; Bruse og Einar derimod lagde deres Lod sammen, som Einar ene skulde
have Raadighed over; men om den Ene dode forend den Anden, sikulde den Lcengstle

vende tåge Landet efter ham. Denne Forening syntes at vcere billig; thi Bruse hav
de en Son, som hedte Ragnvald; men Einar var sonlos. Da såtte Thorfinn Jarl Mcend
til at bestyre det Rige, som han havde i Orkenoerne; men Selv var han som oftest paa Kå
tandes. Einar Jarl var som tiest i Vikingefcerd om Sommeren til Irland, Skotland
og Breiland.

En Sommer, da Einar Jarl feidede i Irland, sloges han i Ulfreksfjord med Ire
kongen Konofogor, og det er for bleven fortalt, at Einar Jarl der led et stort Nederlag

og Tab paa Mandstab. Sommeren efter foer Eyvind Urarhorn vestenfra Irland og ag
tede sig til Norge; men da Veiret var hvast og Strommen strid imod, dreier Eyvind af
til Aasmundsvaag og laae der veirfast nogen Tid. Da Einar Jarl spurgte det, for

foiede han sig didhen med mange Folk, tog Eyvind fangen, og lod ham drcebe; men lod

de Fleste af hans Folk beholde Livet. Disse fore om Hosten til Norge til Kong Olaf
og fortalte ham, at Eyvind var tågen af Dage. Kongen svarer lidet dertil; men dog
mcerkedes det paa ham, at han ansaae det for et stort og harmeligt Tab for sig; thi han
udlod sig ikke meget, nåar Noget gik hans Sind imod. Thorfinn Jarl sendte Thorkel-
Fostre ud i Oerne, for at indkrceve sine Skatter. Da nu Einar gav Thorkel den storste

Skyld for den Feide, hvori Thorfinn havde gjort Paastand paa Verne, foer Thorkel skyn
deligen fra Orkenoerne til Katanaes, og fortwller Thorfinn Jarl, hvorlunde han havde er
faret, at Einar Jarl vilde have drcebt ham, dersom ikke hans Frcender og Venner i Tide

havde advaret ham. Nu siger han: „er det kommen saa vidt med Jarlen og mig, at der
maa <?ee en Forandring imellem os nåar vi modes, eller og maa jeg fare saa langt bort,

Cap. Itt2. «rellunti, see S. 76.
(sap. IN3. nu Osmondwall, paa VnKalancl, den sydlige Deel af II»sy,

nu Sen Hoy i Orkenoerne, cfr. S. 68.



Qlaf den Helliges Saga. 253

at hans Magt ikke rcekker did." Jarlen styndede Thorkel meget til at fare oster til Norge,

til Kong Olaf. „Hoit vil Du blive agtet," siger han, „hvorsomhelst Du kommer hen
iblandtHcedersfolk; men saa vel kjender jeg Dit og Jarlens Sindelag, at det ei vil vare lcen

ge inden I ryge sammen." Derpaa gjorde Thorkel sig fcerdig, og foer om Hosten til Norge,
og siden til Kong Olaf, hos hvem han blev om Vinteren i stor Pndest. Ofte lod han Thor
kel komme i Samtale med sig, og han syntes, som Sandt var, at Thorkel var en forstandig
og stormodig Mand. I sine Samtaler med ham fandt Kongen, at hans Fortcellinger om
larlerne vare meget forskjellige, i det han var en stor Ven afThorsinn; men havde meget at

udscette paa Einar. Tidligen om Vaaren sender Kongen et Skib vester over Havet til
Thorfinn Jarl, med den Ordsending, at Jarlen stulde komme oster til ham. Jarlen undstog

sig ikke for denne Fcerd; thi Venstabs-Tale fulgte med Ordsendingen.

Thorfinn Jarl foer oster til Norge og indfandt sig hos Kong Olaf, hvor han fik en god , "1«
Modtagelse, og var der lcenge om Sommeren. Men da han gjorde sig fcerdig til at reise Drav.
Vester igjen, gav Kong Olaf ham et stort og fuldt tiltaklet Langstib. Thorkel-Fostre lagde

Folge med Jarlen, som gav ham et Skib, han havde havt med sig vestenfra om Sommeren.
Kongen og Jarlen toge en meget kjcerlig Afffed med hinandcn. Om Hosten kom Thorfinn
Jarl til Orkenoerne, og da Einar Jarl spurgte dette, gik han ombord paa sine Skibe med et
talrigt Mandstab. Da indfandt Bruse Jarl sig hos begge Brodrene og sogte at mcegle

Fred imellem dem, hvorved det kom til et Forlig, som ved Ed blev bekrceftet. Thorkel-Fo
stre stulde vcere i Forlig og Venstab med Einar Jarl, og det blev aftalt, at Enhver af dem
stulde gjore et Gilde for den anden, og at Jarlen forst stulde vcere Thorkels Gjcest i Sand
vik. Da Jarlen var kommen til Gjcestebuds, blev han bevcertet paa det Bedste; men

Jarlen var ikke munter. Der var en stor Skaale, paa hvilken der var Dor i begge Ender.

Den Dag da Jarlen stulde fare bort, stulde Thorkel folge med ham til det andet Gjestebud,
og Thorkel sendte Mcend forud, som stulde speide paa den Vei, som de om Dagen stulde

fare. Da Speiderne kom tilbage, sagde de til Thorkel, at de havde sundet 3 Baghold
„og vi tcenke," sige de, „at der monne vcere Svig i Gjcere." Da Thorkel spurgte dette,

forhalede han Tilberedelsen til Afreisen og hentede Folk til sig. Jarlen bad ham gjore sig

i Stand, og sagde, at det var Tid at ride. Thorkel svarede, at han havde Mangt og Me
get at tåge vare og gik snart ud, og snart ind. Der var et Baal paa Gulvet. Nu gik

han md ad den ene Dor, og ester ham en islandst Mand fra Vstfjordene ved Navn Hal

vard, som lukkede Doren ester ham. Thorkel gik ind imellem Ilden og det Sted, hvor Jar
len sad. Jarlen spurgde: „er Du endnu ikke fcerdig?" Thorkel svarer: „nu er jeg fcerdig,"

hug derpaa til Jarlen i Hovedet, saa han stupede i Gulvet. Da sagde Islcenderen:
drig saae jeg Nogen bcere sig saa raadvild ad, at I ikke drage Jarlen ud af Ilden," tog

derpaa en Stage, som han såtte under Jarlens Nakkebeen, og rykkede ham op paa Bcenken.
Thorkel og begge hans Kamerater ginge styndeligen ud af en anden Dor end den de vare gang
ne ind af, og Thorkels Mcend stode udenfor fuldt bevcebnede. Jarlens Mcend toge nu fat

paa Jarlen; men da var han allerede dod, og Ingen tcenkte paa at hevne ham.' Dette

stede ogsaa saa brat, fordi Ingen ventede dette Verk af Thorkel; thi Alle tcenkte, at det
virkeligen var saa, som for omtalt, at der var Venstab imellem Jarlen og Thorkel. De

Fleste, som inde vare, vare og vaabenlose, deels vare de Thorkels gode Venner; dertil

kom og, at Thorkel var et lcengere Liv af Skjcebnen bestaaret. Da Thorkel kom ud, havde
han ikke fcerre Folk end Jarlens vare. Thorkel drog til sine Skibe; men Jarlens Mcend
foer deres Vei. Samme Dag seilede Thorkel afsted oster ud i Havet. Dette stede efter Vin

ternat, og han kom i god Behold til Norge, foer saa fort han kunde til Olaf, og blev af ham
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vel modtagen. Kongen yttrede sig tilfreds med dette Vcrrk, og Thorkel var hos ham om
Vinteren.

/"" 3arls Fald, tog Bruse den Deel af Landet, som han havde havt;
HHN. thl det var mange Mcrnd vitterligt, under hvilke Vilkaar Einar og Bruse havde indgaaet

deres Fcellesffab. Endffjont Thorfinn ansaae det for Nettest, at hver af dem havde en Halv-
deel beholdt dog Bruse de to Trediedele afLandet den Vinter. Men Vaaren derpaa

gjor Thorfinn sin Paastand gjceldende, og krcever den halve Deel afLandet med Bruse; hvor
til Bruse ikte vilde give sit Samtykke. De holdt saaledes Thing og Staevnemoder om
denne Sag, og uagtet deres Venner sogte at bilcegge Sagen, kom det dog dertil, at Thorfinn

ikke vilde lade sig noie med mindre han fik den halve Deel af Derne, og paastod, at Bruse
efter det Sindelag han havde, endog havde nok med den tredie Part. Bruse svarer: „da
jeg tog Arv efter min Fader, var jeg vel tilfreds med at have en Trediepart afLandet; og
der var Ingen, som gjorde mig den stridig; men nu haver jeg tåget en anden Trediepart i
Arv efter min Broder, ifolge retlig Overeenskomst imellem os, og er jeg end ikke mcegtig til

nu at udholde nogen Strid med Dig, Broder, saa vil jeg dog hellere soge en anden Udvei,
end under saa Skjel godvilligen frasige mig Riget." Dermed endtes dette Mode. Men

da nu Bruse saae, at han ikke havde Krcefter til at stande jcrvnsides Thorfinn, saasom Thor
finn havde et storre Rige, og desuden Hjcelp af sin Morfader, Skottekongen, besluttede han

at fare af Landet oster til Olaf Konge, og havde sin Son Ragnvald med sig, som da var
10 Aar gammel. Da Jarlen traf Kongen, tog han vel imod ham. Nu frembar Jar

len sit A3rende og fortalte Kongen den hele Sags Sammenhceng mellem ham og hans

Broder, og bad ham om Hjcelp til at forsvare sit Rige, hvorimod han lovede ham sit
fuldkomne Venstab. I sit Svar anforte Kongen forst, hvorlunde Harald Haarfager
havde tilegnet sig al Odel paa Orkenoerne, og at larlerne siden den Tid bestandig havde

havt Landet som Lehn, men aldrig som Eiendom. „Som et gyldigt Beviis derpaa,"
siger han, „er det, at, da Erik Blodoxe med sine Sonner vare paa Orkenoerne, vare lar
lerne dem underdanige. Dertil kommer, at, da min Frcende Olaf Tryggvesson kom

der, blev Sigurd Jarl, Din Fader, hans Mand. Nu haver jeg tåget hele Arven efter
Olaf Konge, og nu vil jeg gjore Dig det Vilkaar, at Du bliver min Mand, og da vil
jeg give Dig Aerne til Lehn; saa skulle vi prove, om jeg kan give Dig en Hjcelp, som stal

vcere Dig til mere Gavn, end den som ydes Thorfinn af Skottekongen. Vil Du ikke
modtage dette Kaar, da vil jeg fordre den Odel og Eiendom tilbage der vester, som vore

Framder og Forfcedre have havt." Jarlen overveiede denne Tale noie, bar den for sine
Venner og ssgte deres Raad, om han skulde give sit Samtykke hertil, og indgaae saaledes
det Forlig med Kong Olaf, at vorde hans Mand. „Men jeg indseer ei hvad min Lod

kan vorde ved vor Skilsmisse, om jeg siger Nei hertil; thi Kongen haver tydeligen nok
lagt sin Fordring paa Orkenoerne for Dagen. Thi efter hans Stormcegtighed, og efter

som vi nu befinde os i hans Vold, monne det vcere ham en let Sag at raade over vore
Vilkaar, som ham godt synes." Endskjont nu Jarlen saae, at der var noget at be
tcenke paa begge Sider, valgte han dog det Vilkaar, at overgive sig og sit Rige i Kon-

gens Vold. Derpaa tog Olaf af Jarlen Magt og Raadighed over alle Jarlens Arve
lande, hvorimod Jarlen blev hans Mand efter edelig Forpligt.

<sap. ins, Thorfinn Jarl spurgte, at hans Broder Bruse var faren oster til Kong Olaf for at
joge Trost hos ham; men fordi Thorfinn tilforn havde vceret i Besog hos Kong Olaf og

stuttet Venffab med ham, meente han, at hans Sag stod godt hos ham, og vidste, at
Mange der vilde understotte den; men troede dog, at dette vilde stee af Flere, dersom han
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kom Selv. Derfor bestutter Thorfinn Jarl at gjore sig styndeligen fcerdig til at fare ester
til Norge, og tcenkte der vilde blive saa liden Forfkjel imellem hans og Bruses Ankomst
did, at Bruses 2Erende ei kunde vorde endt for Thorfinn traf Kongen. Men det gik an
derledes end Jarlen havde tcenkt; thi da Thorfinn Jarl kom til Kong Olaf, var Forliget
mellem Kongen og Bruse sluttet og afgjort, og Thorfinn Jarl vidste ikke et Ord om, at

Bruse havde overgivet sit Rige, forend han kom til Kong Olaf. Saasnart nu Thorfinn
Jarl og Kong Olaf modtes, fremsatte Kongen den samme Fordring paa Riget i Orken

oerne, som han havde gjort for Bruse Jarl, og forlangte at Thorfinn godvilligen fful
de overlade Kongen den Deel af Riget, som han tilforn havde. Jarlen svarer venli

ge» og sagtmodigen derpaa, at Kongens Venstab laa ham meget paa Hejrtet „og

dersom I tykkes, Herre, at behove min Hjcelp imod andre Hovdinger, da haver I til
forn den forskyldt; men jeg kan ikke vorde Eders haandgangne Mand, da jeg er Skot
tekongens Jarl og ham Lydighed skyldig." Da Kongen fandt, at Jarlen i sit Svar und
siog sig for at opfylde den Fordring, spm Kongen tilforn havde gjort, sagde han: „vil
Du ikke, Jarl, blive min Mand, da gjcelder det andet Vilkaar, at jeg sattter den Mand
over Orkenoerne, som jeg Selv vil; men da forlanger jeg Din Ed paa, at Du ingen For
dring vil gjore paa disse Lande; men lade dem virre i Fred, som jeg sattter over Landene;
men vil Du ikke indgaae nogen af disse Vilkaar, da monne han, som raader over disse
Lande, kunne vente Ufred af Dig, og da maa det ei synes forunderlige, om Lige gjengjel

des med Lige." Jarlen bad Kongen om Frist til at overtcenke denne Sag. Saa gjorde

Kongen, og gav Jarlen Tid til at holde Raad med sine Venner om Valget af disse Vil
kaar. Nu forlangte Jarlen Frist til nceste Sommer, at han forst kunde fare vester over

Havet; thi hjemme vare hans Raadgivere, og han var selv et Barn med Hensyn til
Alderen; men Kongen forlangte fremdeles, at han skulde nu vcelge et af to. Thorkel

Fostre var dengang hos Kong Olaf, og han sendte hemmelige» Mcend til Thorfinn Jarl,
og bad ham, hvad han end havde i Sinde, ikke at tcenke paa at forlade Olaf dennesinde

uden at vorde forligt med ham, eftersom han nu var kommen i Olafs Vold. Efter stige
Paamindelser syntes Jarlen see, at der var intet andet Valg end at lade Kongen raade.

Vel var det haarde Kaar, ikke at have noget Haab om nogensinde at faae sin Fcedrene-
Arv igjen, og desuden ved Ed forpligte sig til at lade dem beholde Riget i Ro, som ei
dertil vare attbaarne; men fordi det syntes ham uvist, hvorledes han ffulde komme bort,

valgte han at gange Kongen til Håande og vorde hans Mand, ligesom Bruse havde gjort.
Kongen fandt, at Thorfinn var mere storsindet og taalte mindre Tvang end Bruse; derfor

troede han Thorfinn stettere end Bruse, tillige indsaae han, at Thorfinn vilde sattte Lid til
Skottekongens Hjcelp, om han brod dette Forlig. Kongen havde ogsaa Forstand nok til
at indsee, at Bruse vel var langsom til at indgaae et Forlig; men lovede Intet uden hvad

han agtede at holde; men hvad Thorfinn angik, da, nåar han enganq havde tåget en Be

stutning, gik han glat til enhver Aftale, og betingcde sig ingen Forandring i Kongens for
ste Paastand; thi fattede Kongen Mistanke om, at Jarlen vilde krcenke Forliget.

Da Kongen noie havde overveiet denne hele Sag hos sig Selv, lod han blcese til
et almindeligt Thing, hvortil han tilkaldte larlerne. Da sagde Kongen: „jeg vil nu gjore

vitterligt for Almuen vort Forlig med Orkenoer-larlerne. De have nu erkjende
Eiendomsret til Orkenoerne og Hjaltland, og ere begge blevne mine Mcend, hvilket Alt

de med Ed have bekrceftet, og nu vil jeg give dem disse Lande til Lehn, nemlig Bruse en
Trediedeel, og Thorfinn en Trediedeel, som de for have havt. Men den Trediedeel, som
Einar Rangmund havde, bommer jeg at vcere hjemfalden til min Gaard, fordi han drcebte

34
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Cap. 108.
«ruse Jarls
Bortreise.

Eyvind Urarhorn, min Hirdmand, Fcellesmand og kjcere Ven, og denne Deel af Landet
vil jeg bestyre, som mig selv synes. Ogsaa det vil jeg bringe i Orden med Eder, mine
larler, at I, ester min Villie, skulle tåge mod Forlig af Thorkel Aamundsson for Eders

Broder Einars Drab; thi vil jeg, at denne Sag, om I det samtykke, voldgives mig." Det
gik med dette, som med alt det Dvrige, at larlerne samtykkede Alt, hvad Kongen sagde. Da gik

Thorkel frem og voldgav Kongen Sagen, hvorefter dette Thing stuttedes. Kong Olafdomte saa
store Voder for Einar Jarl, som for tre Lendermcend; men fordi Einar selv var Sagvol

der, stulde den tredie Deel af Boden falde bort. Derpaa bad Thorfinn Jarl Kongen om

Lov til at afreise, og saasnart han den fik, gjorde han sig i sterste Hast fcerdig til Reisen.
Da han nu var ganske reisefcerdig, traf det sig en Dag, da Jarlen sad og dråk paa Ski
bet, at Thorkel Aamundsson kom uforvarendes til ham, lagde Hovedet i hans Knce og
bad ham gjore med sig hvad han vilde. Jarlen spurgte, hvi han bar sig saaledes ad:
„vi ere jo nu forligte Mcend efter Kongens Dom, og stat Du op, Thorkel." Saa gjorde

han. Thorkel sagde: „det Forlig, som Kongen gjorde i min og Bruses Sag, vil jeg la
de staae ved Magt; men hvad Forliget med Dig angaaer, da skal Du raade. Endskjont

Kongen haver betinget mig Eiendomme og Lands-Ophold paa Orkenoerne, saa kjender jeg
dog saa vel Dit Sindelag, at der ikke er fcerdendes for mig til uden jeg farer der
hen i Fred med Eder, Jarl; thi vil jeg nu fast love Eder aldrig at komme til Orkenoerne,

hvad saa end Kongen derom monne sige." Jarlen taug, og forst efter et langt Ophold
tog han saalunde til Orde: „vil Du heller, Thorkel, at jeg skal demme os imellem, end
lide paa Kongens Dom, da vcere det Begyndelsen til vort Forlig, at Du ffal fare med

mig til Orkenoerne, vcere hos mig, og aldrig stilles ved mig, uden mit Lov og min Villie;
men vcere pligtig til at vcerge mit Land, og udrette Alt hvad jeg vil lade gjore, saa lcenge
vi baade ere i Live." Thorkel svarer: „det stal vcere i Eders Vold, Jarl, som alt Andet

hvad jeg raader over." Da gik Thorkel frem og stadfcestede denne Aftale. Jarlen sagde,

at han siden vilde tale om Pengeboderne; men tog derpaa Ed af Thorkel. Saaledes
gjorde Thorkel sig strår faerdig til at reise med Jarlen. Jarlen foer afsted, saasnart han
var fcerdig og aldrig siden saaes Kong Olaf og Thorfinn.

Bruse Jarl blev der tilbage, og gav sig god Tid til at giere sig faerdig. Men for

han foer bort, stcevnede Kong Olaf ham til sig, og tiltalede ham saalunde: „saa synes mig,
Jarl, at jeg i Dig har en Mand vestenfor Havet, paa hvis Trostab jeg kan stole; derfor ag
ter jeg at give Dig de to Dele af Landet, som Du tilforn har havt, at raade over; thi jeg vil ikke,
at Du skal vcere mindre mcegtig Mand, efterat Du er gaaet i min Tjeneste, end Du til

forn var; men dermed vil seg sikkre mig Din Troskab, at jeg vil beholde hos mig Din Son
Ragnvald. Da seer jeg nok, at Du, nåar Du haver min Hjcelp, og to Dele af Landet,

kan forsvare, hvad Dit er med Rette, mod Din Broder Thorfinn. Bruse tog med Tak

mod at faae to Trediedele as Landet fremfor een Trediedeel. Endnu opholdt Bruse sig en
kort Stund, for han reiste bort, og kom om Hosten vester til Orkenoerne; men Ragnvald
Bruseson blev efter oster hos Kong Olaf. Ragnvald var den vakkreste Mand man kunde

see; han havde et langt Håar, der var guult som Silke. Tidlig blev han stor og stcerk
og var en dygtig og ypperlig Mand, baade formedelst sin Forstand og artige Vcesen. Lcen

ge var han siden hos Kong Olaf, og derom taler Ottar Svarte i det Digt, som han gjor
de om Kong Olaf:

Hjaltlcendinger erkjendes
Som Dine Undergivne;
Klogt Du gode Kongers
Magt med Agt udsver.
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Ingen stridsnar Ingling
Nu boer paa Bsterlandets Jord,
Som vestlig' D'r sig undertvang,
For Dig vi fik til Konge.

Da Brodrene Thorfinn og Bruse kom vester til Orkenoerne, tog Bruse to Dele af Gap. 109.

Landet under sin Bestyrelse; men Thorfinn den tredie Deel. Icevnligen var Thorfinn paa Th"°?sinn"°g
Katances og i Skotland; men såtte sine Mcend over Verne. Til Bruse alene var det
overdraget at vwrge Verne, som paa den Tid bleve haardt medtagne af Vikinger. Thi

Nordmcendene og Danerne hcerjede meget paa deres Vikingetog i Vesterhavet, og kom ofte
til Orkenoerne, nåar de fore vester, eller kom vestenfra, og toge Nwsnam. Bruse klagede

ofte for sin Broder Thorfinn over, at han ingen Krigsrustning gjorde for Orkenoerne og

Hjaltland; men hcevede dog fin hele Andeel af Skatter og Skyld. Da bod Thorfinn ham
det Kaar, at Bruse ffulde have en Trediedeel af Landet; men Thorfinn to Trediedele tilli
gemed Landets Vcern for dem begge. Endffjont nu denne Forandring ikke skede saa snart,
fortcelles der dog i larle-Sagaerne, at den omsider gik for sig, og at Thorfinn havde to Dele;
men Bruse kun een, da Knut den Mcegtige havde lagt Norge under sig, og Kong Olaf
romt Landet. Jarlen Thorfinn Sigurdsson har vaeret den gjceveste Jarl paa Verne, og
havde det storste Rige blandt Orkeno-larlerne; thi han underlagde sig Hjaltland, Orken
oerne og Syderoerne, foruden at han havde et stort Rige i Skotland og Irland. Derom
qvad Arnor larle-Skald:

Folket Ringehader^)
Lyde maa. Sandt jeg siger:
Fra Thurse-Skjcer til Dublin
Var hele Folket Thorfinns.

Thorfinn var en meget stor Krigsmand. Han fik larledommet 5 Aar gammel,

regjerede over 60 Aar, og dsde Sottedod i Harald Sigurdssons sidste Dage. Men Bruse
dode i Kong Knut den Mwgtiges Dage, lidt ester Kong Olaf den Helliges Fald.

Nu have vi for os tvende Fortcellinger, af hvilke vi skulle begynde paa den, som vi kom
fra da vi fortalte, at Kong Olaf Haraldsson havde gjort Fred med Olaf Sveakonge, og Om Harek

var samme Sommer faret nord til Throndhjem. Da havde han vwret Konge i Norge i
5 Aar. Den Host beredte han fig til at tåge Vinterstede i Nidaros, og sad der om
Vinteren. Thorkel-Fostre Aamundsson var samme Vinter hos ham, som for er fortalt.

Kong Olaf eftergrandskede da omhyggelige», hvorledes Christendommen overholdtes i Lan
det, og erfarede, at den slet ikke overholdtes, saasnart man kom nord til Hålogaland, og at

det var langt fra ikke som det burde vwre i Naumadal og i det indre Throndhjem. Der
var en Mand ved Navn Harek, en Son af Eyvind Skaldaspilder, som boede paa en V,
der heder Thjoto, paa Hålogaland. Eyvind havde ikke vaeret nogen rig Mand; men var

cetstor og af hoit Mod. Paa Thjoto boede forst mange Smaabonder; men Harek kjobte
der forst en Gaard, som ei var meget stor, og såtte Bo der; men i faa Aar havde han paf

fet alle Bonder af Veien, som tilforn vare der, saa at han havde hele Ven alene, og anlagde
sammesteds en stor Hovedgaard. Snart blev han meget rig, ligesom han var en meget for

standig Mand, som der var megen Fremkomst i. Lcenge havde han staaet i stor Agtelse

1) Gavmild Mand.

Cap. IN9. DursasKei- tHuBa«Kei-) er maastee nogle Skjcer ved Thurso eller Thorsaa paa
Nordsiden af Katane» (Caithness), cfr. Orknoyinga S. S. 86 Verset; eller muligens Dyffer ved

(nu Tiren) vestenfor Skotland.
Cap. NU. N6tw) Thjoto, see S. 153.
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<sap. 111.
Om HalogK

icenderne.

«ap. 112
Om Amund
Grankels

son.

hos Hsvdingerne, og da han var besicegtet med Norges Konger, var han bleven af dem be
fordret til hoie Vcerdigheder. Hareks Farmoder Gunhild var en Datter af Halfdan Jarl
og Ingeborg, Harald Haarfagers Datter. Paa den Tid det ffede, som nu fortcelles, var
han noget alderstegen. Harek var den mest agtede Mand paa Hålogaland, og havde en
lang Tid havt Finnehandelen og Kongens Syssel i Finmarken, stundom alene, stundom

nogle Andre med ham. Ikte havde han Selv indfunden sig hos Kong Olaf; men dog
var der faret Ord og Sendemcend imellem dem, Alt paa det Vensikabeligste. Den Vin

ter sad nu Olaf i Nidaros, og der fore Sendemcend mellem Kongen og Harek af Thjoro.

Da gjorde Kongen vitterligt, at han agtede at fare nord til Hålogaland og heel nord til
Landsende; men Halogalcenderne gjorde sig ikke de bedste Tanter om denne Fcerd.

Olaf tiltaklede nu om Vaaren 5 Skibe, og havde ncesten 300 Mand med sig. Da

han var seilfcerdig, begyndte han sin Reise nordefter langs med Landet, og da han kom til
Naumadals-Fylke, stcevnede han Bonderne til Thing og blev paa ethvert Thing antagen til
Konge. Han lod og der som andensteds de Love oplcese, hvori Folket befaledes at overholde
Christendommen, og han truede hver Mand paa Liv og Lemmer og med Eiendoms Tab, som ei
vilde underkaste sig den kristne Lov. Han lod da store Revselser gange over mange Mcend,
ligemeget om de vare Mcegtige eller Ringe, og forlod intet Herred fer Folket havde samtykket

iat overholde den hellige Tro. Derimod gjorde de fieste mcegtige Mcend og mange Stor
bonder Gilder for Kongen. Saaledes foer han nord efter heelt til Hålogaland. Harek i

Thjoto gjorde ogsaa et Gilde for Kongen, hvor der var en stor Mcengde Gjcester, og Gildet
var overmaade pyntelige. Da blev Harek Lendermand, og Kong Olaf gav ham de samme

Forlehninger, som han havde havt af de forrige Landshevdinger.
Der var en Mand, som hedte Grankel eller Granketil, som var en rig Bonde, og paa

den Tid noget alderstegen. I sin unge Alder havde han vceret med paa Vikingetog og
havde da vceret en dygtig Krigsmand, ligesom han og besad store Fcerdigheder i de Dele, som

hore til Idrcetter.l) Hans Son hedte Aasmund, som var sin Fader lig i alle Dele, ja end
og tildeels overgik ham. Der vare Mange, som sagde, at han, med Hensyn til Vcenhed,
Styrke og Legemsfcerdigheder, ansaaes for den Tredie, der i Norge saalunde var bedst udsty
ret. Som den Forste ncevnes Håkon Adalsteensfostre, derncest Olaf Tryggvesson. Gran

kel indbod Kong Olaf til et Gjcestebud, hvor det gik prcegtigen til, og ved AMeden gjorde
Grankel Kongen store Venne-Forceringer. Kongen indbod under mange Overtalelser, Aas

mund til at fare med sig, og da Aasmund ikke syntes at kunne siaae sin egen Hceder fra sig,

besluttede han sig til at reise med Kongen, blev hans Mand og kom i stort Venskab hos

ham. Kong Olaf opholdt sig den storste Deel af Sommeren paa Hålogaland, foer til alle
Thinglag og christnede alt Folket der. Da boede paa Bjarko, Thorer Hund, som var den
mcegtigste Mand der Nord, og ogsaa han blev da Olafs Lendermand. Mange mcegtige

Bonders Sonner besiuttede da at folge Kong Olaf fra Hålogaland. Mod Enden af Som

meren kom Kong Olaf nordenfra og seilede ind efter Throndhjem til Nidaros, hvor han fad

om Vinteren. Da kom Thorkel-Fostre vestenfra Orkenoerne, efterat han havde drcebt lar-

1) Legemssvelser og Krigsvesen.

<sap. 112. eller nu Bjerks i Throndences Prcrstegd. i Senjen (S.
24). Formedelst en Rcekke mcerkelige Personer, som have beboet eller eiet denne D og hvilke
paa det ncermeste lade sig opregne efter hverandre fra Karl i (der levede forst i Aar
hundrede) og ned til Udgangen af 15de Aarhundrede, da den eiedes af Rigsraaderne Hr. Otte
Mattsson (af den yngre Familie Rsmer) og Tharald Kane maa den med Rette ansees for den
interessanteste D i Hålogaland.
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len Einar Rangmund. Den Host var der dyr Tid paa Korn i Throndhjem, efterat der i
lang Tid havde veret gode Aaringer. Io lengere Nord, jo mere dyr Tid; men der var
Korn nok paa østlandet og i Oplandene. Det hjalp imidlertid meget i Throndhjem, at
der var Mange, som havde gammelt Korn.

Om Hosten blev der bragt den Tidende til Kong Olafinde fra det Throndhjemffe, at Bon- «°p-
derne havde havt folkerige Gjestebud ved Vinternatstid, hvor der var bleven drukket tappert, dcrnes Qf-
Det blev og Kongen fortalt, at alle Mindebegerne signedes til Aserne efter gammel Skik.

Til denne Fortolling foiedes, at der var bleven stagtet Nod og Heste, med hvis Blod Al
terne vare blevne besmurte, samt at Offring var anstillet med det Forord, at det ffede for

at faae gode Aar. Tillige berettedes, hvorlunde alle Mand indsaae klart at Guderne
vrededes over at Halogalenderne havde vendt sig til Christendommen. Da nu Kongen

spurgte denne Tidende, sendte han Mend ind i det Throndhjemffe og lod byde til sig stere
Bonder, som han ved Navn opgav. Der var en Mand, som hedte Vlver paa Egge,
saa kaldet efter den Gaard, hvorpaa han boede; han var megtig og etstor, og Hoveds
mand for dem, som paa Bondernes Vegne modte for Kongen. Da de nu indfandt sig
hos Kongen, forelagde han dem disse Beskyldninger, hvortil Vlver svarer paa Bondernes
Vegne, at de ingen andre Gjestebud havde havt den Host, end deres Gilder og Omgangs
lag, foruden nogle Vennelag. „Men hvad der kan vere Eder fortalt om de Ord, som
ere faldne mellem os Thronder i vore Drikkelag, da kunne vel forstandige Mend vogte

sig for stig Tale; men ei kan jeg hindre taabelige og ollede Folks Tale." Vlver var en
ordsnild Mand, djerv i sin Tale og forsvarede Bonderne mod alle disse Beffyldninger.
Til Slutningen sagde Kongen, at Indthronderne selv maatte afgive Vidnesbyrd om hvor
rettroende de vare. Derpaa fik Bonderne Hjemlov, og fore saasnart de vare reiseferdige.

Siden ud paa Vinteren blev det Kongen fortalt, ar Indthronderne havde
mange Mcnneffer paa Mere, og at der var store Ojfringer midt paa Vinteren, hvori der
ossredes til Fred og en god Vinter. Da nu Kongen derom var kommen til sand Kund

ffab, sender han Mend og Ordsending ind i det Throndhjemffe og stevnede de Bonder,
som han ansaae for de forstandigste, ind til Byen. Bonderne holdt Raad imellem sig om

dette Budffab, og alle de, som om Vinteren have veret i samme Ferd, vare nu meget
uvillige til Reisen. Dog lod Vlver sig, efter alle Bondernes Anmodning, dertil overtale.

Da han nu kom til Byen, indfandt han sig strår hos Kongen, og de talede med hinanden.
Da gjorde Kongen Bonderne den samme Beffyldning, at de havde holdt Midtvinters-
Offring. Vlver svarer, at denne Beffyldning mod Bonderne var usand. „Vi havde,"

sagde han, „lulegilde og Drikkelag vide om i Herrederne, og saa knapt lave Bonderne sig
ikke til Gjestebud, Herre, at der jo bliver store Levninger, som Folk lenge derefter tere
paa. Paa Mere er der en stor Hovedgaard og et stort Huus, og der ligger en stor Bygd
rundt omkring, og der er det Folk til stor Glede at drikke Mange sammen." Kongen

svarer lidet; men var noget bister, da han syntes at vide Sandheden bedre end hvad som

nu blev forebragt. Han befalede Bonderne at reise hjem. „Engang skal jeg dog," siger

han" komme til sand Vished om hvad I nu fordolge, og det saaledes, at I ei skutte mod
sige mig; men hvordan det nu hermed forholder sig, da gjorer Sligt ikke oftere." Bon
derne reiste hjem, og fortalte Udfaldet af deres Reise, samt at Kongen var heller vred.

Ved Paaffetid holdt Kong Olaf et stort Gilde, hvortil han havde indbudet mange
Bymend saavelsom Bonder. Efter Paaffe lod han sine Skibe gaae paa Vand, bringe

Cap. N3. Egge r Stods Prcestegd. Slver var maaffee en Ssn af den tilforn
omhandlede Thrand Hake paa Egge, see S. 94.
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Aarer og Takkelads ombord, lcegge Dcek i Skibene, lod dem tcelte og tiltakle og lagde dem saale
des ganske seilfcerdige ved Bryggerne. Strax efter Paaste sendte han Mcend til Vcerdalen.
Der var en Mand, som hedte Thorald, som var Kongens Foged, og drev Kongens Gaard
paa Haug; til ham sendte Kongen Bud, at han skulde komme til ham snarest mulig.
Thorald undstog sig ikke for Reisen; men foer sirar ud til Byen med Sendemcendene.

Kongen kalder ham for sig under fire Vine, og spurgte hvad Sandhed der var i det, som
blev fortalt om Indthrondernes Sceder og Vcesen, og om det var saa, at de vare vendte om

til Ossringer? „leg vil," siger Kongen, „at Du siger mig Tingen som den er, og som
Du veed sandest at vcere; thi det er Din Pligt at sige mig Sandhed, eftersom Du er min
Mand." Thorald svarer: „Herre, det vil jeg forst sige Eder, at jeg forte hid til Byen
mine to Sonner, min Kone og alt det lose Gods jeg kunde fore med mig, og vil Du nu
vide Sandheden af mig, da skal det vistnok skee som Du befaler; men om jeg taler saa

lunde, da maa Du sorge for Mit og Mine." Kongen svarer: „siig Du kun Sandhed
om hvad jeg sporger Dig, og jeg stal sorge for Dig, saa at intet Ondt stal tilfoies Dig."

Da sagde Thorald: „stal jeg sige som det er, Konge, da maa jeg sige for Sandt, at inde
i Throndhjem er ncesten alt Folket hedenst i sin Tro, endstjont Nogle af dem ere dobte. Til
lige er det deres Skik, at holde en Offring om Hosten til Vinterens Velkomst, en anden
Midtvinters, og den tredie mod Sommeren. Deri deeltage Eyner, Sparboer, Vcer
doler og Skeyner. Der ere 12 Mcend, som forestaae disse Offer-Gilder, og i Våar

er det Vlver, si,m har at gjore dette Gilde i Stand, og nu er han stcerk i Arbeide paa

Mcere med at ftytte did Alt hvad der behoves til at holde Gildet." Da nu Kon
gen havde faaet Sandheden vist at vide, lod han sit Mandstab blcese sammen og Krigs
folket tilsige at gaae ombord. Han udncevnede Mcend til Skibsstyrere, samt Hovdinger
for Folkestaren, og befalede hvorledes Mandstabet stulde fordeles paa Skibene. Alt blev
i en Hast sat i Stand og med 5 Skibe og 3t)l) Mand styrede han ind efter Fjorden.
Boren var god, Skibene fore rast afsted for Vinden, og der var Ingen som tcenkte paa at

Kongen saa hastig kunde komme did. Kongen kom om Natten ind til Mcere, og strår
blev slaaet en Mandring omkring Huset. Der blev Alver fangen, og Kongen lod ham
drcebe tilligemed mange andre Mcend. Derpaa tog Kongen al Gjcestebudskosten og lod

bringe til sine Skibe, tilligemed alt Gods, baade Bostab, Klceder og Kostbarheder, som Folk
havde ladet fore did, og lod Byttet dele mellem sine Mcend. Kongen lod ogsaa de Bon
der, som han syntes havde den storste Deel i dette Raad, hjemsoge af sine Krigsmcend.
Somme bleve fangne og fatte i Icern, Somme undlob; men Mange berevedes deres

Gods. Derpaa stcevnedes Bsnderne til Thinge; men fordi han havde tåget mange mceg
tige Mcend til Fange, og havde dem i sin Vold, bestuttede deres Frcender og Venner at til

sige Kongen Lydighed, saa der blev intet Opror gjort imod Kongen dennesinde. Saaledes

bragte han hele Folket tilbage til den rette Tro, gav dem Lcerere og lod bygge og indvie
Kirker. Kongen lod Alver ligge og lagde Alt hvad han havde eiet under sig.
Men afde Mcend, som syntes ham mest skyldige, lod han Nogle drcebe, Nogle lemlceste, Nogle
jog han ud af Landet; men tog Boder afAndre. Derpaa vendte Kongen tilbage til Nidaros.

I) Betalte ingen Voder for hans Mord.

(sap. 115. nu Haug, en gammel Kongsgaard i Stiklestads Hovedsogn i Vcerdalen.
Efter denne Gaard havde et Skibrede Navn, og paa dens Grund stod en, formodentlig allerede
af K. Olaf den Hellige bygget, Kirke af Steen (St. Andres K.), der var Vcerdalens Hoved- og
Fylkes-Kirke indtil den ved Slutningen (?) af 14de Aarhundrede gik ud ved Elvebrud.

Bpaib)KWi»i-, VeiclNlir og BKeMir, d. e. Indbyggerne i
Vei-ckNla-lMe og cfr. S. 52.
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Kong Olafs
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Der var en Mand, som hedte Arne Thormodsson, som var gift med Thora, Thor

stein Galges Datter. Deres Born vare Kalf, Finn, Thorberg, Aamund, Kolbjern, Arn
bjorn, og Arne. Deres Datter hedte Ragnhild, som var gift med Harek af Thjow. Arne
var Lendermand, mwgtig og gjcev, og en stor Ven af Kong Olaf. Paa den Tid vare

hans Sonner, Kalf og Finn, hos Kongen i stor Anseelse. Den Kone, som Dlver
Egge havde havt, var ung og vakker, attstor og rig, saa han som fik hende, ansaaes for at

gjore et herligt og godt Giftermaal; men Kongen raadede over hendes Haand. Vlver og
hun havde to Sonner, som endnu vare unge. Kalf Arnesson udbad sig af Kongen, at han

vilde give ham den Kone, som Dlver havde havt til Hustru, og for Venffabs Skyld foie
de Kongen ham deri, og med hende fik han alle de Eiendele, som Alver havde havt. Kon
gen gjorde ham tillige til sin Lendermand og gav ham Ombudet i indre Throndhjem. Kalf
blev da en stor Hovding og var en meget forstandig Mand.

Da Kong Olaf havde vceret 7 Aar i Norge, kom larlerne Thorfinn og Bruse til
ham om Sommeren fra Orkenoerne, og han tilegnede sig deres Lande, som for er fortalt.
Samme Sommer foer Olaftil begge Morerne, og til Raumsdalen om Hosten. Der steg han
af sine Skibe og foer til Oplandene, hvor han kom frem til Lessja. Her greb han fat paa

alle de bedste Mcend, og tvang dem baade paa Lessja og paa Dofre, til at antage Chri
stendommen, nåar de ikke vilde taale Doden, eller og det lykkedes dem at undsty. Naar
de antoge Christendommen, tog Kongen deres Sonner i Hcende som Gidster for deres Tro

stab. Kongen blev nogle Noetter paa en Gaard i Lessja, som heder Borar, hvor han
indsatte Prcester. Derpaa foer han over Orkedal og Liardal, og kom nedad et Sted,

som heder Stafebrcekke. Der lober en Elv langs med Dalen, som heder Otta, og hvor
en fager Bygd, ved Navn Loar, ligger paa begge Sider af Elven, og Kongen kunde see
langs ned over hele Bygden. „Skade er det," sagde Kongen, „at en saa fager Bygd slal
brcendes," drog derpaa ned ad Dalen med sine Folk og var om Natten paa en Gaard, som

heder Nces. Kongen tog Herberge paa et Loft, hvor han selv sov, og dette stander endnu
den Dag i Dag, uden at Noget deri siden er forandret. Der var Kongen 5 Dage, og lod
ved Budstikke Folket staevne til Things, baade fra Vaage, Loar og Hedal, og lod det Bud

Cap. 117. ar det nordligste Prcestegjcrld i Gudbrandsdalen, Lessje eller
Lesst Prcestegjceld kaldet, see S. 49.

vukllli-, nu Dovre, see sammest.
Med Norai' menes uden Tvivl Bogaardene (Vsai,, Lsrai?) ved den sstlige Ende af Lessje?

Våndet, paa en af hvilke, nemlig Nsrdste-Vs, fordum har staaet Kirke. Fra drog Kongen,
heder det, over oiKo<lalr (eller 0lK6lltl) og saa om og ned ad Otnfabi-eKlia til
Her maa uden Tvivl vcere indlsben den meget tilgivelige Hukommelses-Feil af Sagaskriveren, at
Kongen siges fsrst ar have passeret Orkodal, istedetfor Liardal. Veien her menes, maa nemlig
vcere den, som nu forer over Lor-Fjceldet igjennem Lordalen (eller Laardalen, rimeligviis de Gam
les I.iai6»lr (eller og derncest igjennem Oredalen, som maa antages at vcere den nyere
Form af oiKo6alr, og endelig nedad Stavebrcekke, en steil Sti vestenfor Gd. Storust, ligeover
for Loms Hovedkirke.

(>N«, endnu Navnet paa Hoved-Vanddraget i Lom, forener sig med Laugen-Elv lige overfor
det bekjendte Kringlen i Vaage Prcestegjceld.

Loar, nu Lom eller Loms Prcestegd., nu Vaage, og Neilglr, see S. 49.
Ne«, uu Gd. Sonste-Nces, hvor fordum stod en Kirke (KeB li.), og hvor det af Kong Olaf

beboede Huus ffal vcere vedligeholdt indtil for faa Aar siden.
Kai-chlno, nu Garmo, en stor Gaard ved Loms ostlige Grcendfe, hvor nu Annexkirken staaer.

Her har K. Olaf paa Veien til Vaage uden Tvivl havt Station, da han, som det siges i et
Transscrivt fra 1333 af Biskop Ivars Brev (han var Biskop i Hammer fra 1197—1221), paa
den Tid han christnede Indbyggerne pag t.,«3r, gav Thorgeir den Gamle paa Gardmo og hans
Asiom til evindelig Eiendom Våndet (Tesse-V.), hvorimod Thorgeir skulde bygge en Kirke
paa sin Gaard, hvilket han ogsaa havde efterkommet (cfr. Saml. t. d. N. Folks S. etc. 11. 200).
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Vap. 118
Dale. Gud

brands
Saga.

folge med, at de, et af to, enten l?ulde slaaes med ham og taale at see deres Bygd afbrcendt,
eller og de antage Christendommen og give ham deres Sonner som Gidsler. Derpaa
indfandt de sig hos Kongen og underkastede sig ham; men Nogle styede sor efter Dalen.

Der var en Mand, som hedte Dale-Gudbrand, der var som Konge over Dalene;
men var kun Herse af Navn. Sighvat Skald lignede ham i Magt og i vidtloftige Eien.
domme med Erling Skjalgsson. Han qvad dette om Erling:

Anden

Ligest Dig jeg kjendte;
Han raaded over Land',
Og Gudbrand var hans Navn.
Eder Ormeleiets Hader'")
Hinanden lig' jeg kalder;
Ormscedets lyver,
Som sig hcever over Andre.

Gudbrand havde en Son, som her omtales. Da nu Gudbrand fik den Tidende, at
Kong Olaf var kommen til Loar og tvang Folk til at antage Christendommen, lod han Bud

stikke udgaae, og stcevnede tilsig alle Mcend i Dalene til en Gaard, som heder Hund
thorp. Alle kom, saa der blev en utallig Mcengde; thi der ligger et Vand i Ncerheden,
som heder Laugin, saa man kan komme dertil baade til Lands og Vands. Der holdt
Gudbrand Thing med dem og sagde: „der er kommen en Mand til Loar, som heder
Olaf, og vil paatvinge os en anden Tro end vi for havde, og sonderbryde alle vore Guder.
Han siger, at han har en meget storre og mcegtigere Gud, og forunderlige er det, at Jorden
ikke brister sonder under ham, eller at vor Gud lader ham gaae ustraffer, der vover at tale
Sligt. Det veed jeg vist, at om vi bcere Thor, som jcevnligen haver staaet os bi, udaf

vort Tempel, som stander paa denne Gaard, da vil Olafs Gud smelte hen, og han tillige
med hans Mcend blive til Intet, nåar Thor seer paa dem." Da skrege Bonderne Alle som
Een, at Olaf aldrig skulde komme levende bort, dersom han kom til dem, og de meente, at
han ikke vilde vove at fare lcengere sor efter Dalen. Siden udvalgte de 700 Mand til at

fare nordefter til Breiden sor at udspeide hans Fcerd. Denne Hcers Anforer var Gud
brands Son, 18 Aar gammel, og med ham vare mange andre gjceve Mcend. Da de
kom til en Gaard, som heder Hof, Horte de om Kongen og vare der i 3 Ncetter. Der

1) Billedet paa en Kriger. 2) Ormeleiet er Guld, og Guldets Hader Villedet paa en gavmild Mand.
3) Samme Billede som for i Guldets Voer, d. e. en gavmild Mand.

NB. Hunclhorp eller Hunfwrp, nu Hundorp. Dette Dale-Gudbrands gamle Scede
er beliggende paa en Slette ved Laugen i Ncerheden af den store Landevei og 2600 Alen
iS. D. for Froens Kirke. Paa Gaardens Grund ere mange Gravhoie og nogle af en ualmin
dellg Storelse, iblandt hvilke den saakaldte Gudbrandshaug nu for en Deel er udgraven. Paa
Gaarden sees ogsaa en Thingkreds, hvoraf man blandt andet med god Grund kan slutte, at det
almindelige Thing (Fylkes-Thinget) har vceret holdet paa denne midt i Dalen liggende Gaard.
Omtrent 500 Alen i N. V. for Hundorp ligger Gd. Hove (ford. Unf a: et Afgudstempel), som
vistnok oprindelig har udgjort en Deel af Hundorp; her stod det store Tempel for Thor, hvorfor
Gaarden endnu af Almuen kaldes Thor-Hoven.

Lrei<iin (Bieihin eller Lieilla) betegner baade Vreiden, den sydligste Gaard i Vaage Prce
stegjceld, og Vngden, som efter denne Gaard har Navn af Breiden-Vygd. Det maa dog bemcer
kes, at man ved Bygden Nreilliii ei, som nu, alene forstod den nordlige Deel af Qvams Anner
sogn, men hele Dalstrsget i Syd til Froens Sogn. Striden imellem K. Olaf og Dale-Gudbrands
Ssn, formodes at have staaet imellem Gaardene Sandbu og Mcrlum, hvor en heel Deel Grav
hoie endnu ere at see.

No f i Lreihiu i Ssdorps Annersogn, var senere og endnu midt i 15dc Aarhundrede en Kongsgaard.
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strsmmede meget Folk til dem, som var fiygtet fra Lessja, Loar og Vaage, fordi de ei vilde

antage Christendom men. Nu indsatte Kong Olaf og Bisikop Sigurd Laerere i Loar og i Vaa
ge. Derpaa fore de om Urgors st og kom ned til U sa, hvor de bleve om Natten og spurgte
den Tidende, at der var samlet meget Mandskab imod dem. Benderne, som vare i Vreiden,

spurgte ogsaa Kongens Ankomst og beredte sig til at staaes med ham. Saasnart Kongen

var staaet op, iferte han sig sine Vaaben og foer serefter over Suvoldene, og holdt ikke op
at fare, for han kom til Vreiden, hvor han ster en stor Hcer ferdig til Slag. Derpaa op

siillede Kongen sin Hoer, red Selv i Spidsen og begyndte en Tale til Benderne, hvori han
bed dem antage Christendommen. De svarede: „Du stal faae Andet at gjore i Dag end
at spotte os." Hvorpaa de reiste et Hcerskrig og floge paa deres Skjolde med deres Vaa

ben. Da lob Kongens Momd frem og afjkjede deres Spyd; men Bonderne vendte sig
strår om og fiygtede, saa at kun faa Mcend bleve tilbage. Da blev Gudbrands Sen fan

gen ; men Kongen ffjcenkede ham Livet og tog ham med sig. Der var Kongen i fire Dage.
Da sagde Kongen til Gudbrands Sen: „ far nu tilbage til Din Fader og sig ham, at nu do
ver jeg snart at komme til ham." Derefter foer han hjem, og fortalte sin Fader den Ti
dende, at de havde trussel Kongen og holdt Slag med ham; men at hele Hceren strår i
Ferstningen havde tåget Flugten. „leg blev fangen," siger han, „men Kongen ffjcenkede
mig Fred og Liv, og bad mig sige Dig, at han snart kommer hid, og nu have vi ikke meer
end 200 Mand af den Hoer, som vi opstillede mod ham; thi raader jeg Dig, Fader, ikke at

slaaes med denne Mand." «Det kan godt heres," siger Gudbrand, „at alt Mod har
forladt Dig, og ien ulykkelig Stund foer Du hjemme fra. Lcenge vil denne Din Fcerd
vaere i Folkets Minde, da Du strår ftester Tro til den Galffab, som den Mand sarer med,

der har gjort Dig og Dit Mandffab saa ilde en Skam." Men Natten efter dremte Gud
brand, at der kom en Mand omgiven af et Skin til ham, som ferce stor Rcedsel med sig, og
sagde til ham: „Sonnen Din gjorde ikke nogen Hceders-Foerd imod Kong Olaf; men me
get mindre A3re vil Du indlcegge Dig, dersom Du agter at holde Slag med ham. Du

Selv og alt Dit Mandskab monne falde, Ulvene ville stcebe Dig med alle Dine bort, og

Ravnene siide Eder." Ved dette fcele Syn blev han meget rced, og fortoller Thord Ister
mage det, som var Hevding over Dalene. Han svarer: „det samme Syn bares for mig."

Om Morgenen lode de bloese til Things og sagde, hvorlunde det syntes dem raadeligt at
holde Thing med den Mand, som kom nordenfra med nye Bud, for at erfare om han foer
med Sandhed. Derpaa sagde Gudbrand til sin Sen: „Nu stal Du, og 12 Mand med

Dig, indfinde Dig hos den Konge, som gav Dig Naade," og saa blev gjort. Han foer
sirar afsted og kom Kongen imede paa en Gaard, som heder Lidsst ad. Da de kom til Kon

gen frembragte de deres Mrende, at Benderne vilde holde Thing med ham og stifte Fred
mellem dem og ham. Kongen var tilfreds, og de forbandt sig paa Tro og Love indbyrdes til
at holde Fred, saalcenge Thinget varede. Efter at dette var bragt i Stand, fore de tilbage
og fortalte Gudbrand og Thord, at der var gjort en fast Aftale om Fred. Efter Slaget

med Kongen var Gudbrand faren til Lidsstad, hvor han var i 5 Dage, og derefter foer Kon
gen Benderne imede og holdt Thing med dem. Paa den Dag faldt en stcerk Regn. Da

Hi'x«r»3t maa vcere den sncevre Dalstrcrkning langs Elven igjennem hvilken Veien gaaer
til Sel, som nu kaldes Rusten; er da det nuvcerende Ulsvold (Usvold?), den fsrste Gaard
man kommer frem til.

8 uvel lir, formodentlig en feilagtig Lcrsemaade for Bi'lvellir, d. e. Selsvoldene, eller de
ved Laugen liggende flade Marker i Selsbygden.

I.illBBtll<l,i-, nu Listad, beliggende 5—600 Skridt nordenfor Froens Kirke, der lige til
1787 stod paa denne Gaard, og hvilken synes at have vceret Fylkeskirke.
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Eap. 119
Dale
branddebes

Thinget var sat, stod Kongen op og siger, at Folket paa Lessia, Loar og Vaage havde an
taget Christendommen, nedbrudt sine Offerhuse og troede nu paa den sande Gud, som skabte
Himmel og Jord og veed alle Ting. Derpaa såtte Kongen sig ned; men Gudbrand sva
rer: „ikke vide vi om hvem Du taler, eller kalder Du ham Gud, som hverken Du eller no
gen Anden kan see; men vi have en Gud, som hver Dag kan sees, endskjondt han ikke er ude

i Dag, fordi Veiret er vaadt, og han vil synes Dig forferdelig og meget anselig; thi ven
ter jeg, at der vil komme Eder en Angest i Blodet, om han kommer paa Thinget. Men

eftersom Du siger, at Eders Gud er saa stor, da lad ham nu mage det saa, at Veiret bliver
skyet i Morgen, dog ikke Regn, og lader os da modes igjen." Derpaa foer Kongen
hjem til sit Herberge, og med ham foer Gudbrands Son som Gidsel; men han gav dem en an
den Mand i Stedet. Om Qvelden sporger Kongen Gudbrands Son, hvorledes deres

Gud saae ud? Han siger, at han bar Thors Billede, havde en Hammer i Haanden, var
stor af Vext, men huul inden i, og under ham var en hoi Fod/) hvorpaa han stander,
nåar han er ude. «Ikke fattes ham paa Guld eller Solv paa sig, og hver Dag gives
ham fire Leiver Brod foruden Kjod." Derpaa gik de til Sengs; men Kongen vaagede

hele Natten under sine Venner. Da Dagen brod frem, gik Kongen i Messe, derfrå til

Bords og siden til Things. Veiret var da bleven saaledes som Gudbrand havde sagt.
Nu stod Bijkoppen op i sin Chor-Kaabe, med Bispehue paa Hovedet og Bispestav i Haan
den. Han talede Troens Sag for Bonderne, siger dem mange underlige Gjerninger, som

Gud havde gjort, og sluttede vel sin Tale. Da svarer Thord Istermage: „Mangt ta
ler den hornede Mand, som haver Stav i Haanden, der er kroget for oven, som et Ve
derhorn; men eftersom I, Kamerater, sige, at Eders Gud kan gjore saa mange lertegn,
da siig Du ham, at han i Morgen Formiddag lader det vere klart Solskin, saa Mlle vi
modes her igjen og gjore en af Delene, enten forliges om denne Sag eller holde Slag,
og saaledes skiltes nu ad for denne Gang."

Der var en Mand hos Kong Olas, som hedte Kolbein Sterke, og havde sin Slegt
fra Fjordene. Sedvanligen var han saaledes udrustet, at han var omgjerdet med et Sverd
og havde en stor Kolle i Haanden, som ellers kaldes Klubbe. Kongen sagde Kolbein,
at han skulde staa nermest hos ham om Morgenen, og sagde dernest til sine Folk: „ganger
did i Nat hvor Bondernes Skibe ligge, borer Hul i dem, og rider deres Heste bort fra de
Gaarde, hvor de ere;" og saa blev gjorc. Nu holdt Kongen Bon hele Natten og bad til
Gud, at han af sin Naade og Miskundhed vilde lose denne Våande. Da Messen var endt,

og Dagen gryede, foer Kongen til Thinget. Da han kom did, vare allerede nogle Bender
komne, og de saae en Mengde Bonder fare til Thinge, berende mellem sig et stort Mands-
Billede, der glindsede af Guld og Solv. Da Bonderne, som paa Thinget vare, nu saae
dette, sprang de Alle op og boiede sig for dette fele Spogelse. Derpaa blev det sat ned midt paa

Thingvolden, og paa den ene Side deraf sadde Bonderne, paa den anden Kongen og hans
Folk. Derpaa stod Dale-Gudbrand op og sagde: „hvor er nu Din Gud, Konge; jeg ten»

ker, at han nu heller berer sit Hageskjeg lavt, og jeg synes, at hverken Du eller den Mand med
Hornet, som I kalde Biskop, og sidder der hos Dig, er saa modig i Dag, som Foredagen. Thi
nu er vor Gud kommen, som raader over Alt, og seer paa Jer med hvasse Bine, og nu merker jeg

nok, at I ere skremte og neppe vove at see op med Eders Vine. Lader derfor nu al Modsigelse

fare, og troer paa den Gud, som haver Eders hele Skjebne i sin Haand." Dermed endte

1) Cn Hiel, en Fodstotte paa 4 Veen.

Cap. 119. Fjordene, see S, 57.
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han sin Tale. Kongen sagde nu til Kolbein Stcerke, uden at Benderne mcerkede det: „ der
som det b<erer saa til under min Tale, at Benderne vende Ansigtet bort fra deres Gud, da

siaae Du saa hart Du kan til ham med Din Klubbe." Derpaa stod Kongen op og sagde:
„Mangt haver Du talet til os denne Morgenstund, og undrer Dig storligen over, at Du ei
kan see vor Gud; men vi vente, at han snart monne komme til os. Du vil ffrcemme os
med Din Gud, som er baade blind og dov, og hverken kan bjcerge sig selv eller Andre, ja in

gensteds kan komme, uden han bceres; men nu venter jeg, at der er kun kort til hans Ulykke;
thi vender nu Eders Oine mod Osten, hvor vor Gud fcerdes med et stort Lys." Da randt
Solen op, og alle Benderne saae paa den. I samme Oieblik gav Kolbein deres Gud et
saadant Slag, saa Billedet brast ganske isender, og der lev ud Muus saa store som Katte,
tilligemed Ogler og Orme. Nu bleve Benderne saa roedde, at Nogle af dem fiygtede til
Skivene; men da de sprang ud paa dem, leb de fulde afVand, saa de ingen Vei kunde kom
me. Andre, som sprang til deres Heste, fandt dem ikke. Kongen lod derpaa Benderne

kalde til sig og siger, at han vil tale med dem, hvorpaa Benderne vende tilbage, og Thinget
satttes. Da reiste Kongen sig og tog Ordet: «ikke veed jeg, hvad denne Eders Steien og
Leben monne betyde. Nu kunne I Selv see, hvad Eders Gud formaaer, som I nyligen
pyntede med Guld og Selv, og bare Mad og Kost til. See nu hvilke Skytsaander denne
have nydt, Muus og Orme, Ogler og Padder, og ilde gjere de, som ville tro paa Sligt og
ikke lade af fra deres Daarlighed. Tåger nu Eders Guld og Kostbarheder, som ligge stre
et om paa Volden, og giver dem til leres Qvindfolk; men behcenger herefter aldrig Stok
eller Steen dermed. Her er nu tvende Kaar mellem os at vwlge, enten at I antage Christendom

men, eller holde Slag med mig endnu i Dag, og da vinde de Seier over de Andre, som den
Gud vi troe paa vil forunde den." Da stod Dale-Gudbrand op og sagde: «Vi have nu

faaet stor Skade paa vor Gud; men eftersom han ei vil hjcelpe os, da ville vi nu troe paa den
Gud, som Du troer paa." Derpaa antoge Alle Christendommen. Da debte Biskoppen

Gudvrand og hans Sen. Kong Olaf og Biskop Sigurd efterlode sig Lcerere, og de, som
fer vare Uvenner, skiltes ad som gode Venner, og Gudvrand lod bygge en Kirke i Dalen.

Kong Olaf foer derpaa ud til Hedemarken og christnede den; men fordi han havde til
forn bortfort Kongerne som Fanger, trestede han sig ikke efter stig Stordaad til at fare vide
om i Landet med faa Folk. Paa den Tid var kun en liden Deel af Hedemarken christnet;

men paa dette Tog holdt Kongen ikke op fer Christendommen var bleven indfert overalt paa
Hedemarken, Kirker indviede, og Lcerere indsatte. Derpaa foer han ud til Hadeland og

Thoten, forbedrede Folkets Sceder og herte ikke op, ferend hele Landet der var christnet.
Derfrå foer han til Ringerige, hvor ogsaa alle Mand gik over til Christendommen. Siden
spurgte Folket paa Raumarige, at Olaf ogsaa tcrnkte sig did, hvorfor de samlede en stor

Håer. De sagde mellem sig, at den Reise var dem uforglemmelig, som Olaf havde gjort
did forrige Gang, og saaledes skulde han aldrig mere fare. Ikke destomindre beredte Kon
gen sig til Reisen. Da nu Kong Olaf foer op til Raumarige med sin Hoer, kom Bonde
forsamlingen imod ham ved en Elv, som heder Niz ia, og Bendernes Hcer var stor. Da de
medtes begyndte Benderne strår Slaget; men snart kom de til kort og toge Flugten. De ble

ve ved Slag»tvungne til et bedre Sind, og strår antoge de Christendommen. Nu drog Kon
gen hele Fylket igjennem og forlod det ikke, ferend alle Folk havde antaget Christendommen.
Derfrå foer han ester til Soleer og christnede den Bygd. Der kom Skalden Ottar Svarte

(sap. 129. a (Xieia, eller vel rigtigst Killa), nu Nitte-Elven i Nittedalen (Nihu<jali-)
paa Rrme.ige.
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til ham og bad om at vorde antagen iblandt hans Mcend. Vinteren for var Sveakongen
Olaf dod, og Onund Olafsson blev da Enekonge over hele Svithjod. Kong Olaf vendte

langt ud paa Vinteren tilbage til Raumarige. Der sammenkaldte Kong Olaf et talrigt
Thing paa det Sted, hvor Thing siden haver vceret. Han fatte i Loven, at
Oplamdingerne skulde sege dette Thing, og at Eidscevis-Loven skulde gjoelde for alle Fylker i

Oplandene og vide omkring andensteds, hvilket og siden har sundet Sted. Da det nu vaa
redes, begav han sig ud til Soen, lod sine Skibe tiltakle og foer om Vaaren til Tunsberg.
Der sad han om Vaaren og den Tid, da der var mest folksomt, og der blev fort Varer til
Byen fra andre Lande. Da var der god Tid over hele Viken, og nogenlunde lige til
Stat; men der var meget dyr Tid overalt nordenfor.

Ko" Olafs Kong Olaf sendte om Vaaren Bud vester til Agder og heelt nord til Rogaland og
TambVel. Hordaland, og forbod at udfore derfrå eller scelge hverken Korn, Malt eller Meel, og til.
vers Forl.g. han som sedvanlige vilde komme did med sine Folk til Gjcestebuds. Dette

Bud foer om i alle Fylker; men Kongen opholdt sig i Viken om Sommeren, og foer alt

oster til Lands-Ende. Einar Tambarskelver havde vceret hos Sveakongen Olaf, siden hans
Svoger Svend Jarl dode, og havde som Kongens Mand af ham faaet store Forlehnin
ger. Da nu Kongen var dod, paakom Einar en stor Lyst til at komme til et fredelige
Forlig med Olaf Digre, og derom fore samme Våar Ordsendinger imellem dem. Me

dens nu Kong Olaf laa i Elven, kom Einar Tambarskelver der med nogle Mcend, og ef

terat de havde handlet om Forlig, bleve de enige om, at Einar skulde fare nord til Thrond
hjem, og der tåge alle de Jorder og Eiendomme i Besiddelse, som Bergljot havde faaet

i Medgift. Derpaa foer Einar sin Vei nordefter; men Kongen blev tilbage i Viken
og blev lcenge i Sarpsborg om Hosten og den forste Deel af Vinteren.

såp. 122. Erling Skjalgsson beholde sit Rige saaledes, at heelt Nord fra Sognso og oster

Erling til Lidandisnces stode alle Bender under ham; men han havde dog langt mindre konge-
Forlis. lia.? Forlehninger end tilforn. Dog stod der saa stor Skrået af ham, at Ingen turde gjo-

re ham Noget til Tyngsel; thi syntes Kongen, at hans Magt gik for vidt. Der var en
Mand, som hedte Aslak Fitjaffalle, som var cetstor og mcegtig. Erlings Fader Skjalg
og Aslaks Fader Askel vare Brodersonner. Aslak var en stor Ven af Kong Olaf, og

Kongen bosatte ham paa Sondhordaland, hvor han gav ham et stort Lehn og store Ind
tcegter, og befalede ham ei i nogen Deel at vige for Erling. Men dette blev ikke Noget

af, saasnart Kongen ikke var i Ncerheden; thi da vilde Erling raade, som han ellers pleie
de, og han blev ingenlunde mere myg, fordi Aslak vilde trcenge sig frem ved hans Side.
Tilsidst gik deres Strid saa vidt, at Aslak ikke kunde beholde sit Syssel; men ilede til

Kong Olaf og fortceller ham Forhandlingerne mellem ham og Erling. Kongen bod Aslak
blive hos sig, indtil han kunde treffe Erling. Nu sendte Kongen Bud til Erling, at han

om Vaaren skulde indfinde sig i Tunsberg hos ham. Da de traf hinanden holde de et
Stcevnemode, og Kongen sagde til ham: „Saa er mig sagt om Din Myndighed, Erling, at der

er ingen Mand nord fra Sognso til Lidandisnces som kan have sin Frihed for Dig, end
skjont der ere mange Maend, som formene sig odelsbaarne at vcere, og have sin Ret at

i) Dette Sted ansees for at have vcrret Eidsvold, som ligger ved Mundingen af Mjosen. Det dertil
grcendsende Sted synes at have hedt Eid-Sa?r.

NillsNvls- eller Villsiva-Thing paa Romerige, see S. 78, 90.
Cap. 121. Nlfl-, d. e. Gsta-Elven, see S. 2 og 63.
<sap. 122. OoLnsNr, Sogn-Ssen, see S. 153.
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fordre af lige edelbaarne Mend, som de ere. Nu er her Eders Frende Aslak, som synes
at fele stor Ulempe af dette Eders Forhold, og jeg kan ikke ret vide, om han selv er Skyld

deri, eller han maa undgjelde, at jeg haver sat ham til at verge hvad mit er. Men end
skjent jeg nevner blot ham, saa er der dog mange Andre, som fore samme Klagemaal for os,
baade blandt dem, som sidde i vore Sysler, og blandt Fogder, som have vore Gaardsbrug
at regte, og ere pligtige til at gjeste mig og mit Folk." Erling svarer: „derpaa ffal jeg

svare ien Hast. Jeg negter aldeles, at jeg enten haver lagt Aslak eller nogen Anden,
det til Last, at de ere i Eders Tjeneste. Men hiint negter jeg ikke, at det er nu, som

det lenge har veret, at Enhver af os Frender vil vere sterre end den Anden; derhos
bekjender jeg ligesaa frit, at jeg er redebon til at beie min Hals for Dig, Kong Olaf;

men mere vanffeligt vil det blive mig at lude for Selthorer, som er trelbaaren i al sin
Wt, endffjondt han nu er Eders Foged, eller for Andre, som ere hans Lige i Slegtferd, end
stjendt I legger dem Hceder paa." Nu lagde begges Venner sig i Talen og bade, at de
vilde forliges, og sige som saa: at Kongen af Ingen kunde have saa kraftig Hjelp, som af
Erling, „naar han maatte vorde Eders fuldkomne Ven." Paa den anden Side tale de for
Erling, at han ffulde vige for Kongen, og paastode at, om han holdt sig til Vens med Kon
gen, vilde det blive ham en let Sag, at faae udrettet hos Enhver Anden hvad han vilde.
Saaledes endtes nu deres Mede, at Erling skulde beholde de samme Forlehninger, som han
tilforn havde havt, hvorimod enhver Klage, som Kongen havde anlagt mod Erling, skulde
bortfalde. Skjalg, Erlings Sen, skulde reise til Kongen og blive hos ham. Derpaa
foer Aslak tilbage til sine Gaarde, og de vare nogenledes forligte. Erling foer ogsaa hjem
til sine Gaarde og fulgte gammel Vane i at styre sit Rige.

Der var en Mand, som hedte Sigurd Thorerson, en Broder af Thorer Hund i Bjarke.
Sigurd blev gift med Sigrid Skjalgs Datter, en Sester af Erling. Deres Sen hedte Asbjern,
som i sin Opvert blev en saare ven Mand. Sigurd boede iAu md paa Th rand arnws,

og var en meget rig og anseet Mand. Ikke var han gaaen i Kongens Tjeneste, og Thorer gik
forsaavidt foran sin Broder i Verdighed, at han var Kongens Lendermand. Men hjemme paa
sin Gaard stod Sigurd ingenlunde tilbage for Broderen i Pragt og Stadselighed. Saalenge
Hedenffabet varede, pleiede Sigurd at have 3 Offringer hvert Aar, en ved Vinternatstid, en
midtvinters og den tredie om Sommeren. Endog da han havde antaget Christendommen, holdt
han paa samme Skit med sine Gilder. Han havde nemlig et stort Vennelag om Hesten,

og Jule-Gjestebud om Vinteren, hvortil han indbed mange Mend; det tredie Gje
stebud havde han ved Paastetid, hvortil han og indbed Mangfoldige. Sligt vedblev
han saalenge han levede. Sigurd dede paa Sotteseng da Asbjern var 18 Aar gammel.

Han var sin Faders eneste Arving, og fulgte samme Skik som Faderen, at holde tre Gilder
hver Vinter. Kort ester at Asbjern havde modtaget sin Fedrene-Arv, begyndte Aarferden
at forverres, og Folkets Kornavl mislykkedes. Men Asbjern holdt sine samme Gilder, og
havde Hjelp deraf, at der var gammelt Korn og gammelt Forraad af Alt hvad han dertil be
hovede. Da det ene Aar var ledet og det andet kom, var Kornavlen ikke bedre end tilforn, og da
vilde Sigrid, at nogle eller alle Gjestebud skulde afskaffes. Det vilde Asbjern ikke; men

foer om Hesten omkring til sine Venner og kjebte Korn, hvor han kunde overkomme; men
fik det til Givendes af Nogle. Saaledes holdt han sine Gjestebud ogsaa den Vinter; men
Vaaren ester fik Folket kun liden Sed i Jorden, fordi der intet Frekorn var at faae kjebt.

Cap. 123. an«!lli noB paa nu Gd. Thronces paa Hind-Sen i Senjen. Den af
K. System byggede skjsnne Kirke, som fordum var Fylkes-Kirke, er den samme, som endnu staaer
der. Her holdtes ogsaa Fylkes-Thinget, og efter dette Sted havde det nordligste Fylke i Håloga
land Navn, see S. 24, 90.
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Da talte Sigrid om at Huuskarlene ffulde formindskes. Det vilde Asbjorn ikke; men holdt

sin gamle Skik i Alt. Den Sommer saae det atter ud til et Uaar for Kornet, hvortil kom
det Rygte sondenfra, at Kong Olaf forbod at udfore Korn, Malt og Meel fra den sydlige
til den nordlige Deel af Landet. Da merkede Asbjorn, at det vilde blive vanffeligt at

skaffe hvad der til en Huusholdning behoves, og bestuttede at ffyde paa Vand et Lastjkib,
han havde, der var stort nok til at holde ud paa Havet. Skibet var godt, Tilredselen
udvalgt, og i Seilene var der Dugstriber af forskjellige Farver. Asbjorn gjorde sig reise
ferdig, og tog med sig 20 Mand. De seilede nordenfra om Sommeren, og der fortelles
Intet om deres Reise, forend de en Dag ved Afdags-Tid kom til Karmtsund, og landede ved

Augvaldsnes. Oppe paa Ven Korm t, kort fra Soen, stander der en stor Gaard, som He
ber Aug valds n<es, der var en Kongsgaard og et ypperligt Gaardsbrug, som Thorer Sel,
der var Kongens Foged, havde under sine Hender. Thorer var en Mand af ringe Byrd;
men havde svinget sig i Veiret som en driftig Mand, derhos var han snild i sin Tale, stad

selig i Kleder, ergjerrig og veg ikke let for Andre, og deri understottedes han ved den Hjelp,
han sik af Kongen. Desuden var han snarordet, og ligefrem og fri i sin Tale. Der lag
de Asbjorn med sit Folge til om Natten; men om Morgenen, da det var bleven lyst, gik
Thorer ned til Skibet med nogle Mend, og spurgte hvem der raadede for det pregtige Skib?

Asbjorn nevner sit og sin Faders Navn. Thorer sporger, hvor langt Reisen gjaldt og
hvad hans Mrende var? Asbjorn svarer, at han vil kjobe Korn og Malt, og siger, som
Sandt var, at der var megen dyr Tid nord i Landet; «men os er sagt, at her er god Tid,
og vil Du, Bonde, selge os Korn? leg seer, at her ere store Kornstakke, og det vilde vere

os meget beleiligt, om vi ei behovede at reise lengere." Thorer svarer: «jeg skal give Dig
den Besikeed, at Du ei behover at reise lenger for at kjobe Korn, eller fare videre om her
paa Rogaland; thi jeg kan sige Dig, at Du maa vende om her og ikke reise lengere; hverken
her eller andensteds kan Du faae Korn, eftersom Kongen forbyder at fore Korn herfrå Nord
i Landet. Far derfor tilbage, Halogalender, det er det Bedste for Dig." Asbjorn sva

rer: «er det saa, som Du siger, Bonde, at vi ei her kunne faae Korn at kjobe, vil jeg dog ikke
destomindre udfore mit Mrende, og besoge min Slegt paa Sole og see min Frende Er

lings Bopel." Thorer: «hvor stort er Dit Frendskab med Erling?" —Asbjorn: „Mo
der min er Soster hans." Thorer: «det kan vere, at jeg haver talt uvarligen, om Du
er Ryge-Kongens Sosterson." Derpaa stoge Asbjorn og hans Mandskab Teltene ned og
vendte Skibet til Havs. Thorer raabte til dem: «Farer nu vel og kommer hid igjen, nåar

I fare tilbage." Dette lovede Asbjorn, feiler sin Vei og kom om Qvelden til lederen.
Asbjorn gik paa Land med 10 Mand; de andre IO Mand vogtede paa Skibet. Da

Asbjorn kom til Gaarden, blev han saare vel imodtagen, og Erling var meget munter imod

ham. Han såtte ham nest ved sig og spurgte ham om mange Tidender nord fra Landet. Asbjorn
skjuler Intet for ham af sit Mrende, og Erling svarer, at dette faldt ikke vel til, da Kongen
forbod Kornsalg. «leg kjender ingen Mand her," siger han, «som har Mod til at bryde
Kongens Ord, og jeg har vansteligt for at gjore Kongen tilpas, eftersom Mange soge at
forspilde vort Venfkab." Asbjorn svarer: «Seent sporges Sandheden; mig er bleven lert
i min unge Alder, at Moder min var fribaaren gjennem sin hele Slegtstavle, og tillige at

Erling paa Sole var hendes gjeveste Frende. Men nu horer jeg Dig sige, at Du ikke
har den Frihed for Kongens Trelle her paa lederen, at Du kan raade over Dit Korn, som

Om Xarml»un6, OKvallisne» »g Xorml, see S. 81, 83, 95.
861 i paa nu Gd. Sole eller Kirke-Sole 114»
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Du Selv vil." Erling saae paa ham, smilte gjennem Tenderne og sagde: „I Halogalen
dere kjende mindre til Kongens Magt end vi Ryger; men dristig Mand monne Du vere
hjemme i Din Tale, Frende, og deri har Du ikke langt at stegte paa. Lader os nu forst
drikke engang, Frende, og vi ville see i Morgen hvad der ved Dit Mrende kan vere at

gjore." Saa gjorde de og vare lystige om Qvelden. Dagen efter taledes Erling og As
bjorn ved igjen, og Erling sagde: „jeg haver tenkt Noget over Dit Kornkjob Asbjorn; men

er det ikke Dig det Samme, hvem Du faaer til Kjobmand?" Han svarede, at han aldrig
endsede af hvem han kjobte Korn, nåar Salget blev ham hjemlet. Erling sagde: ,Mig
synes det rimeligt, at mine Trelle have fuldt saa meget Korn, som Du kan behove at kjobe,
og de ere ikke under Lov og Landsret, som andre Mend." Asbjorn siger, at han antog
dette Forslag. Nu blev der talet til Trettene om dette Kjob, og de bare frem Korn og

Malt, som de solgte Asbjorn, saa han ladede sit Skib med hvad han behovede. Da han
var reiseferdig, fulgte Erling ham paa Veie med Vennegaver, og de toge en kjerlig Afsted
med hinanden. Asbjorn fik en god Bor, landede om Qvelden i Karmtsund ved Augvalds

nes, og blev der om Natten. Thorer Sel havde strax spurgt Asbjorns Reise, og tillige at hans
Skib var synklad. Thorer stevnede Folk til sig om Natten, saa han havde 60 Mand for
Dag; med disse foer han Asbjorn imode saasnart det var bleven lyst, og de ginge ud paa
Skibet just som Asbjorn og hans Mend vare paakledte. Asbjorn hilsede Thorer, og Tho
rer spurgte hvad Slags Varer Asbjorn havde paa Skibet? Han siger, at det var Korn og
Malt. Thorer svarer: „da mon Erling gjore som han pleier, at staae Kongens Ord i Vin
den, og trettes ei ved at vere hans Modstander i Alt, og underligt er det, at Kongen taa

ler Alt af ham." Thorer lod Munden lobe herom en Stund, og da han taug, siger Asbjorn,
at Erlings Trelle havde eiet dette Korn. Thorer svarede hurtigen, at han ikke cendsede Er
lings Konster „og nu er ikke andet for, Asbjorn, end at I gange i Land, ellers kaste vi

Eder overbord; thi vi ville ingen Trengsel have af Eder, medens vi losse Skibet." As
bjorn saae, at han ikke var mandsterk nok imod Thorer; thi ganger Asbjorn og hans Folk

paa Land; men Thorer lod hele Ladningen stytte fra Skibet. Da Skibet var losset, gik
Thorer langs om Skibet og sagde: „I Halogalendere have godt Seil, tåger det gamle
Seil paa vort Lastffib og giver dem, det er fuldgodt for dem, som seile paa let Kjol. Saa

ledes skiftedes Seilene. Efterat dette var steet, foer Asbjorn bort med sine Kammerater,
stevnede nord efter langs med Landet og standsede ikke, for han kom hjem tidlig paa Vinte
ren. Denne Ferd spurgtes vidt og bredt, og Asbjorn havde ingen Umage den Vinter med

at gjore Gjestebud i Stand. Thorer Hund indbod Asbjorn og hans Moder, tilligemed
dem, som de vilde tåge med sig, til lulegilde; men Asbjorn sad hjemme og vilde ikke reise,
og det merkedes paa Thorer, at han ansaae Asbjorn for at ringeagte hans Indbydelse, da
han ei vilde komme. Thorer spottede nu meget over Asbjorns Reise: „Nu er der," sag

de han, „stor Mon mellem den Agt, hvori Asbjorn holder sine F render, efter som han nu
teer sig. Saa travelt han i Sommer havde med at besoge sin Frende Erling paa lede

ren, vil han nu ikke fare til mig i det neste Huus. leg veed ikke om han tenker, at Seltho
rer ligger i Veien for ham paa hver Holme." Slige Ord og andre deslige spurgte As
bjorn efter Thorer. Asbjorn var meget ilde tilfreds med sin Reise, og det saa meget verre,
som han Horte, at den saaledes var gjort til Latter og Spot; thi blev han hjemme om Vin
teren og foer ingensteds til Gjestebuds.

Asbjorn havde et Langstib staaende i et Nost, og det var en Snekke paa 20 Rors- <s"p- 4<i«.
benke, og efter Kyndelmesse lod han Skibet gaae paa Vand, tåge al Rcdskaben frem og rers Dr^
takle Skibet til. Derpea, stevnede han til sig Folk og sine Venner, saa han havde nesten
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90 Mand, alle velbevebnede. Da han blev seilklar og fik Ber, seilede han langs Lan
det sorefter; men Vinden faldt ikke til, saa det gik seent. Da de kom lengere sor, sei
lede de udenskjers, udenfor det almindelige Skibsleb, saasnart det blev dem muligt. Der
fortelles Intet om denne Ferd, forend de Dag Paaske om Qvelden kom udenfor

Kormt. Denne Ver saaledes bestaffen, at den er stor og lang, men ikke bred paa det
videste, og udenfor den ligger det sedvanlige Skibslob. Den er sterkt beboet; men hvor

Ven vender mod Havet ere store Strekninger übyggede. Asbjorn landede med Sine
udenfor et Sted paa Ven, som var übebygget. Efterat de havde opsiaaet deres Telte,

sagde Asbjorn: „nu ffulle I blive her tilbage og bie mig, jeg vil gaae i Land paa Ven

og speide efter hvad Nyt der kan vere, som er os tilforn übekjendt." Asbjorn havde
slette Kleder og en bredffygget Hat, en Fork i Haanden, og var omgjordet med et Sverd
under Klederne. Han gik op paa Land og ind over Ven; men da han kom op paa en

Bakke, hvorfra han kunde see til Gaarden paa Augvaldsnes og frem til Karmtsund,
saae han allevegne Folk ferdes i mengdeviis til Lands og til Vands, og Alle segte til
Gaarden paa Augvaldsnes. Dette syntes ham forunderligt, og derpaa gik han hjem
til Gaarden didhen, hvor Tjenestefolkene lavede Mad. Af deres Tale, som han Horte,
stillede han strår, at Kong Olaf var kommen der til Gjestebuds, og at Kongen nu just var

gaaen til Bords. Asbjorn vendte sig derpaa til Stuen, og da han kom i Forstuen, gik en
Mand ind, en Anden ud; men Ingen lagde Merke til ham. Stuen var aaben, og han
saae, at Thorer Sel stod foran Hoisedes-Bordet. Det var leden langt ud paa Qvel
den, og Asbjorn Horte, at Folk spurgte Thorer om, hvad der var foregaaet imellem ham
og Asbjorn, og tillige at Thorer havde en lang Fortetting derom, hvori han aabenbart
afveg fra Sandheden. Blandt Andet Horte han en Mand sige: „hvorledes bar As
bjorn sig ad, da I lossede Skibet?" Thorer svarer: „da vi lossede Skibet bar han sig
nogenlunde, dog ikke vel; men da vi toge Seilet fra ham, gred han." Da Asbjorn

Horte dette, trak han Sverdet hart og raskt, lov ind i Stuen, og hug til Thorer. Hug
get ramte ham i Halsen, saa Hovedet faldt paa Bordet for Kongen; men Kroppen for

hans Fedder, og Borddugen tilsoledes med Blod fra overst til nederst. Kongen befa
lede at gribe ham og fore ham ud. Saa blev gjort. Der blev lagt Haand paa As
bjorn, og han blev fert ud af Stuen. Bordtoiet og Borddugene bleve tagne bort tilli
gemed Thorers Liig, og Alt hvad blodigt var sopet bort. Kongen var overmaade vred,
men dog rolig i sin Tale, som han altid pleiede at vere.

Skjalg Erlingsson stod op, gik for Kongen og sagde: „nu monne det gaae som

ellers ofte, at enhver Sag vil staae til Forbedring, som er i Eders Hender. Jeg vil

byde Dig Penge for denne Mand, paa det han kan beholde Liv og Lemmer. Alt An
det ffibe og afgjore I, Konge, som I vil." Kongen svarer: „er det ikke Dsdssag,

Skjalg, nåar en Mand bryder Paaffefred? For det Andet, nåar han dreber en Mand

i Kongens Herberge? For det Tredie, nåar han gjer mine Fedder til sin Huggeblok,
endffjent dette synes maastee Dig og Din Fader at vere en ringe Sag." Skjalg

svarer: „ilde er det, Konge, at dette mishager Eder; men ellers er Verket paa det Bed
ste udfort. Men om end dette Verk tykkes Eder at vere saa meget mod Eders Sind

og saa betydelige, venter jeg dog, at jeg modtager Noget for min Tjeneste af Eder, og

der ere vist Mange, som sige, at I deri gjorde vel." Kongen svarer: „endffjent Du har
gjort Dig hoiligen fortjent af mig, Skjalg, vil jeg dog ei bryde Loven, eller bortkaste
min Verdighed for Din Skyld." Da vendte Skjalg sig om og gik ud af Stuen. Tolv

Mend havde veret med Skjalg; disse fulgte ham Alle, og mange Andre ginge bort med



Qlaf den Helliges Saga. 271

ham. Skjalg sagde til Thorarin Nefjolfsson: „ dersom Du vil have mit Venstab, da
lceg al Vind paa, at Manden ei vorder drcebt for Sondag." Derpaa fore Skialg og

hans Maend afsted, toge en Rorffude, som han aatte, og roede sorefter saa fort de kunde, og
kom mod Dagskjæret til Icederen. Strår ginge de op til Gaarden og til det Loft,

hvor Erling sov. Skjalg lob saa hart imod Doren, at den brast itu ved Naglerne. Der
ved vaagner Erling og de Andre, som inde vare. Han kom ien Fart paa Venene,

greb sit Skjold og Svcerd, lob saa til Doren, og spurgte, hvo der foer saa voldsomt af
sted? Skjalg ncevner sig og beder ham lukke Doren op. Erling svarer: „det var ligest,
at det var Dig, som bar Dig saa taabelig ad, eller er der Nogen, som forfolger Dig?"
Derpaa blev Doren lukket op. Nu sagde Skjalg: „endstjont Du synes, at jeg farer saa

hidsigen afsted, taenker jeg dog Din Frcende Asbjorn ei tykkes min Fcerd er for snar,
der han sidder nord paa Augvaldsnces i Lcenker; mandigere var det, at drage did og staae

ham bi." Derpaa havde Fader og Son en Samtale med hinanden, og Skjalg fortol
ler hele Tildragelsen om Scel-Thorers Drab.

Kong Olaf såtte sig igjen i sit Scede, da Alt i Stuen var sat i Stand, men var Eap. i2«.
overmaade vred. Han spurgte hvorledes det gik med Morderen? Der blev ham
ret, at han sad under Vagt ude paa Svalen. Kongen siger: „hvi er han ikke drcebt?"
Thorarin Nefjolfsson svarer: «Herre, kalder I det ikke Mord, at drcebe Mcend om Nat
te»?" Da svarede Kongen: «ftet ham i Lcenker og drceb ham i Morgen." Da blev As

bjorn lagt i Lwnker og indelukket iet Huus om Natten. Dagen ester horce Kongen
Morgenmesse, og gik derpaa til Thinget, hvor han sad lige til Hoimessen. Da han gik
til Messen, sagde han til Thorarin: „mon ikke Solen nu vcere saa hoit paa Himmelen, at
Eders Ven Asbjorn nu monne haenges?" Thorarin bukkede sig for Kongen og svarer, Herre
„det sagde Bistop Sigurd forrige Fredag, at den Konge, som haver Alt i sin Vold, maatte

taale store Sindsprover, og salig er han, som hellere monne efterligne ham end hiin, som
domte Manden til Doden, eller dem som voldte Manddrab. Nu er det ikke langt til

Morgen, og da er det Sognedag." Kongen saae paa ham, og sagde: „Du maa nu raa

de den, at han ei vorder draebt i Dag; men nu stal Du tåge ham under Din Forvaring,
og vide maa Du for Sandt, at det gjcelder Dit Liv, om han paa nogen Maade undkom

mer." Derpaa gik Kongen sin Vei. Thorarin gik didhen, hvor Asbjorn fad i Icern,
lod tåge Lamkerne af ham og fulgte ham til en lille Stue, hvor han lod ham give Mad
og Drikke, og sagde ham hvad Kongen havde bestemt, om Asbjorn lob bort. Asbjern

svarer, at Thorarin ei turde frygte. Thorarin sad laenge hos ham om Dagen og sov der
om Natten. Om Loverdagen stod Kongen op og gik i Fromesse, gik derpaa til Thinget,

hvor der var kommen en stor Forsamling af Bonder, som havde mange Klager at fore.

Der sad Kongen laenge om Dagen, og det var seent, da Folk gik til Hoimesse. Derefter
gik Kongen til Bords. Da han havde faaet Mad dråk han en Stund, saa at Bordene

bleve staaende. Thorarin gik til den Prcrst, som havde Kirken under Opsyn, og gav ham
to Vrer Solv for at han stulde ringe til Helgen, saa fort Kongens Borde bleve borttagne.
Men da Kongen havde drukket saa lcenge han lystede, bleve Bordene borttagne. Da
sagde Kongen, at det nu var den Tid, da Trcellene skulde forfoie sig til Morderen og drce
be ham. I samme Oieblik

og sagde: „Helge-Fred maa vel denne Mand have, endstjont han har ilde gjort." Kon
gen siger: „vogt Du paa ham, Thorarin, at han ei kommer bort." Da gik Kongen til

Kirken og var tilstede ved Aftensangen; men Thorarin fad fremdeles om Dagen hos As
bjorn. Om Sondagen gik Biffoppen til Asbjorn, skriftede ham og gav ham Lov til at

36
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hore Hoimesse. Nu gik Thorarin til Kongen og bad ham faae Mcend til at passe paa
Morderen. „leg vil nu," sagde han, „v<ere fri for hans Sag." Kongen takkede ham
derfor og fik Mcrnd til at passe paa Asbjorn, som nu igjen blev lagt i Lamker. Da nu

Folk gik i Hoimesse, blev Asbjorn ledet til Kirken, og han stod udenfor Kirken, tilligemed
sin Vagt; men Kongen og hele Almuen stod inde i Kirken ved Messen.

Nu maa vi igjen fortcelle, hvad vi kom fra, at Erling og hans Sen Skjalg holdt Raad
om denne Våande, og efter Skjalgs og Erlings andre Sonners Tilstyndelse bestemtes
omsider, at de stulde samle en Hcer og udsende Budstikke, hvorefter en stor Folkemagt i

en Hast kom sammen. De gjorde sig ien Hast fcerdige, taklede deres Skibe til, og da
Mandstabet optaltes, befandtes der at vcere ncesten 1500 Mand. Med denne Krigs
magt fore de afsted og kom om Sondagen til Augvaldsnces paa Kormt. De ginge op

til Gaarden med hele Mandskabet, og kom just da Evangelium var bleven lcest. De
ginge strår til Kirken, toge Asbjorn og brsd Lcenkerne af ham. Ved denne Gny og Vaa
benbrag lobe Alle ind i Kirken, som for vare ude. Men de, som i Kirken vare, saae Alle

ud undtagen Kongen, som stod uden at see sig om. Erling og hans Sonner opstillede
deres Mandstab paa begge Sider af det Strcede, som gik fra Kirken til Stuen, og Er

ling med sine Sonner stod Stuen ncermest. Da hele Messen var sungen, gik Kongen
strår ud af Kirken, og gik forst igjennem den aabne Plads mellem den opstillede Raekke,

derpaa hans Folge, Mand for Mand, og saasnart han kom til Doren, Mede Erling sig

for Doren, boiede sig for Kongen og hilsede ham. Kongen hilsede ham igjen og bad
Gud hjcelpe ham. Nu tog Erling saalunde til Orde: „saa er mig sagt, at min Frcende
Asbjorn haver gjort sig skyldig i en Misgjerning, og det er ilde, Konge, om dette er steet
Eder til Misnoie. Nu er jeg kommen for at tilbyde for ham Forlig og stige Boder,

som I Selv vilde have bestemt; men derved kjobe ham Liv, Lemmer og Ophold her i
Landet." Kongen svarer: „saa synes mig, Erling, som Du nu monne tykkes at have
Asbjorns Sag i Din Vold, og ikke veed jeg, hvorfor Du nu lader som Du vilde tilbyde

Forlig for ham; jeg tcrnker, at Du nu har sammendraget denne Hcerstare, fordi Du agter
at raade for, hvad der er os imellem." Erling svarer: „I skulle raade, Konge, og raade
saa, at vi stilles vel forligte.,, Kongen: „agter Du, Erling, at gjore mig rsd, og

kommer Du derfor hid saa mandstcerk? Nei, det stal ikke stee, og toenker Du paa Sligt,
da monne jeg ingenlunde sty." Erling svarer: „ikke behover Du at minde mig om, at
jeg tilforn som oftest har havt mindre Mandstab, end I, nåar vi modtes. Men nu stal
jeg ikke dolge, hvad der boer i mit Smd, nemlig denne min Villie, at vi nu stulle forliges;

thi ellers venter jeg, at der ei bliver fiere Moder imellem os." Erling var da rod i An
sigtet som Blod. Nu gik Bistop Sigurd frem for Kongen og sagde: „Herre, jeg byder

Eder paa Guds Vegne at adlyde mig, og at forliges med Erling, eftersom han tilbyder,
at Manden beholder Liv og Lemmer, imod at Du i alt Andet raader for Eders Forligs-
Wlkaar." Kongen svarer: „I stal raade." Da sagde Bistoppen: „Erling, giv Du

Kongen en Borgen, som han synes om, siden overgive Asbjorn sig paa Naade i Kongens

Vold." Erling Mede Kongen en Borgen, som han antog. Derpaa sik Asbjorn Liv

og Fred, overgav sig i Kongens Vold og kyssede hans Haand. Derefter forfoiede Er
ling sig bort med sit Mandstab, uden at der verledes nogen Hilsen imellem dem; men Kon

gen gik ind i Stuen og Asbjorn med ham. Siden forkyndte Kongen Forligs-Vilkaarene
saalunde: „dec stal vcere forste Vilkaar for vort Forlig, Asbjsrn, at Du ganger under den

Landslov, der befaler den Mand, som drceber Kongens Tjenestemand, at paatage sig sam

me Tjeneste, om Kongen vil. Nu vil jeg, at Du stal modtage det Foged - Ombud, som
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Sel-Thorer haver havt, og bestyre min Gaard her paa Augvaldsnes." )lsbjsrn svarer,
at det stulde vere saa som Kongen vilde, „dog maa jeg fare fsrst hjem til min Gaard og

bringe mine Ting der i Orden." Dermed var Kongen tilfreds og foer til et andet Gje
stebud, som var gjort for ham. Asbjsrn gjor sig nu reiseferdig med sine Kamerater,

der alle havde opholdt sig ien Lsnbugt al den Stund Asbjsrn var borte. De havde
havt Speidere ude, for at erfare hvorledes det gik ham, og vilde ikke fare bort, fsrend de

herom havde faaet Vished.
Siden gav Asbjsrn sig paa Reisen, som han fortsatte indtil han om Vaaren kom As.

nord til sin Gaard. Efter den Dag blev han kaldet Asbjern Selsbane. Ikke lenge
havde Asbjsrn veret hjemme, fsrend han og hans Frende Thorer tras sammen og cale-

des ved. Thorer spsrger Asbjsrn omhyggelige» om hans Reise og om alle de Tildra
gelser, som under den vare indtrufne. Asbjsrn fortalte Alt, som det var tilgaaet. Da

sagde Thorer: „nu synes Du vel at have udstettet den Skam, da Du blev plyndret i
Fjor Hsst." „Saa er det," svarer Asbjsrn, „eller hvad tykkes Dig, Frende?"
„Det stal jeg snart sige Dig," svarer Thorer, „den fsrste Ferd Du gjorde ssr i Landet,
var vel hsist stammelig; men denne Skam kunde dog nogenlunde forbedres; men denne

Fekd er baade Din og Dine Frenders Skam, om det stal have Fremgang, at Du vorder
Kongens Trel og Thorer Sels, den verste Mands, Ligemand. Viis Dig man
dig, at Du heller sidder her paa Dine Eiendomme, og vi Frender stulle saaledes styrke
Dig, at Du aldrig mere kommer i stig Våande." Deri fandt Asbjsrn stort Behag, og

fsr han og Thorer stiltes ad, blev det fast bestuttet, at Asbjsrn stulde sidde paa sin Gaard
og ikke indfinde sig hos Kongen eller i hans Tjeneste. Saa gjorde han og sad roligen
hjemme paa sine Gaarde. 129.

Efter at Kong Olaf og Erling Skjalgsson havde havt det Msde paa Augvaldsnes, Zlner
begyndte nye Tvistigheder imellem dem, der voxede saa meget, at det blev til fuldkomment Alders.
Fiendstab. Om Vaaren foer Kongen til Gjestebuds paa Hordaland og drog da ogsaa

op til Vors, fordi han spurgte, at der var tun liden Tro blattdt Folket der. Han holdt
Thing med Bsnderne paa et Sted, som heder Vang, og der kom en stor Mengde Bsn
der fuldtbevebnede. Kongen befalede dem at antage Christendommen; men de udfordrede
ham til Slag, og det kom saavidt, at de opstillede deres Mandstab paa begge Sider.
Men da det kom dertil, kom der Bsnderne en Skrek i Blodet, og Ingen vilde gaae i

Spidsen. Saaledes valgte de omsider det, som var dem tjenligst, nemlig at underkaste
sig Kongen og antage Christendommen, og Kongen forlod dem ikke, fsrend de Alle vare

christnede. En Dag hendte det sig, at Kongen red paa Veien og sang sine Psalmer,

men da han kom lige mod nogle Bakker, standsede han og sagde: „Mand efter Mand stal
fortelte disse mine Ord, at jeg anseer det ikke Raadeligt for nogen Norges Konge, at fare
mellem disse Bakker herefter." Det er og et Sagn iblandt Folk, at de fleste Konger ef

ter den Tid siden derforhave vogtetsig. Derpaa foerKongen ud til Ostrarfjord, og kom
til sine Skibe, med hvilke han foer nord i Sogn, og lod sig der beverte om Sommeren.
Da Hosten nermede sig, vendte han ind i Fjordene, og foer derfrå op til Valders, hvor

Folket den Gang var hedenst. Kongen styndte sig det forleste han kunde op til Våndet,

kom uforvarendes paa Bsnderne, tog deres Skibe og gik selv med alt sit Mandstab om
bord paa dem. Siden udsendte han Budstikke og såtte Thinget saa ner Våndet, at

<sap. 129. VoiB, der V»nFi> nu Vossevangen, see S. 114.
eller Usti-ur-Hsi-di-, nu Dster-Fjord, der omgiver Oster-Den, ford. 08tl>,

i Nordhordland, see S. 50.
Vlltmt. Herved maa forstaaes Mjose-Vandet i Vangs Prcestegjceld i Valders.
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han kunde benytte Skibene, om han syntes at behove dem. Bonderne sogte til Thinget med
en stor og fuldtbevcebnet Hcer, og da Kongen befalede dem at antage Christendommen, strege
Bonderne mod ham, bade ham tie, og gjorde stor Gny og Vaabenbrag. Men da Kon
gen saae, at de vilde ikke hore paa hvad han lcerte dem og Mige, at de havde for stor en Fol.
testare til at dem kunde gjeres Modstand, vendte han sin Tale om, og spurgte, om der var
Folk paa Thinget, som havde Sager med hverandre, som de vilde han stulde forlige? Det

fandtes snart paa Bondernes Tale, at de havde mange Stridigheder imellem sig, endstjont de
samtligen havde forenet sig om at tale mod Christendommen. Men saasnart Bonderne
begyndte at fremsattte deres Kceremaal, strcebede Enhver efter at saae nogle paa sin Side til
at understotte deres Sag, hvilket varede hele Dagen, indtil Thinget om Aftenen blev stut
tet. Saasnart Bonderne havde spurgt, at Kong Olaf var reist op om Valders og var
kommen til deres Bygd, havde de udsendt Budstikke og indstcevnet Frie og Ufrie, og med

denne Hcer fare de mod Kongen, saa der vide om i Bygden var ode for Folk. Da Thin
get nu var stuttet, holdt Bonderne sig samlede, og saasnart Kongen havde Vished herom, gik
han ombord paa sine Skive, lod dem roe om Natten tvcers over Våndet, gjore Landgang i Byg
den og lod rove og brcende der. Dagen efter roede de fra et Nces til et andet, og overalt lod Kon

gen brcende i Bygden. Da nu de Bender, som havde samlet sig, saae hvad Kongen foretog sig,
at han nemlig lod broende og rove, og de saae Rog og Lue as deres Gaarde, splittedes Flokken ad,
og hver stcevnede hjem til Sit, for at see, om de kunde finde dem som hjemme vare. Saa

snart der forst kom Rift i Folkestaren, foer Een bort efter den Anden, indtil hele Flokken var
adsplittet. Da roede Kongen over Våndet igjen og brcendte ogsaa paa den Side af Lan

det. Nu kom Bonderne til ham, bade om Mistundhed og tilbode at underkaste sig ham.
Han gav hver Mand, som kom til ham, Fred, nåar han forlangte den, tilligemed deres Gods,
og da var der Ingen, som negtede at antage Christendommen. Kongen lod derpaa Folket
dobe og tog Gidster af Bonderne. Lwnge opholdt han sig der om Hesten, og lod Skibene

trcekke over et Eid mellem Vandene; men Kongen foer ikke langt op i Landet fra Vandene; thi
han troede Bonderne ilde. Han lod bygge og indvie Kirker der, og indsatte Lcerere. Da nu
Kongen ventede at Frosten vilde komme, sogte han lcengere op i Landet, og kom frem paa Tho
ten. Arnor larlestald taler om at Kong Olaf havde brcendt i Oplandene i det Qvad, som
han digtede om hans Broder Harald:

Det gaaer i 3Ct, da Yngve,"

Oplcrndings Gaard opbramdte;
Folket leed for Kongens Vrede.
Stcerke Mcend ei sig bsie
For Kongen, Folkets Pryd,
Fsr det gaaer paa Fare los.
Grams Fiende Galgen proved'.(2

Siden foer Kong Olaf Nord om Dalene alt til Dovrefjeld, og standsede ei fer han kom

til Throndhjem og heelt til Nidaros. Der lod han berede Vinterkost, og fad der om Vin
teren. Dette var det Aar af hans Kongedom.

1) Yngve, Kong Olaf af Yngveslcrgt. 2) Det hele Vers beskriver de forskjellige Voldsomheder, som
Kongen udovede paa denne Reise.

L? Ailin, hvorom her er Tale, maa uden Tvivl v<rre Vangs-Bygden.
Ni<l. Her menes Eidet imellem ovenncevnte Mjose-Vand og Slidre-Fjorden.

Gjcevest' Mand blandt Alle,
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Sommeren for foer Einar Tambarstelver ud af Landet, og forst vester til England, «"p-"«

Der traf han sin Svoger Håkon Jarl og blev hos ham en Stund. Siden indfandt han Tombarss/i
sig hos Kong Knut og tog af ham store Gåver. Derefter foer Einar over Soen sor efter

alt til Romaborg; men kom tilbage Sommeren efter og reiste til sine Gaarde. Kong Olaf
og han modtes ikke den Gang.

Der var en Pige, som hedte Alfhild, der blev kaldet Kongens Trcelqvinde, men vardog. «ap i3l,

kommen af god Mt. Hun var en overmaade vakker Pige, som opholdt sig ved Kong Olafs
Hird. Samme Våar rygtedes, at Alfhild var med Barn, og Kongens fortrolige Venner

vidste, at han var Fader til Barnet. Det hendte sig en Nat, at Alfhild blev syg, og kun
faa Folk vare tilstede, nemlig nogle Koner, Presten, Sighvat Skald og nogle faa Andre.

Alfhild var saa haardt syg, at hun var ner Doden. Omsider fodte hun et Guttebarn, og
det varede en Stund inden de stjelligen vidste, om der var Liv i Barnet. Men da Barnet

stjod Pusten, endstjont meget mat, bad Presten Sighvat ile til Kongen og fortette ham det.
Han svarer: «jeg tor for ingen Deel vekke Kongen; thi han forbyder hver Mand at af
bryde sin Sovn, for han selv vaagner." Prcesten svarer: «Noden byder at dette Barn
strår faaer sin Daab; thi mig synes, at der er kun lidet Liv i det." —Sighvat sagde: uhel
ler tor jeg vove paa at lade Dig dobe Barnet, end at jeg vil vekke Kongen; thi stal jeg
paatage mig Ansvaret, om Noget er forseet, og give Barnet Navn." Saa gjorde de;
Barnet blev dobt, og sik Navnet Magnus. Morgenen efter, da Kongen var vaagnet og

paakledt, blev denne Begivenhed ham fortalt. Da lod Kongen Sighvat kalde til sig og
sagde: «hvi var Du saa djerv, at Du lod mit Barn dobe forend jeg vidste noget derom?"

Sighvat svarer: «thi jeg vilde heller give Gud to Mend end Djevelen een." Kongen:
«hvorfor var det nodvendigt?" Sighvat: «Barnet var Doden noer, og det monne
blive Djevelens Mand, om det dode som Hedning; men nu blev det Guds Mand. Dertil

kom, at jeg vidste, at om Du end var mig vred, gjaldt det ikke meer end mit Liv, og vil
Du berove mig dette for den Sags Skyld, da venter jeg at blive Guds Mand." Kon
gen spurgte: «hvi kaldte Du Gutten Magnus, som ikke var vort Slegtnavn?" Sig

hvat: «jeg opkaldte ham efter Kong Karl Magnus, som jeg vidste var den bedste Mand i

Verden." —Da sagde Kongen: «en meget lykkelig Mand er Du, Sighvat, og ikke er
det Underligt, at Lykke folger Forstand; men det er Forunderlige, som stundom hender, at
Lykken folger uvittig Mand, og at uforstandige Raad vendes til Lykke." Kongen var da

overmaade glad. Gutten blev opdragen og gav snart gode Forhaabninger, da Alderen
tiltog.

Den samme Våar gav Kongen i Aasmund Grankelssons Hender Halvdelen af det «"p.

Syssel paa Hålogaland, som Harek af Thjoto tilforn havde havt heelt, deels som Lehn, deels
til at udrede kongelig Bevertning. Aasmund havde et Skib, bemandet med nesten 30 vel

bevebnede Mand. Da Aasmund kom nord, traf han Harek og sagde hvad Kongen havde be
stemt med Syslerne, og foreviste Kongens Fuldmagts-Beviser. Harek siger, atKongen havde

Raadighed til at give Syslerne til hvem han vilde; «dog gjorde ikke hine forrige Hov
dinger saaledes, og formindstede ikke vor Ret, som ere etbaarne til Magt af Kongen at
faae, og gave den i Bonders Haender, som Sligt ei tilforn have havt." Men endstjont

det merkedes paa Harek, at dette var ham imod, lod han dog Aasmund tåge mod Sysse

let efter Kongens sendte Ord. Da foer Aasmund hjem til sin Fader, opholdt sig der en li
den Stund, og foer siden nord til Hålogaland til sit Syssel. Men da han kom nord til Lango,

Cap. 132. nu Lang-D, en stor O i Vesteraalen.
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boede der to Brsdre, hvoraf den ene hedte Gunstein, den anden Karl, som begge vare me
get rige og anseete Mcend. Gunstein var den «eldste af disse Brodre og en stor Huushold
ningsmand. Karl var en vakker Mand af Udseende, og prwgtig i Klceder; men begge

vare i mange Dele store Idrcetsmcend. Der fik Aasmund en god Modtagelse, opholdt sig
der en Stund og samlede de Indtaegter af Sysselet, som han kunde faae. Karl talede med
Aasmund om, at han vilde folge sor med ham til Kong Olaf og soge Hird-Tjeneste. Der

til opmuntrede Aasmund ham meget, og lovede sin Medvirkning hos Kongen til at Karl
skulde faae detMrende udrettet, som han attraaede,og saaledes gav Karl sigiSelskab med Aas
mund. Aasmund spurgte, at Asbjorn Scelsbane var faret sor til med
et stort Lastffib bemandet med nwr 20 Mand, og at han da var ventendes sondenfra. Aas

mund og hans Folge fore nu deres Vei sorefter langs med Landet med Modbor, men dog
kun liden Vind. Der kom nogle Skibe af Vaagestaaden seilendes imod dem, og de un

dersogte hemmeligen Asbjorns Fcerd. Der blev dem sagt, at han var paa Veien sorfra.
Aasmund og Karl vare Sengekammerater og ypperlige Venner. En Dag da Aasmund

med sit Folge roede gjennem et Sund, seilede et Laststib imod dem. Skibet var let at
kjende, da det havde en hoi Skandseklcedning, var målet med hvid og rod Farve, og der
var vawet sarvet Dug i Seilet. Da sagde Karl til Aasmund: „ofte taler Du om, at
Du er nysgjerrig ester at see Asbjorn Scelsbane, og ikke kjender jeg noget Skib, nåar det ei

er ham, som feiler der." Aasmund svarer: „gjor saa vel, Kamrat, og siig mig til nåar Du
kjender ham." Da Skibene lob hinanden paa Siden, sagde Karl: „der sidder Scelsbane
ved Roret ien blåa Kappe." Aasmund svarer: „nu ffal jeg gjore Kappen rod. Der

paa afjkjod Aasmund et Spyd mod Asbjorn, som tras ham midt paa Livet, og floi igjen
nem ham, saa det stod fast i den overste Deel af Bagstavnen, og Asbjorn faldt dod ned

fra Roret. Siden seilede hver sin Kaas og Asbjorns Liig blev fort nord til Thrandarnces.
Da lod Sigrid sende Bud til Bjarks ester Thorer Hund, som kom tilstede, da de paa

sedvanlig Maade pyntede Asbjorns Liig. Da de fore bort, uddeelte Sigrid Gåver iblandt

sine Venner, og fulgte Thorer til Skibs; men fer de Mtes ad, sagde hun: „saa er det nu
Thorer, at Asbjorn, Son min, lydde Dine Venneraad; men han beholdt ikke Livet til at
lonne Dig ester Fortjeneste; og endskjont jeg ikke har hans Evne, Ml jeg dog vise min
Villie. Her er en Gave jeg vil give Dig, som jeg onster maa komme Dig til Nytte."

Det var et Spyd. „Her er det Spyd, som stod igjennem Asbjorn, Sennen min, og der
er endnu Blod paa, for at Du kan mindes, at det passer til det Saar, som Du saae paa

Din Broderson Asbjorn. Nu var det en mandig Gjerning, om Du kastede dette Spyd

saaledes af Dine Hamder, at det stod i Olaf Digres Bryst, og nu kan jeg sige Dig, at Du

vorder hver Mands Nidding, om Du ikke hevner Asbjorn." Derpaa vendte hun sig om,

og gik bort. Thorer blev saa vred over hendes Ord, at han ei kunde svare. Hverken
tcenkte han paa at kaste Spydet fra sig, ikke heller agtede han paa Bryggen, saa han vilde

vcere falden i Havet, dersom ikke hans Mcend havde grebet i ham og stottet ham, da han

1) Et Sted paa Hålogaland, hvvr der holdtes Marked og Thing, og hvor der var en Samlingsplads
for Fiskere. Der er endnu stort Fiste om Vinteren.

(Xii-HuvkKar), nu Vaagen paa Sen Dst-Vaagen. Her holdtes hvertAar, i Anled
ning af det overordentlig betydelige Skrei-Fiskeri, et stort Kjobstcevne eller Marked, hvortil man ssgtefra
alle Landets Egne; men fsrst ved Aar 1120 lod Kong Oystein Magnussou bygge Voder for Fi
sterne, samt en Kirke paa dette Sted. Nogen egentlig Kjobstad har her dog neppe nogensinde
vceret, uagtet Kong Olafs Forordning af 14 Aug. 1385 kunde give Anledning til at formode det
(cfr. Kraft Norg. Veffr. VI. 415 f.).
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gik ud paa Skibet. Det var et Fjwr-Spyd/) ikte stort, men Grebet var guldbesiaget.

Nu roede Thorer afsted med sine Folk, og hjem til Bjarte. Aasmund og hans Folge
foer ogsaa deres Vei, indtil de kom sor til Throndhjem, hvor de indfandt dem hos Kong
Olaf, og Aasmund fortalte Kongen hvad der var hendet dem paa Reisen. Karl blev

Kongens Hirdmand, og Venjkabet vedligeholdtes mellem ham og Aasmund. De holdt
ikke de Ord dulgte, som vare faldne mellem Aasmund og Karl for Asbjorn drcebtes; thi
de fortalte selv Kongen dem. Men da gik det som Ordsproget siger, at Enhver har en
Ven iblandt sine Uvenner. Der vare Nogle tilstede, som lagde Mcerke til disse Ord,
og siden kom de for Thorer Hunds Oren.

Da det led ud paa Vaaren, taklede Kong Olaf sine Skibe til og foer sor efter

Sommeren langs med Landet. Han holdt Thing med Bonderne paa Veien, forligte
Folk, rettede Landets Sceder, og tog imod Kongens Skatter, hvor han foer frem. Om
Hosten farer han sor til Landende, og da havde Kong Olaf christnet Landet overalt
ide store Herreder, og overalt ved Love tilveiebragt Orden i Landet. Da havde han

og lagt Orkenoerne under sig, som for er fortalt, ligesom han og ved Ordsendinger havde
gjort sig mange Venner baade paa Island, Gronland og Fceroerne. Kong Olaf havde

sendt Kirketommer til Island, hvoraf der byggedes en Kirke paa Thingvolden, der hvor
Althinget er, og havde sendt en Klokke did, som endnu er der. Dette skede efterat Islcen
derne havde forandret deres Love og indfort Christen - Retten efter de Ord, som Kong
Olaf havde sendt dem. Siden den Tid fore mange anseete Mcend fra Island, som gik
i Kong Olafs Tjeneste, saasom: Thorkel Eyolfsson og Thorleik Bollason, Thord Kolbeins

son, Thord Barkarson, Thorgeir Haavardsson, Thormod Kolbrunar-Skald. Kong Olaf
havde sendt Vennegaver til mange Hovdinger paa Island, og de sendte ham igjen af de
Ting, som der faaes, hvad de troede ham mest velkommen. Under dette Venskabs-

Maerke, som Kongen gav Island, laae stere Ting, som siden aabenbaredes.
Olaf Konge sendte den Sommer Thorarin Nefjolfsson til Island i sit Mrende, og

Thorarin holdt med sit Skib ud af Throndhjems-Fjord da Kongen foer, og fulgte ham ZV"
sor til More. Da stak Thorarin til Havs og fik en saa staaende Bor, at han efter 4
Dogns Seilads landede ved Vestmanna-Oerne paa Island. Strår foer han til Althin
get, og kom der just som Folk vare paa Lovbjerget, hvorhen han strår forfoiede sig. Da

Thingfolkets Sager efter Loven vare paadomte, tog Thorarin Nefjolfsson saalunde til Or
de: „for fire Dage siden skiltes vi fra Kong Olaf Haraldsson, som sender Guds og sin Hil

sen til alle Landets Hovdinger og Forstandere, saavelsom til hele Almuen, Mcend og

Qvinder, Unge og Gamle, Rige og Fattige. Tillige lader han Eder vide, at han vil vce
re Eders Drot, om I ville vaere hans Undersaatter, saa at han og I skulle vcere hveran
dres Venner, og hjcelpe hverandre fuldeligen i alt Godt." Folket svarede venlige» paa
hans Tale, og sagde, at de med Glcede vilde vcere Kongens Venner, om han vilde vcere
en Ven af dette Lands Folk. Da tog Thorarin atter Ordet: „Dette folger desuden

Kongens Sendebud, at han vil i Venskab begjcere af Nordlcendingerne, at de give ham

den O eller det Udffjcer, som ligger udenfor Ofjorden, og kaldes Grimso, hvorimod han
vil give Eder af sit Land hvad Godt dette Lands Folk kunde bede ham om. Iscer sen-

il Et Spyd med en ssarp tveegget Spydsod. Forklaringen over dette vanskelige Ord findes i Viga.
glums-Saga Cap. 8, uden at dog Fortolkeren tilegner sig nogen afgjorende Mening.

<sap. IN3. Thingvold, see S. 68.
Cap. 184. udenfor UHahsKk- i VadlahinZ, Nord paa Island.
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Vap. 133
Izlcrnder'
ncs Svar.

der han disse Ord til Gudmund paa Modrovold, til at understotte denne Sag; thi han
haver spurgt, at Gudmund der raader mest." Gudmund svarer: ),Meget staaer min Hu
til Kong Olafs Venskab, og dette agter jeg langt nyttigere, end det Udstjcer han forlanger.

Dog haver Kongen ei hort ret, nåar han troer jeg har mere Magt heri end Andre; thi
Ven er nu bleven en Alminding. Dog ville vi, som have mest Nytte af Ven, have et
Mode mellem os derom." Derefter ginge Folk til dereo Telteboder. Efter dette havde

Nordlcendingerne et Mode imellem sig, aftalte den Sag, og Enhver lagde sit Ord til efter
sit Tykke. Gudmund understottede Sagen, og mange Andre rettede sig derefter. Da

spurgte Nogle: hvi hans Broder Einar ei talede i denne Sag? „os tykkes at han har den

bedste Indsigt i de steste Ting." Da svarer Einar: „ derfor er jeg saa faatalende i denne
Sag, fordi Ingen haver spurgt mig derom; men skal jeg sige min Mening, da tcenker jeg,
at ligesaa godt som dette steer, kan vore Landsmcend gjore sig Kong Olaf stattepligtige
og underkaste sig alle hans Paalceg, ligesom han har det med sit Folk i Norge, og denne
store Byrde paalcegge vi ikke alene os Selv, men vore Sonner og deres Sonner tillige»
med vor hele A3t, samt hele Almuen, som boer og bygger i dette Land, der siden aldrig
vil blive fri for denne Trceldom. Men endstjont nu denne Konge er en god Mand, som

jeg vel troer han er, da monne det vel gaae herefter, som hidtil, nåar der vorder Konge-
Skifte, at de ere ujcevne, Nogle gode, Nogle onde. Dersom nu Landets Mcend ville

beholde deres Frihed, som de have havt siden dette Land byggedes, da er det ikke raadeligt
at give Kongen den mindste Plet at fceste sig til her i Landet, ikke heller at yde ham no
gen Slags paalagt Skyld eller Skat, der kan have Udseende as en Forpligtelse. Der
imod holder jeg det for Anstcendigt, at Folket sender Kongen de Vennegaver, som det sy
nes , Hoge eller Heste, Telte eller Seil, og andre Ting, som kunne vcere passende Sen

dinger, og disse ere vel anvendte, nåar de lonnes med Venskab. Men om Grimso har
jeg det at sige, at om derfrå Intet udfores, som kan tjene til Fode, da kan der underholdes
en stor Krigshcer, og dersom der er en udenlandst Hcer, som farer derfrå med Langstibe,

da tcenker jeg der vil vcere Trcengsel nok for den fattige Bondes Dor." Da Einar hav
de talet dette og forklaret Sagens hele Sammenhceng, blev hele Almuen enig om, at Saa
dant ei skulde tilstaaes, og Thorarin indsaae let hvad Udfald hans A3rende vilde faae.

Dagen derpaa gik Thorarin til Lovbjerget og fremmede igjen sit Mrende med disse
Ord: „Kong Olaf sender Bud til sine Venner her i Landet, blande hvilke han ncevnede
Gudmund Eyolfsson, Snorre Gode, Thorkel Eyolfsson, Skapte Lagmand og Thorstein
Hallsson, og lader dem sige ved mig, at de stulle indfinde sig hos ham i Venne-Besog,

og tilfoiede, at I ikke skulde undstaae Eder for denne Fcerd, om I agtede hans Venstab
noget vcerdt." I deres Svar takkede de Kongen for sit Bud; men erklcerede at de vilde

sige Thorarin senere hen Bestred om deres Fcerd, nåar de havde ncermere overveier Sa
gen Selv og med deres Venner. Da nu Hovdingerne overlagde Sagen imellem sig, sag

de Enhver sin Mening om Reisen. Goden Snorre og Skapte fraraadede at gjore dette
farlige Forsog med Norges Mcend, nemlig at alle de Mcend, skulde paa engang fare

did fra Island, som havde mest at raade i Landet. De tilfoiede, at de af denne Ordsen
ding, saavelsom af hvad Einar havde sagt, droge den Mistanke, at Kongen heller agtede
at bruge Pinsler og Tvang mod Islcenderne, om han fik raade. Gudmund og Thorkel
Eyolfsson dreve derimod meget paa at folge Kong Olafs Ordsendinq, og kaldte dette en

Hceders - Reise. Men da de havde betragtet Sagen fra alle Sider mellem sig, blev det

omsider fast bestuttet, at de ikke skulde reise selv, men Enhver af dem skulde i sit Sted
sende en Mand, som de dertil ansaae mest stikket. Efter dette Udfald stuttedes Thinget,
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og der blev ingen Udreise den Sommer. Thorarin gjorde to Reiser den Sommer og ind
fandt sig om Hosten hos Kong Olaf, som han fortalte Udfaldet af sin Reise, samt at nogle

Hovdinger eller deres Sonner monne komme fra Island ester hans Sendebud til dem.
Samme Sommer kom fra Feroerne til Norge, efter Kongens Indbydelse, Gille Lag-

mand,LeifOssursson,ThoralfafDimon med mange andre Bondesonner. Thrand i Gata serne.

gjorde sig og ferdig til Reisen; men just som han ffulde reise, fik han Slag, saa han ingensteds
kunde komme og blev derfor efter. Da nu Feroingerne indfandt sig hos Kong Olaf, kalder han

dem til sig til en Samtale, hvori han aabenbarer dem Hensigten as den Reise, han havde paalagt
dem, nemlig, at han vilde have Skat af Feroerne, og tillige at Folket der ffulde underkaste sig
de Love, som Kongen såtte dem. I dette Mode fandtes det af Kongens Ord, at han vilde
gjore de feroiffe Mend, som der vare komne, ansvarlige, dersom de ved Ed binde dem til ar stut

te denne Forening. Ogsaa tilbod han de Mend, som ham syntes der de gjeveste, at gaae
i hans Tjeneste og modtage Heder og Venffab af ham. Men hine feroiffe Mend op
toge Kongens Ord saaledes, at de maatte frygte for hvilken Vending deres Sag vilde
tåge, dersom de ikke undergik Alt hvad Kongen begjerede. Omendffjondt de holdt flere
Stevnelag om denne Sag for den endtes, fik dog omsider Kongens Forlangende Fremgang.
Leif, Gille og Thoralf ginge i Kongens Tjeneste og bleve hans Hirdmend, og de med alle
deres Reisefeller svore Kong Olafden Ed, at de Love og den Landsret, som han såtte for dem,

ffulde overholdes i Feroerne tilligemed den Skattegjeld, som han paabod. Siden beredte Fer

oingerne sig til Hjemreisen, og ved Skilsmissen gav Kongen dem, som vare gangne i hans Tje
neste, Vennegaver, hvorefter de fore deres Vei. Nu lod Kongen et Skib tiltakle, bemandede
det og sendte Mcend til Feroerne for at modtage den Skat af Indbyggerne, som de

ffulde betale ham. De bleve seent ferdige, men fore omsider, og om deres Reise er det

at fortelte, at de ikke kom tilbage, og heller ingen Skat, den nestfolgende Sommer; thi
der var Ingen kommen til Feroerne og ingen Mand havde der indkrevet Skatten.

Kong Olaf foer om Hosten til Viken, og sendte Bud forud til Oplandene, foråt bestille

Gjeste-Herberge for sig, da han agtede om Vinteren at fare did. Siden gjorde han sig
reiseferdig og foer til Oplandene. Der blev Kongen den Vinter, foer omkring i Gjeste

bud og rettede paa de Dele, som ham syntes at tiltrenge Forbedring. Ligesaa forfrem

mede han Christendommens Sag, hvorsomhelst han syntes det behovedes. Det indtraf,
medens Kong Olaf var paa Hedemarken, at Ketil Kalf af Ringenes beilede til Gunhild,

en Datter af Sigurd Syr, og Kong Olafs Moder Aasta. Gunhild var en Soster af

Kong Olaf, og derfor tilkom det Kongen at give Tilsvar og Bestemmelse i Sagen. Han

tog den venffabeligen; thi han vidste om Ketil, at han var en etstor og rig Mand, der var

forstandig og en stor Hovding, ligesom han alt lenge havde veret Kong Olafs store Ven,
som forhen fortalt. Alt dette bidrog til, at Kongen undte Ketil dette Giftermaal, og saale

des gik det for sig, at Ketil fik Gunhild. Kong Olaf var med i dette Bryllup. Derfrå
foer Kongen nord til Gudbrandsdalen og lod sig der beverte. Der boede en Mand ved
Navn Thord Guttormsson paa en Gaard som heder Steig, og han var den megtigste

Cap. 136. Oimo n (meiri 3: sterre), nu Store-Dimen (Dujmin) imellem Sande og Sow,
en af Fceroerne.

Kat» vsto), en Gaard paa den sydlige Side af Dstero i Fceroerne, hvis Beboere
ere bekjendte under Navnet (Gstestjcrgger).

Cap. 137. Mnxones, Ringnces paa Hedemarken, see S. 206.
Bte,A, en betydelig Gaard, beliggende en god Fjerdingvei i Sydost for.Froens Kirke.

Den siges at ligge i den nordre Deel af Gudbrandsdalen, hvilket dog er stridende saavel
imod vore gamle Love (Eidsiva-Lovens Thingf. Valk), som Diplomer, hvori denne Egn henfsres
til den sondre Deel (see S. 49). I Slutningen af 12t? Aarhundrede, og senere hen i Middel
alderen, var Steig en Kongsgaard.

37
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Mand i den nordre Deel af Dalen. Da Thord og Kongen modtes, fremsatte Thord sit
Frieri til Isrid Gudbrandsdatter, Kong Olafs Moster, eftersom det tilkom Kongen at give
Tilsvar. Da nu Sagen var overveier, blev det bestemt, at Giftermaalet ffulde gaae for

sig, og Thord fik Isrid. Siden blev Thord Kongens oprigtige Ven, saavelsom mange andre
Thords Frcender og Venner, der saalunde fulgte hans Spor. Derpaa foer Olaf tilbage
sorefter over Thoten og Hadeland; derfrå til Ringerige og saa til Viken. Om Vaaren
foer han til Tunsberg, og blev der, medens der var Kjobstcevne og den storste Tilforsel.

Siden lod han Skibe tiltakle og havde mange Folk om sig.

Om"Isl?n- Dm samme Sommer kom Stein, en Son afSkapte Lagmand, efter Kong Olafs Ord
derne. sending, fra Island, og med ham Thorodd, en Son af Goden Snorre, Gellir, en Son

af Thorkel Eyolfsson og Egil, en Son af Sidu-Hall, Broder til Thorstein. Gudmund
Eyolfsson var dod Vinteren for. Disse islandske Mcend indfandt sig hos Kong Olaf,
saasnart dem gaves Adgang, og da de tras Kongen, bleve de vel modtagne og bleve Alle

hos ham. Samme Sommer spurgte Kong Olaf, at det Skib var bleven borte, som han
Foresommeren havde sendt til Fceroerne efter Skatten, uden at Nogen havde spurgt hvor
det var blevet af. Kongen udrustede da et andet Skib, bemandede det og sendte det til

Fceroerne efter Skatten. De gave sig paa Veien og stak ud i Havet; men der spurgtes

ligesaalidet til dette, som til det forrige Skib, og der vare mange Gisninger om, hvor det
var blevet af.

<z«p. 139. Paa denne Tid var Knut den Mcegtige, som Nogle kalde Knut den Gamle, Konge
Knut"/ over England og Danavcelde. Knut den Mcegtige var en Son af Svend Haraldsson

«cs Tveskjceg, hvis Forfcedre ien lang Slcegtrcekke havde regjeret over Danmark. Harald

Gormsson, Knuts Farfader, havde tilegnet sig Norge efter Harald Gunhildssons Fald,
tåget Skatter deraf, og sat Håkon Jarl den Mcegtige til at forsvare Landet. Danakon

gen Svend Haraldsson raadede ogsaa over Norge, og såtte sin Svigerson Erik Jarl Ha
konsson til at vcerge Landet. Da raadede Brodrene Erik og Svend Hakonsson Landet,

indtil Erik Jarl foer vester til England, efter sin Svoger, Knut den Mcegtiges, Ordsending;
men efterlod sin Son Håkon Jarl, Sosterson af Knut den Mcegtige, til at bestyre Norge.

Men da Olaf Digre kom til Norge, tog han forst Håkon Jarl Eriksson til Fange og af
satte ham fra Riget, som for er bleven fortalt. Da foer Håkon til sin Morbroder Knut,
og havde vceret hos ham bestandig indtil den Tid, som vi nu her i vor Sagaer kommen til.
Knut den Mcegtige havde vundet England ved Slag og Vaaben og havde lang Moie, forend
Landsfolket blev ham lydigt. Men da han der fuldkommen havde sat sig fast i Lands

styrelsen, mindedes han, at han ogsaa havde Ret til et Rige, som han ikke Selv havde

under sit Vcerge, og dette var Norge. Han syntes at have Arveret til hele Norge; men
hans Sosterson Håkon tilegnede sig en Deel deraf, og syntes, at han havde mistet det med
Skam. Aarsagen hvorfor Knut og Håkon havde forholdt sig rolige med Hensyn til deres

Fordring paa Norge var den, at da Kong Olaf Haraldsson kom i Land i Norge, lob

Almuen og Menigmand hobeviis sammen og vilde ikke hore Andet, end at Olaf ffulde vcere
Konge over hele Landet, endffjont Nogle siden, da Folk ei syntes at vcere sig selv raadige
formedelst hans Magt, sogte bort af Landet. Mange mcegtige Mcend eller rige Bon
desonner vare derfor farne til Knut den Mcegtige og givet sig forffjellige A3render. Men En

hver, som kom til Kong Knut og sogte hans Venffab, fik Hcenderne fulde afGåver. Der kunde
og sees storre Pragt og Herlighed end andensteds, baade med Hensyn til den Folkemcengde, som

dagligdags var der og den anden Stads, som var i det Herberge, han aatte og Selv var i. Knut
den Mcegtige tog Skat og Skyld af de Folkestag, som rigest vare i Nordlandene; men i sam-
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me Forhold, som han havde storre Indtcegt end andre Konger, gjorde han ogsaa meget

sterre Gåver end enhver anden Konge. I hans hele Rige var saa god Fred, at Ingen
vovede at krcenke den. Landsfolket holdt og indbyrdes Fred og havde deres gamle Lands
ret. Af Sligt sik han stor Berommelse i alle Lande. Men Mange blandt dem, som kom
fra Norge, kcerede deres Nod og forestilte Håkon Jarl, ja Nogle Kong Knut Selv, at Nor

ges Mcrnd vare beredte til at vende tilbage til Kong Knuts eller Håkon Jarls Regjering,
og modtage af dem deres Frelse. Denne Tale faldt vel i Jarlens Sind, og han kcerede

den igjen for Kongen, som han bad forsege, om Kong Olaf vilde overgive dem Riget, eller
dele det ved Forlig, og Mange understottede Jarlen i det Samme.

Knut den Moegtige sendte Mcend vestenfra England til Norge og udstyrede dem prceg- K°ngK«ltti
tigen til Reisen. De havde med sig den engelste Konge Knuts Brev og Segl. De ind
fandt sig hos Norges Konge, Olaf Haraldsson, i Tunsberg om Vaaren. Da det nu blev
Kongen sagt, at der vare komne Sendennend fra Knut den Moegtige, blev han derover
meget ilde tilmode og siger som saa, at Knut monne ingen Mand sende did i det Mrende,
som var ham eller hans Mcend gavnligt, og det varede nogle Dage, inden Sendemcendene
kunde komme for Kongen. Men da de fik Lov til at tale med ham, gik de for Kongen og
frembare Kong Knuts Brev tilligemed det A3rende, som dermed fulgte, at Kong Knut

kalder hele Norge sin Eiendom og paastaaer, at hans Forfcedre fer ham have havt dette
Rige. Men fordi Kong Knut tilbyder alle Lande Fred, vilde han og her byde Alle Fred,
om det lod sig gjere, og vilde ei overfalde Norge med Hcerstjold, om der gaves anden Ud
vei. Vilde nu Kong Olaf Haraldsson vcrre Konge over Norge, da fare han til Kong Knut,

tåge Landet i Lehn af ham, vorde hans Mand og betale den Skat, som larlerne for ham

havde betalt. Derpaa fremlagde de Breve, der indeholdt netop det Samme. Da sva
rer Kong Olaf: „det haver jeg hert sige, efter gamle Fortcellinger, at Danakongen Gorm
ansaaes for en gild Folkekonge, endog han raadede over Danmark alene; men de folgen
de Konger tykkedes dette at vcere for lidet. Siden er det kommen dertil, at Kong Knut

raader ene over Danmark og England, og haver tillige undertvunget en stor Deel af Skot
land. Nu fordrer han ogsaa min Fcedrene-Arv af mine Hcender; thi skulde han omsider

vise nogen Maadehold i sin Begjcerlighed. Eller mon han agter at raade over alle Nord
landene? Eller vil han opcede al Kaal i England? Dette stal han for orke, end at jeg
legger mit Hoved under ham, eller viser ham eller nogen Anden Underdanighed. Nu
stulle I sige ham disse mine Ord: at jeg vil vcerge Norge med Od og Eg, saalcenge mig
Levedage forundes, og betale ingen Mand Skat af mit Rige." Efter denne Bested gjor

de Kong Knuts Sendemaend sig reiseferdige og vare ingenlunde glade ved deres Wrende.
Sighvat Skald havde veret hos Kong Knut, der gav ham en Guldring, som veiede en
halv Mark. Der var og Skalden Berse Thorfeson, som Kong Knut gav to Guldringe,

der hver for sig veiede to Mark, og dertil et med Guld inddrevet Sverd. Saa qvad
Sighvat:

BjorneungeN) den herlige Knut
Priser af vceldige Daad,
Gav os begge gilde Gave,
Da Kongen vi sunde;
Mark Guld eller meer han Dig gav.
Men mig gav han en halv,
Derhos det starve Svcerd;
Gud alvidende raader.

1) Berse en Vjornunge, og Berse var den Digters Navn, Sighvat tiltaler.
37"
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Sighvat Skald gav sig meget af med Kong Knuts Sendemcend og spurgte dem om
mange Tidender. De besvarede alle hans Spsrgsmaale om deres Samtale med Kong

Olaf og Udfaldet af deres Mrende. De sige, at Kongen havde tåget tungt imod deres
Forstag, „og vi vide ikte," sige de, „hvem han scetter sin Lid til, da han negler at blive
Kong Knuts Mand og fare til ham, hvilket for ham var det bedste. Thi saa mild er
Kong Knut, at Hovdmger aldrig gjsre ham saa meget imod, saa han jo tilgiver dem, saa

snart de komme til ham og vise ham Lydighed. Endnu for ganffe nyligen kom to Konger
til ham nord fra Skotland, fra Fise; men han glemte sin Vrede og overgav dem alle de

Lande, som de tilforn havde havt tilligemed store Vennegaver." Da qvad Sighvat:

Nord fra Midten af Fife
Gjceve Konge bcerer
Sit Hoved ud til Knut,
Og det var Fredens Priis.
Tidt vandt Olaf Digre Sei'r,
Og aldrig mon han give
Sit Hoved her paa Jord
Til Priis for nogen Een.

Kong Knuts Sendemcend fore deres Vei tilbage og havde god Bor over Havet. De

indfandt sig siden hos Kong Knut og sagde ham Udfaldet paa deres Mrende, saavelsom
Kong Olafs sidste Besiutningsord til dem. Kong Knut svarer: „ikke gjcetter Kong Olaf
ret, om han tcrnker, at jeg vil opcede al Kaal i England, heller vil jeg lade ham finde,
at der boer andet end Kaal inden mine Ribbeen; thi fra hvert Ribbeen skal herefter komme

kolde Raad for ham." Den Sommer kom Aslak og Skjalg, Sonner af Erling fra Il
deren, fra Norge til Kong Knut og fik der en god Modtagelse; thi Aslak var gift med Si
grid, en Datter af Jarlen Svend Hakonsson, og hun og Jarlen Håkon Eriksson vare

Broderborn. Kong Knut gav disse Brodre store Forlehninger der hos sig, og de vare i
stor Anseelse.

O"a"fs For- Kong Olaf stcevnede til sig sine Lendermcend, og havde en Mcengde Folk om sig den
SuUongen Sommer; thi der gik Rygte om, at Knut den Mcegtige vilde fare vester fra England om

Sommeren. Der var nemlig dem, som havde hsrt af Kjobmandsstibe, der kom vestenfra,
at Knut samlede en stor Hcer i England. Da det leed ud paa Sommeren, sandede Nogle,
Andre negtede, at Hceren monne komme. Nu var Kong Olaf om Sommeren i Viken

og havde Speidere ude for at erfare, om Knut kom til Danmark. Om Hosten sendte
Kong Olaf Mcend oster til Svithjod til sin Svoger Kong Vnund, og lod ham sige Kong

Knuts Ordsending og det Krav, som han hos Kong Olaf havde gjort paa Norge, hvortil han
foiede, at, om Kong Knut underlagde sig Norge, vilde Vnund, f hans Tanker, kun kort

Stund derefter beholde Sveavceldet i Fred. Han ansaae det derfor raadeligt, at de for

enede sig til Modvcerge, og da, sagde han, vilde ikke mangle dem Styrke til at vove en
Dyst med Kong Knut. Kong Vnund tog vel imod Kong Olafs Ordsending og lod ham

svare, at han paa sin Side vilde indgaae Fcellesskab med Kong Olaf, saa at Enhver af

dem skulde staae ham, som forst Hjcelp behovede, bi med sit hele Riges Magt. I disse
Ordsendinger mellem dem bestemtes ogsaa, at de skulde modes og pleie Raad med hinanden.

Vinteren efter agtede Kong Vnund at fare over Vester-Gotland; men Kong Olaf gjorde
Anstalt til at tåge Vinterscede i Sarpsborg.

(sap. 140. nu Provindsen Fife, imellem Frith of Tay og Frith of Forth i det ostlige
Skotland.
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Den Host kom Kong Knut den M<egtige til Danmark og sad der om Vinteren med
en talrig Folkestare. Ham blev fortalt, at der fore Sendemann) med Bud mellem Norges

Konge og Sveakongen, og at store Raad monne oplcegges imellem dem. Om Vinteren
sendte Kong Knut Mcend til Svithjod til Kong Vnund med store Gåver og Vennebud.

Han lader ham sige, at han kunde sidde ganste rolig i denne Strid mellem Olaf Digre og

ham; „thi Du Vnund," han, „og Dit Rige stal voere i Fred for mig." Da nu
Sendemcendene kom til Kong Amund, frembare de Gaverne, som Kong Knut sendte ham,

samt de venlige Bud. Kong Vnund Horte just ikke gjerne deres Tale, og Sendemcendene
syntes at m<erke, at Kong Vnund var mest tilboielig til Venstab med Kong Olaf. De
fore saaledes tilbage og fortcelle Kong Knut Udfaldet paa deres Mrende; tillige bade de ham
ikke vente noget Venstab af Kong Vnund.

Den Vinter sad Kong Olaf i Sarpsborg og havde en stor Hcerstare af Folk om sig.

Da sendte han Halogalcenderen Karl nord i Landet i sit Mrende. Karl foer forst til
landene, siden nord over Dovrefjeld og kom frem til Nidaros, tog der saa mange Penge, som

han havde Kongens Befaling til, samt et godt Skib, som han syntes stikket til den Fcerd
Kongen havde paalagt ham, og den var at fare nord til Bjarmeland. Det var saa aftalt,'
at Kongen stulde gaae i Fellesstab med Karl, og Enhver af dem have Halvdelen af Ud
byttet. Tidligen om Vaaren såtte Karl Kaasen til Hålogaland, hvor hans Broder Gull

stein lagde sig i Folge med ham og havde sine egne Kjobmandsvarer med sig. Paa dette

Skib vare luer 25 Mand, og strår om Vaaren seilede de nord til Finmarken. Da Tho
rer Hund spurgte dette, sendte han Mcend til Brodrene med det mundtlige Bud, at han
agtede om Sommeren at fare til Bjarmeland, at han vilde seile i Folge med dem, og at

de stulde dele Byttet, som blev gjort, lige imellem sig. Karl sendte ham det Svar tilbage,
at Thorer maatte have 25 Mand som de havde, og da vare de villige til at dele det

Bytte, som gjordes, i lige Dele, undtagen de Kjobmandsvarer, som hver for sig kunde have.
Da Thorers Sendenuend kom tilbage, havde han sat et Langstib, som han eiede,

paa Vand og ladet det tiltakle, og paa dette Skib havde han sat 80 Mand ombord af
sine Huuskarle. Over dette Mandstab havde Thorer alene Befaling, og han stulde have

alt det Gods, som dermed paa Reisen vandtes. Da nu Thorer var seilklar seilede han nord
efter langs med Landet, og traf Karl nord i Sandvcer. Siden fulgtes de ad med god

Vind. Gunstein sagde strax til sin Broder, da de traf sammen med Thorer, at Thorer,
efter hans Mening, var vel mandstoerk; „jeg tcenker," sagde han, „at det er raadeligere vi

snue om, og ikke fare saalunde, at vi ere ganste i Thorers Vold; thi jeg troer ham ilde."

Karl svarede: „ei vil jeg vende tilbage; men dog er det Sandt, at, om jeg havde vidst, da
vi vare hjemme paa Lango, at Thorer Hund vilde indfinde sig til denne Reise med saa

stort Mandstab, som han haver, da monne vi have tåget stere Folk med os." Brodrene

talede herom med Thorer og spurgte hvad, det betydede, at han havde mange stere Folk
med sig, end som var aftalt imellem dem? Han svarer: „vi have et stort Skib, som behover
meget Mandstab, og mig tykkes der ei kan vwre for mange gjceve Gutter i saa farlig en
F<erd." De fore om Sommeren som oftest saa fort Skibene kunde gaae. Naar der

var liden Bor gik Brodrenes Skib sortere, og da seilede de undaf; men nåar Vinden

var fristere, halede Thorer ind paa dem. Sjelden vare de samlede; men vidste dog

1) Vusse bruges endnu l daglig Tale om hvad der er stort og svcert.

Cap. 143. see S. 77.
MsrKin, rinnmsi-K, (Finmarken), see S. 76—77.
Bau 6 v er, omtrent 5 Mile nordenfor Vyen Tromso.
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altid af hverandre. Da de nu kom til Bjarmeland, lagde de strax til ved Kjobstaden og
Kjobstcevnet begyndte. Alle de, som havde Penge at betale med, fik fuldt op af Varer.

Thorer fik ogsaa en Mcengde Varer af Graaverk, Bcever- og Sobel-Skind. Karl havde
og mange Penge med sig, hvormed han kjobte mange Skindvarer. Da Markedet var
endt, holdt de ud ester V inaa en, og da blev Freden med Landsfolket opsagt. Da de kom
ud af Aaen, holdt de et Somands-Stcevne, og Thorer sporger Mandskabet om det havde

Lyst at gaae paa Land og skaffe sig Bytte. De svarede, at Lysten dertil var meget stor,
dersom noget Bytte laa dem for Vine. Thorer svarede, at der var Bytte at faae, om

Reisen blev god; men at der efter al Rimelighed var Fare forbunden med denne Fcerd.
Alle sagde, at de vilde prove, dersom der var Haab om Bytte. Thorer svarer, at der
var saaledes beskaffent, at nåar rige Mcend dode, skulde alt lost Gods skiftes imellem den
Dode og Arvingerne. Han skulde have Halvdelen eller en Trediedeel og stundom mindre,
og dette Gods skulde bceres ud i Skoven, stundom i Hoie og nedgraves i Muld, stundom blev

og Huus bygget dertil. Han siger tillige, at de skulde gjore sig fcerdige til dette Tog ved
Afdags-Tid. Det blev aftalt, at den Ene ikke skulde undromme fra den Anden, og at
Ingen skulde holde sig tilbage, nåar Styrmande» befalede dem at komme ombord igjen.

De lode nu Folk blive tilbage for at passe paa Skibene og gaae derpaa op paa Land, hvor

der forst vare stette Volde derncest store Skove. Thorer gik foran; men Brodrene Karl

og Gunstein bagest. Thorer bad Mandskabet fare tyst, „og lader os skrcelle Barken af
Trceerne," siger han, det ene Trce kan sees fra det andet. De kom frem paa en stor
Rydningsplads, hvor der var et hoit Ski-Gjcerde, hvorpaa der var et Led som var Ser
Mand af Landsfolket skulde Vaage hver Nat over Ski-Gjcerdet, to hver sin Trediedeel af Nat
ten. Da Thorer og hans Folge kom til Ski-Gjcerdet, var Vagten gaaet hjem, og de som derncest
skulde vaage vare endnu ikke komne paa Vagt. Thorer gik til Ski-Gjcerdet, stak Vren overst
oppe i Gjcerdet, halede sig op ved den og kom saa ind over Gjcerdet paa den anden Side
af Ledet. Karl var og kommen over Gjcerdet paa den anden Side af Ledet. Saaledes

kom Karl og Thorer lige hurtig til Porten, toge Slagbommen fra og lukkede Porten op, og

da kom Mandskabet indenfor Skigarden. Da sagde Thorer: „ indenfor denne Indheg
ning er en Hoi, hvori Solv og Guld og Muld er sammenblandet, griber denne an; men
indenfor her staaer Bjarmernes Gud Iomala; ham vcere Ingen saa djcerv at rove. Der

paa gange de til Hoien og tåge saa mange Penge, som de kunde bcere i deres Klcedcr, hvor
med fulgte meget Muld, som ventelig var. Derpaa sagde Thorer, at Mandskabet skulde
drage bort, „og nu skulle I Brodre, Karl og Gunstein," siger han, „gaae forst ud, og sidst

vil jeg gaae." De vendte sig derpaa Alle hen til Ledet; men Thorer gik tilbage til lomala,
og tog en Solvbolle, som stod paa hans Knce, fuld af Solvpenge. Han styrtede Sol

vet i sin Pung; men stak Haanden i Hanken, som var paa Bollen og gik derpaa ud til Le
det. Det hele Reisefolge var kommen ud af Ski-Gjcerdet, da de bleve våer, at Thorer var

bleven tilbage. Karl vendte om for at lede efter ham, og da de modtes ved Ledet, saae
Karl, at Thorer havde Solvbollen der. Derpaa lob Karl hen til lomala, og da han saae,

at han havde et tykt Guldsmykke hcengende om Halsen, loftede han Vren, og hug Baandet,
hvormed Smykket var bundet bag i Halsen, itu, og Hugget var saa stcerkt at Hovedet rog
af lomala med et saa stort Brag, at Alle maatte undre sig derover. Derpaa tog Karl

!) Lukket i Laas.

Vin», Dvina-Floden, ste S. 77.
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Smykket, og siden ilede de afsted. Men aldrig saa snart stede Knaldet, for Vagtmcendene
kom frem paa Rydningspladsen og bloeste sirar i deres Horn. Derncest Horte de Luren

trindt omkring sig blcese Folk sammen. Da ilede de til Skoven og ind i den; men Horte
Raab og Skrig bag Rodningen af de sig naermende Bjarmer. Thorer Hund gik bagerst
blandt sit hele Mandstab og foran ham ginge tvende Mcend, som bar en stor Scek imellem

sig, hvori der var Noget, som var ligest Aste. Dette tog Thorer i sin Haand og stroede
det paa Veistien; men stundom kastede han det over Folket. Saaledes kom de frem af
Skoven, ud paa Volden, men Horte bestandigen, at Bjarmerne fore efter dem med Raa

ben og en forfterdelig Gaulen. Bjarmernes H<er styrtede efter dem frem paa Volden og
paa begge Sider af dem; men hverken Bjarmerne eller deres Vaaben kom dem saa n<er, at

der tilfoiedes dem nogen Skade, hvoraf de mcerkede, at Bjarmerne ikke saae dem. Da de

nu kom til Skivene, ginge Karl og hans Broder forst ombord; thi de vare de forreste; men
Thorer var lamgst tilbage paa Landet. Saasnart Karl med sine Folk vare komne ombord,

kastede de Teltene af, loste Landtaugene og heisede Seilene, hvorefter Skibet i en Hast gik
til Soes. Derimod gik det ikke saa fort med Thorer og hans Folk, da deres Skib ikke var
saa let at haandtere, saaledes at, da de gik under Seil, var Karl med sit Folge kommen
langt undaf Landet. Begge Skibe seilede over Gand vik. Natten var endnu lys og
begge seilede Nattter og Dage, indtil Karl med sit Mandstab en Dag ved Afdags-Tid lagde
i Land ved en V, lode Seilene falde, kastede Anker og biede der indtil Ebben indtraf; thi
der var en stcerk Strom imod dem. Nu kom Thorer efter og lagde sig ogsaa der for An

ker. Derpaa såtte Thorer med sine Folk en Baad ud, stege i den og roede til Karls Skib.

Thorer steg ombord og Brodrene hilsede ham. Thorer bad Karl give sig Smykket. „Mig
tykkes," siger han, „at jeg haver bedst fortjent de Smykker, som der bleve tagne; thi mig
synes I kunne takke mig for, at I siap derfrå uden Mandstade, og tillige tykkes mig, at
Du, Karl, såtte os i den storste Skrack." Da svarede Karl: „Kong Olaf har Halvdelen i
alt det Gods, som jeg samler paa denne Reise, og nu agter jeg ham Smykket; far Du til

ham, om Du vil; det kan da vcere, at han giver Dig Smykket, om han ei vil beholde det,
fordi jeg tog det fra lomala." Da paastod Thorer, at de stulde gaae i Land paa Ven, og
dele deres Bytte. Gunstein siger, at der nu var Stromstifte, og at det var Tid at seile,

hvorpaa de lettede Anker. Da nu Thorer saae dette, foer han i Baaden og roede til sit
Skib. Da havde Karl og hans Folk heiset deres Seil og vare komne langt, forend Tho
rer var kommen under Seil. De seilede nu saaledes, at Brodrene stedse vare forud; men

paa begge Sider gjorde de den Fortgang de kunde. Saaledes fore de indtil de kom til

Geirsvcer, hvor det forste Havneleie er for Nordfarerne. Did kom begge ved Afdags-

Tid, og lagde sig der i Havnen ved Bryggeleiet. Thorers Skib laae inderst i Havnen;
men Karls laae yderst. Da Thorer havde opsiaaet Teltene, gik han paa Land og mange
af hans Mcend med ham. De fore til Karls Skib, som da og var blevet vel forseet. Tho
rer prajede Skibet og bad Styrmcendene gaae i Land, hvorpaa Brodrene og nogle Mcend
med dem stege paa Land. Nu begyndte Thorer den samme Tale som for, og bad dem
bringe det Gods, som de havde faaet i Bytte, paa Land til Deling. Brodrene meente, at

det ei var nodvendigt, for de kom hjem til deres Bygd. Thorer sagde, at det var ustedvan

ciansvik, d. e. det hvide Hav i det nordlige Rusland. Navnet har man viltet udlede en
ten af 6»n6r, en Slange, der ssulde have Hensyn til dets slangeformige Bsining, eller af 6an,
Trolddom; altsaa Troldviken, af de Trolde, som man tcenkte sig boende derved.

Keii-svei-, uden Tvivl Gjesvcer ved Mundingen af Tue-Fjorden paa den vestlige Side af
Mager-Den i Vest-Finmarken (cfr. Keilhaus Reise i Sst- og Vest-Finmarken S. 100).
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ligt, ei at dele Byttet for i eget Hjem, og saaledes forlade sig paa Andres Mrlighed. De
talede nogle Ord herom uden at blive enige. Da vendte Thorer sig bort; men han var
ikke kommen langt, forend han vender tilbage, og siger at hans Kammerater skulde bie der.

Derpaa kalder han paa Karl og siger, at han vil tale i Eenrum med ham. Karl gik ham
imode; men da han kom nermere, stak Thorer til ham med Spydet, saa det stod igjennem
ham. Da sagde Thorer: „nu kan Du, Karl, lere at kjende en Bjarkoing; jeg tenkte nok,
at Du skulde fole Asbjorn Selsbanes Spyd." Karl dode strax; men Thorer med sine
Mend ginge tilbage til Skibet. Da Gunstein og det ovrige Mandskab saae Karls Fald, lobe

de strax til, toge hans Liig og bar det ombord i deres Skib, kastede Telte og Brygge af og
stak fra Land. Derpaa heisede de Seil og fore afsted. Da Thorer og hans Mandskab
saae det, toge de og deres Telte ned og gjorde sig ien Fart reiseferdige. Men da de hei
sede Seilet, gik Staet isonder og Seilet faldt ned tverskibs, saa det blev dem til megen

Hinder for de kunde heise Seilene anden Gang. Gunstein var allerede kommen langt for
Thorers Skib var kommen paa Skred, og nu brugte dette baade Seil og Aarer. Det sam
me gjorde Gunstein. Paa begge Sider skjode de en dygtig Fart, Dag og Nat, dog saaledes, at
de ikke hastigen naaede hinanden; thi saasnart de kom til de smale Sunde i Berne, var Gunsteins

Skib lettere til at vende. Dog halede Thorers Skib ind paa dem, saa at, da Gunstein
kom ud for Leingjovik, vendte han mod Land, og lob med sit Mandskab op paa Land
fra Skivene. Lidt senere kom Thorer der med sit Skib, sprang paa Land ester dem og
forfulgte dem. Der var en Kone, som hjalp Gunstein til at skjule sig, og der fortelles, at

hun var meget troldkyndig. Thorer og hans Mandskab vendte derpaa tilbage til Skibet
og toge alt det Gods, som var paa Gunsteins Skib: men bare Stene i Stedet. Derpaa

halede de Skibet ud paa Fjorden, huggede Hul i det og senkede det i Grund. Derefter foer

Thorer med sit Mandskab hjem til Bjarko. Gunstein og hans Folk fore i Forstningen
ganske hemmelige» paa smaa Baade om Natten; men laae stille om Dagen, alt indtil de
kom forbi Bjarko og ud af Thorers Syssel. Gunstein forfoiede sig forst hjem til Lango,
hvor han opholdt sig en kort Stund, og foer strax derpaa sorefter, uden at standse for han
traf Kong Olaf, som han fortoller Alt hvad der paa Bjarmelands-Ferden havde tildra
get sig. Kongen var ilde tilfreds med Reisen; men bod Gunstein at blive hos sig, og lo
ver at hjelpe paa hans Sag nåar Leilighed gaves. Gunstein tog med Tak mod Tilbu
det og forblev hos Kong Olaf.

Kong Olaf var, som for sagt, den Vinter oster i Sarpsborg, da Knut den Megtige

sad i Danmark. Svea-Kongen Onund red samme Vinter over Vester-Gotland og hav
de mer end 3000 Mand med sig. Da fore Mend og Ordsendinger mellem ham og Kong
Olaf, og de fatte hinanden Stevne at mode om Vaaren ved Konghelle. Af den Aarsag

udsatte de Modet, at de vilde vide, forend de kom sammen, hvad Kong Knut vilde tåge sig
for. Da det nu led ud paa Vinteren, gjorde Kong Knut sig ferdig til med sin Krigsmagt

at fare vester til England, og såtte sin Son Hordaknut efter sig i Danmark, og med ham
Ulf Jarl, en Son af Thorkel Sprakalegg. Ulf var gift med Astrid, Kong Svends Datter,
og Soster af Knut den Megtige. Deres Son, Svend, blev siden Konge i Danmark.

Ulf Jarl var en serdeles udmerket Mand. Da Kongerne Olaf og Bnund spurgte, at

Knut den Megtige foer vester til England, ilede de til det aftalte Stevne, og modtes i Kong

helle ved Elvens havde et glad Mode, og de holdt mange Venne-Samtaler, hvis

I) Got-Elven.

nu Lenviken ved Malanger-Fjorden, nordligst i Senjen, cfr. S. 24.
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«ap. 145
Thoralfs
Drab.

Indhold blev Almuen bekjendt; men de talede og meget mellem sig, som de To alene vidste,

hvoraf Noget siden havde Fremgang, og blev aabenlyst for Enhver. Ved Kongernes Skils
misse Mtede de Gåver med hinanden og skiltes ad som gode Venner. Kong Dnund foer
op til Gotland; men Olaf nord i Viken, siden ud til Agder, og derfrå nordefter langs med

Landet, men laa meget lenge iEikundasund og biede paa Ber. Her spurgte han, at
Erling Skjalgsson og lederboerne med ham laa med en samlet stor Håer. Det var en Dag,
at Kongens Folk talede imellem sig om der var Sonden- eller Sydvest-Vind, eller om de
med denne Vind kunde seile lederen forbi eller ei. De Fleste sagde, at Seiladsen var umu

lig. Da svarer Haldor Brynjolfsson: „det tenker jeg, at vi med denne Vind kunne seile
lederen forover, om Erling Skjalgsson havde gjort Gjestebud for os paa Sole." Da
befalede Kong Olaf at tåge Tellene ned og hale Skibene ud. Saa blev gjort. De seile
de den Dag forbi lederen med den bedste Vind, og lagde om Qvelden til ved Hvitings
oerne. Derpaa foer Kongen nord til Hordaland og lod sig beverte i Gjcestebud.

Samme Sommer var et Skib seilet ud fra Norge til Feroerne, og paa dette Skib
vare Sendemend med de mundtlige Bud fra Kong Olaf, at Een af hans Hirdmend, Leif
Dsursson, eller Gille Lagmand eller Thoralf fra Dimon, skulde komme over til ham fra
Feroerne. Da nu dette Bud kom til Feroerne og blev bragt Vedkommende selv, tale
de de mellem sig om, hvad der vel kunde ligge under denne Ordsending, og de vare samtlige
af den Mening, at Kongen vilde undersoge Sammenhengen med den Begivenhed, som
Nogle sagde for Sandt var skeet paa Oen selv, nemlig det Uheld, som var truffen Kongens

Sendemcend, og de tvende Skibes Forliis, hvorafikke een Mandvar bleven bjerget. Det blev
da aftalt, at Thoralf skulde reise. Han gjor sig reiseferdig og tiltakler et ham tilhorende
Lastskib, som han bemandede med 10 til 12 Mand. Da de vare seilklare og biede paa

Bor, traf det sig paa Astero hos Thrand i Gata, at han en Godveirsdag gik ind i Stuen,
hvor hans tvende Brodersonner, Sigurd og Thord hiin Laage, Sonner af Thorlak, laae paa
Stuebenken. Desuden var Gaut hiin Rode der, som ogsaa var en af deres Frender, og

alle vare Thrands Fostersonner og udmerkede Mend. Sigurd var den «eldste og deres
Formant» i Alt. Thord havde et Kjendings-Navn og blev kaldet Thord hiin Lave, end
skjont han var meget hoi, dog var han i Forhold mere sterk og for. Da sagde Thrand:

„hvor mange Ting kunne forandres i en Mands Levetid! Sjeldent var det, da vi vare unge,
at unge Folk, som vare dygtige til Alt, sadde eller laae stille en Godveirsdag, og neppe skul

de vore Forfedre have troet, at Thoralf fra Dimon skulde blive modigere og raskere end I.
Nu tenker jeg, at det Forselsffib, som jeg har og staaer her i Nostet, bliver saa gammett,
at det raadner under Tjeren. Her er nu alle Husene fulde af Uld, som hverken virkes eller
selges; det skulde ikke gaae saaledes til, om jeg var nogle Vintre yngre." Sigurd sprang

op, kaldte paa Gaut og Thord og sagde, at han ei vilde taale Thrands Spotte-Tale. De
ginge ud til Huuskarlene og skjode Forselsskibet paa Vand. Derpaa lode de Skibsladningen
bringe ned og ladede Skibet. Det manglede dem ikke paa Ladning hjemme, og Skibets
Takkel var i Stand, saa at de om faa Dage bleve seilklare. De vare 10 eller 12 Mand

paa Skibet. Thoralfs Skib og deres havde samme Vind, og de havde hinanden jevnligen
i Sigte paa Havet. De kom i Land ved Herne ved Afdags-Tid, hvor Sigurd med sit

(sap. 144. ViKunllsBun<l, nu Ladepladsen Egersund i Icrderen og Dalernes Fogderi,
see Rogaland S. 65.

Hvidingsserne, see foran Cap. 58.
«tap. 145. Nern», vel rigtigere Nel<!la, nu Herls i Herls Sogn og Mangers Prcestegd. i

Nordhordland, der i 10de Aarhundrede var Kongsgaard (Egils S. C. 59) og senere forekommer
som Scede for betydelige Hsvdinger.
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Skib lagde sig udenfor ved Stranden; men saaledes, at der ei var langt mellem begge Skibe.
Det hendte sig om Aftenen da det var bleven merkt, just som Thoralf og hans Folk lavede
sig til at gaae til Sengs, at Thoralf gik selv Anden op paa Land for at opsoge et vist Sted.
Da de vare fcerdige til at gaae ombord igjen, da sagde den Mand, som fulgte Thoralf, at

der blev kastet et Klcede over hans Hoved, og han blev loftet op fra Jorden, og i det Samme Horte
han et stort Brag. Siden fore de afsted med ham, og kastede ham overende; men da der

var So under ham, sank han under Våndet. Da han stav til Lands, foer han derhen, hvor
Thoralf og han ffiltes ad, og der fandt han Thoralf, hvis Hoved var klovet lige til Skul»
drene og var da dod. Da Skibsfolket blev dette våer, bare de hans Liig ud paa Skibet
og lode det blive der Natten over. Da var Kong Olaf i Gjcestebud paa 3 ygre; og didhen

sendte de Bud. Nu blev der ved Budstikke stwvnet til Things, og paa dette Thing modte
Kongen. Did havde ogsaa Kongen ladet stcevne Fceroboerne fra begge Skibe, og de vare kom

ne til Thinget. Da nu Thinget var sat, stod Kongen op og sagde: „Her er en Begivenhed
indtruffen, der, som vel er, sjeldent hores. Her er en god Mand tågen af Dage, som vi an

see for saglos; men er der nu nogen Mand paa Thinget, som kan sige, hvo dette haver
voldt?" Ingen vilde vedgaae det. Da sagde Kongen: „jeg kan ikke dolge min Mening, at
dette Verk er ovet af Fceroboerne selv. Mig tykkes det er gaaet saaledes til, at Sigurd

Thorlaksson haver drcebt Manden; men Thord Laage har kastet hans Kammerat i Havet.
Tillige taenker jeg Aarsagen hertil monne vcere den, at de vilde hindre Thoralf i Fortcellingen
om den Udaad, hvorom han havde sand Kundskab, nemlig det Mord og den Ugjerning, som
jeg havde Mistanke om var ovet paa mine Sendemamd." Da han havde endt sin Tale, stod
Sigurd Thorlaksson op og begjcerede Ordet: „ikke haver jeg," siger han, „for talet paa
Thinge, og ikke heller taenker jeg at blive anseet for at vcrre ordfcerdig Mand. Dog mener

jeg, at der er Nodvendighed nok for Haanden at svare Noget paa dette. Den Gisning vil
jeg gjore, at den Tale, som Kongen haver holdt, er kommen fra en Mands Tungerod, som
er langt uforstandigere og vwrre end han, og det er aabenbart kommen fra dem, som ville
voere vore Uvenner. Det er urimeligen talet, at jeg skulde voere Thoralfs Banemand; thi

han var min Fosterbroder og gode Ven. Havde Sagen sig anderledes og der var noget
Udestaaende imellem mig og Thoralf, da er jeg dog fodt med den Forstand, at jeg hel
ler monne prove dette Verk paa Faeroerne, end her lige under Eders Hcender, Konge.
Thi vil jeg nu fralcegge mig og mit hele Skibsmandskab dette Vcerk, og tilbyder mig der
for at gjore Ed ester hvad der stander i Eders Lov. Eller om I finde det mere fyldest

gjsrende tilbyderjeg mig til Jernbyrd, og jeg onskeratl Selv er tilstede ved Renselsen." Da Si
gurd havde ophort at tale, vare der Mange, som understottede hans Sag og bade Kongen om, at
Sigurd maatte fralcegge sig denne Beffyldning. Dem syntes, at Sigurd havde talet vel og

meente Beskyldningen mod ham var usand. Kongen siger: „med denne Mand kan det forholde
sig ganske der lsiet ham Noget paa, da monne han voere en god Mand; i andet
Fald maa han vcere djcervere end vi have Prove paa, og dette troer jeg snarest, hvorom jeg troer

han Selv vil bcere Vidne." Efter Folkets Bon antog nu Kongen Sigurds Forpligt til Jern

byrd. Han skulde Dagen efter komme til Lygre, hvor Biskoppen stulde forestaae Ren
selsen, og saaledes sluttedes Thinget. Kongen foer tilbage til Lygre; men Sigurd og hans
Kamerater til deres Skib. Saasnart det begyndte at morkne af Natten, sagde Sigurd
til sine Skibsfolk: „Sandt at sige ere vi komne i en stor Våande, i det en stor Logn er
os paadigtet, og denne Konge er en underfundig og svigefuld Mand. Vor Skjcebne er

nu Lyren, i Sognet af samme Navn og Lindaas Prcestegd. i Nordhordland.
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tet at forudsee, om han stal raade; thi ferst lod han drcebe Thoralf, og nu gjor han os til
Übodsmsnd.l) For ham er det en let Sag, at forvilde denne Icernbyrd, og jeg toenker han
stipper siet derfrå, som pwver dette med ham. Nu kommer der en dygtig Fjeld-Blaf
ud efter Sundet, og nu er det mit Raad, at vi heise vore Seil og stikke ud til Sees. Da
fare Thrand en anden Sommer med sin Uld, om han vil have den solgt; men kommer

jeg nu bort, da er det min Tanke aldrig mere at komme til Norge." Hans Kammerater
ansaae dette for et snildt Raad, heiste deres Seil og lod det gaae om Natten ud til Soes

det forleste de kunde. De standsede ei, fer de kom til Fcereerne og hjem til Gata. Thrand
var ilde tilfreds med deres Reise; de svarede ham heller ikke venligen; men bleve dog

hjemme hos Thrand. Morgenen efter spurgte Kong Olaf Sigurds Afreise, og tunge
Rygter kom i Omleb om denne Sag, og der vare Mange, som troede, at Bestyldningen

mod Sigurd var sand, omendstjont de havde negtet og modsagt den for Kongen. Kong
Olaf talede tun lidet om denne Sag; men syntes dog med Vished vide, at den Mistanke,

som han havde, var grundet paa Sandhed. Kongen fortsatte derpaa sin Reise og tog
Herberge hvor det var forberedet for ham.

Kong Olaf lod kalde for sig de Mcend, som vare komne fra Island, Thorodd Snor- iH6
resson, Geller Thorkelsson, Stein Skaptason og Egil Hallsson, og tiltalede dem saalunde: "eN""
«I have i Sommer talet med mig om, at I ville gjore Eder fcerdige til at reise til Is
land; men jeg haver herpaa ikke givet Eder noget bestemt Svar. Nu vil jeg sige Eder,

hvad min Agt er. Dig, Gellir, agter jeg at lade fare til Island, om Du vil boere mit
A3rende did. Men Ingen af de evrige Islamdere, som nu ere her, maa fare til Island

ferend jeg haver erfaret hvorledes det Mrende, som Du, Gellir, stal bringe did, er lovet

af." Da nu Kongen havde tilkjendegivet dette, tykkedes dem, som havde stor Lyst til at
reise, men blev det forbuden, at der blev handlet übilligen og haardt mod dem, og syntes at

de sadde der i slet Behandling, som ufrie Mcend. Imidlertid gjorde Geller sig fcerdig til
Reisen, foer om Sommeren til Island og havde med sig de Ordsendinger, som han nceste

Sommer frembar paa Thinget. Dette var Kongens Ordsending: han forlangte af Islcen
derne, at de stulde antage de Love, som han havde sat i Norge, samt give ham Thegn-Gilde
og Ncese - nemlig en Penge for hver Ncese, og der gaaer 10 Penge paa en Alen

Tillige lovede han dem sit Venstab, om de vilde samtykke; men i andet Fald
truede han dem med alt det Onde, som det stod i hans Magt at tilseie dem. Lcenge sad
Folket og raadstog om denne Sag; men omsider bleve de eenstemmigen enige om, at negte
alle de Skattegaver og Paalceg, som vare krcevede af dem. Den Sommer foer Geller igjen

fra Island over til Norge til Kong Olaf, og traf ham den Hest ester i Viken, just som han
var kommen ned fra Getland, hvorom jeg agter at tale senere hen i Kong Olafs Saga.
Da det led ud paa Hesten, segte Kong Olaf nord til Throndhjem, og tog med sit Folk ind
til Nidaros, hvor han lod sig berede Vinterscede. Den Vinter sad han i Kjebstaden, og
dette var det Aar af hans Kongedom.

Der var en Mand, som hedte Ketil Jamte, en Sen af Onund Jarl fra Sparabu, i "?

det Throndhjemste. Han stygtede ester over Kjelen for Eystein Ildraade, opryddede Skove, terne

1) Forbrydere hvis Forbrydelse ene ved Doden og ei ved Voder kan udsones 2) Frie Borgeres Skat,
og Skat af hver enkelt Person. 3) En Alen Nadmel regnes for 4 til 5 Skilling. Ncrsessatten var altsaa
omtrent en halv Skilling pr. Mand.

Cap. 147. spai-abu, Sparboen, see S. 52.
og UelsiNAjnlnncl, see S. 67.
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Steins
Saga.

og byggede det Land, som nu heder lemteland. Didhen fiygtede og en Mengde af Folk
fra Throndhjem for denne Ufred; thi Kong Eystein lagde Threnderne i Skat, og fatte sin
Hund, ved Navn Saur, til Konge over dem. Thorer Helsing var Ketils Sennesen, og
han bebyggede Helsingeland, som efter ham har sit Navn. Da nu Harald Haarfager un.
dertvang Riget med Magt, fiygtede mange Folk ud af Landet for ham, baade Thrender og
Naumdeler, og da blev atter nye Bygder ester i lemteland, ligesom Nogle fore alt til Hel
singeland, estenfor ved Havet, og bleve Sveakongen underdanige. Medens Håkon Adal
steens-Fostre var over Norge, blev der Fred og Kjebmands-Ferd fra Throndhjem til lem
teland; men fordi Kongen var meget vennesel, segte lemterne estenfra til ham, underkastede
sig ham villigen og betalte ham Skat, hvorimod han såtte dem Lov og Landsret. De vil
de heller beie sig under hans Kongedom, end under Sveakongen, fordi de vare komne fra
Nordmands A3t. Saa gjorde og alle Helsinger, som havde deres A3t fra den nordre
Side af Kjelen. Dette holdt ved lenge efter den Tid, indtil Olaf Digre og Sveakongen
Olaf Svenffe trettede om Landemerket. Da vendte lemterne og Helsingerne tilbage un
der Sveakongen, og da var Eidaffov den ostre Lands-Grendse; men Kjelen den nordre,
alt til Finmarken. Da tog Sveakongen Skat af Helsingeland, og ligesaa af lemteland.
Nu meente vel Norges Konge Olaf, at Skatten af Icemteland, ifelge Forliget mellem ham
og Sveakongen, fkulde ydes andenlund end fra gammel Tid havde veret; men dog havde
det lenge staaet derved, at lemterne havde betalt Skat til Sveakongen, og af ham vare
Sysselmend fatte over Landet. Ikke heller vilde Svearne here andet paa den Tid, end at
det Land, som laa estenfor Kjelen, herte under Sveakongen. Det gik da, som saa ofte
fkeer, at endstjent der var Svogerjkab og Frendskab imellem Kongerne, vilde dog Enhver
af dem beholde det Rige, som han tykkedes at have nogen Ret til. Olaf Konge havde nu
ladet sende Bud om i Icemteland, hvorlunde det var hans Villie, ar lemterne skulde vise
ham Lydighed, ellers truede han dem med haard Behandling; men lemterne bestuttede ikke
destomindre at ville vise Sveakongen Lydighed.

Thorodd Snorressoll og Stein Skaptason vare ilde tilfredse med, at de ikke maatte raa
de sig selv. Stein var en overmaade vakker Mand, fuldkommen i alle Idretter, en stor
Skald, pregtig i Kleder, men meget ergjerrig. Hans Fader Skapte havde digtet et Qvad
om Kong Olaf, som han havde lert Stein i den Agt, at han skulde overbringe Kong Olaf det.
Stein kunde nu ikke bare sig for at gjere Kongen Bebreidelser i Ord og Tale, baade i bun
den og i übunden Stiil. Baade Thorodd og han vare uforsigtige i deres Tale, og sige, at
Kongen vilde blive anseet for verre Mand end de, der paa Tro og Love havde sendt dcrcs
Senner til ham, eftersom han nu behandlede dem som ufrie Mend. Derover blev Kongen
vred. En Dag stod Stein for Kongen og spurgte ham, om han vilde lyde paa det Drapa,
som hans Fader Skapte havde digtet om ham? Kongen svarer: „ferst maa du, Stein, qve
de det, som Du haver digtet om mig." Stein svarer, det var ikke saa, at han havde digtet
Noget om ham. „leg er ikke Skald, Konge," siger han, „og forstod jeg end at digte, da
monne dette, saavelsom Alt Andet mig angaaende, tykkes Dig af liden Verd." Stein gik
derpaa bort og syntes merke, hvad Kongen meente. Thorgeir, en af Kongens Landfogder,
som styrede en af hans Gaarde i Orkadal, var just tilstede og herte paa Kongens og Steins
Samtale, og kort efter foer Thorgeir hjem. En Nat remte Stein bort fra Byen og hans
Skosvend med ham. De fore op om Gul-Aasen og ud til Orkadal. En Aften kom de
til en Kongsgaard, som Thorgeir havde under sine Hender, og Thorgeir tilbed Stein at
blive der om Natten og spurgte hvad denne Reise havde paa sig? Stein bad ham laane sig
Hest og Slede, da han saae, at der just blev aget Korn hjem. Thorgeir svarer: Me vecd
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jeg hvorledes det hamger sammen med Din Fcerd, og om Du reiser med Kongens Lov; Fe
redagen tykkedes mig, der ikte faldt myge Ord mellem Kongen og Dig." Stein sagde:

„seer jeg end, at jeg ei maa raade mig selv for Kongen, da skal jeg dog ikte taale Sligt af

hans Trcelle." Derpaa trak han Svaerdet og drcebte Landfogden. Nu tog han Hesten,
bod Drengen leve paa Hesteryggen, såtte sig selv i Slceden og agede afsted hele Natten. De
fortsatte Reisen indtil de kom ned til Surnadal paa Mere. Derpaa lode de sig sattte
over Fjorden og fore afsted det forleste de kunde. De talte ikke til Nogen om dette Mord,

hvor de kom; men kaldte sig Kongens Mcend, og fik saaledes god Bevertning overalt.
En Dag kom de om Qvaelden til Giske til Thorberg Arnesons Gaard. Han var Selv

ikke hjemme, men hans Kone Ragnhild, en Datter af Erling Skjalgsson. Der fik Stein
god Modtagelse; thi der havde tilforn vceret stort Kjendffab imellem dem. Det havde nem
lig fer hendt sig en Gang, at Stein, paa sin Reise fra Island med eget Skib, var kommen
til Giffe fra Havet, og havde lagt sig der for Anker ved Oen. Da laa just Ragn
hild i haarde Fedselssmerter, og der var ingen Prcest paa Ven eller i Nærheden deraf.
Da kom der et Bud til Kjebmandsskibet og spurgte, om der var nogen Prcest ombord.
Vel var der en Pr<est paa Skibet, som hedte Baard; men det var en ung Mand fra Vest
fjordene, som havde kun lidet lcert. Denne Praest bad Sendemamdene fare hjem med sig;
men han syntes det var en vanskelig Sag; thi han kjendte sin Faakyndighed og vilde
ikke reise. Da lagde Stein sit Ord til hos Proesten og bad ham fare. Prwsten sva
rer: „fare vil jeg, om Du vil fare med; thi deri er en Trest for mig, om jeg behever

Raad." Stein siger, at han ikke vil spare det. Siden fare de til Gaarden og did hvor
Ragnhild var. Kort ester fedte hun et Pigebarn, som syntes at voere noget svagt. Nu
dobte Prcesten Barnet og Stein holdt det over Daaben, hvor det sik Navnet Thora, og
Stein gav det en Guldring. Ragnhild lovede Stein sit fuldkomne Venfkab, og bad ham
komme til sig, naarsomhelst han syntes at tiltrcenge hendes Hjoelp. Stein svarer: at han

vel ei monne holde flere Pigebern over Daaben, og dermed skiltes de ad. Nu var det
kommen dertil, at Stein forlangte dette velvillige Lefte opfyldt afßagnhild, og fortoller hende
hvad der var hcendt ham, samt at Kongens Vrede var falden paa ham. Hun svarede,

at al den Hjwlp hun formaaede at yde ham, skulde staae ham tilrede, men bad ham oppebie
Thorbergs Ankomst. Derpaa anviste hun ham Scede hos sin Sen Eystein Orre, som den
Gang var 12 Aar gammel. Stein gav Ragnhild og Eystein Gåver. Thorberg hav
de allerede spurgt, hvorledes Stein havde baaren sig ad for han kom hjem og var heller

grattten derover. Ragnhild gik nu til ham, fortalte hvorledes det var gaaet med Stein
og bad ham tåge imod ham og sorge for ham. Thorberg svarer: „jeg haver spurgt, at

Kongen efter udsendt Budstikke haver holdt Thing angaaende Mordet paa Thorgeir og haver
domt Stein i Landftygtighed, og tillige, at Kongen er saare vred; og nu har jeg mere Forstand
end, at jeg ffulde tåge udenlandff Mand i mine Hcender og paadrage mig Kongens Vrede. Lad

derfor Stein fare herfrå det forteste Du kan." Ragnhild svarede: at enten ffulde begge fare

bort eller begge blive. Thorberg bad hende reise hvor hun vilde. „Det haaber jeg,"
siger han, „at Du, om Du end reiser, kommer snart igjen; thi her er dog Din An
seelse sterst." Da gik hendes Sen Eystein Orre frem og siger, at han ikke vilde blive
tilbage, om Ragnhild foer bort. Thorberg sagde, at de viste et meget stivt og hidsigt

Cap. 158. Ouinnllnlr nu Surendalen, see AurdmVri S. 55.
ll i x Ka, nu Gisse paa Sendmsr, et af de mcrrkeligste gamle Hovdingescrder i Landet, cfr.

Kraft N. B. V. 121.
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Sindclag i dette „og det feer ud til, at I faaer leres Villie denne Gang, eftersom I tåge
Jer det saa ncer. Men deri stcegter Du for meget Din Mt paa, Ragnhild, at Du lidet
agter Kong Olafs Ord." Ragnhild svarer: „er Du saa rced for at beholde Stein hos Dig,

da far Du med ham selv til Erling, Fader min, eller giv ham Folgeffab, saa han kan kom
me did i Fred." Thorberg siger, at han ei vil sende Stein did, og at der kunde trceffe nok
som mange Ting ind for Erling, som Kongen kunde fortornes over. Saaledes blev Stein
der om Vinteren. Ester Juul kom Kongens Sendemcend til Thorberg med de Ord, at

Thorberg skulde komme til ham for Midfaste, og Ordsendingen var streng og alvorlig.
Thorberg forelagde sine Venner dette og sogte deres Raad, om han skulde vove paa at reise
til Kongen, ester hvad nu var foregaaet. Men Flere fraraadede det og ansaae det for raa

deligere, at lade Stein heller siippe ham af Hcenderne, end fare i Kongens Vold; men Thor»
berg havde dog sterre Lyst til ei at undsiaae sig for Reisen. Kort ester foer Thorberg til
sin Broder Finn, foredrog ham denne Sag og bad ham folge med sig. Finn svarer, at det

syntes ham ilde saaledes at staae under Qvinde-M.agt, at han ei for sin Kone torde holde
sin Lehnsdrot Tro og Love. «Det staaer Dig frit for," siger Thorberg, „ei at folge med;
dog tcenker jeg det er mere Rcedsel for Kongen, end Kjcerlighed til ham, som holder Dig til
båge," og de skiltes ad i Vrede. Siden foer Thorberg til sin Broder Arne Arnesson og
bad ham fare med til Kongen. Arne siger: „Underligt synes det med Dig, at Du, som en
forstandig og forsigtig Mand, skal falde i saa stor en Ulykke, uden Nodvendighed at paa
drage Dig Kongens Vrede. Det kunde vcere at undskylde, om det var Din Frcende eller

Fosterbroder, som Du saaledes beholdt hos Dig; men ingenlunde, at Du tåger en islandff
Mand i Hunder og beffytter Kongens fredlose Mcend, Dig og alle Dine Frwnder til stor

Våande." Thorberg svarer: „det forholder sig ester hvad Ordsproget siger, at der er en
Vandgreen i hver )Et. Min Faders storste Ulykke er aabenbart den, at han var saa uhel
dig i at avle Sonner, at han tilsidst skulde faae en daadlos Son, som ingen Lighed har
med vor A3t, og Sandt og Vist er det, at jeg aldrig skulde kalde Dig min Broder, nåar

det ikke syntes at vcere sagt til min Moders Skam." Thorberg vendte saaledes om mork
i Sind og foer hjem. Derpaa sendte han Bud nord til Throndhjem til sin Broder Kalf
og bad ham komme sig i Mode til Agdances, og da Sendemcendene tras Kalf, lovede han at

gjore denne Reise, uden at tale videre derom. Ragnhild sendte Mcend oster til Icederen
til sin Fader Erling, og bad ham sende sig Mandffab. Derfrå fore Erlings Sonner Si«
gurd og Thord, og hver af dem havde et Skib med 20 Roerbcenke og 90 Mand. Da
de kom nord til Thorberg, tog han gladeligen og paa det Bedste mod dem og beredte siK
derpaa til Reisen. Thorberg havde ogsaa et Skib paa 20 Bcenke, og de styre nu Kaa

sen nordefter. Da de kom til Mundingen af Throndhjemsfjord, laae Thorbergs Brodre,
Finn og Arne, der allerede med to Skibe, hver paa 20 Roerbcenke. Thorberg modtog

Brodrene med Glcede og sagde, at hans havde virket paa dem. Finn svarede,
at han sjelden havde Saadant fornoden. Siden fore de med den hele Hcersmagt nord til

Throndhjem, og Stein var i Folge med dem. Da de kom til Agdances, var Kalf Arnes

son fore dem, og han havde ogsaa et tyvescedigt vel bemandet Skib. Med denne Krigs
magt seilede de til Nidarholm, hvor de laae om Natten. Morgenen ester havde de en

1) Bryning bruges om at hvcesse og siibe skarpe Redstaver, iscer om Ljaa. Her er det altsaa: Tilskyv
delse, eller starv Opmuntring.

D,-2Nllk6imB-m?uni, d. e. Indlsbet til Throndhjems-Fj orden vestenfor Agdenws, imellcm
Orlandet og Fastlandet i Syd.

sli(W,K«lm, Munkholmen ved Trondyjem, see S. 149.
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Samtale med hverandre. Kalf og Erlings Senner vilde, at de med deres hele Krigsmagt
skulde fare ind til Byen og lade Skjebnen raade for Udfaldet. Men Thorberg vilde, at
de skulde ferst fare frem med Lempe og gjere et Tilbud, hvilket Finn og Arne ogsaa samtyk»
kede. Det blev saaledes aftalt, at Finn og Arne ferst skulde indsinde sig hos Kong Olaf

med nogle faa Mcend. Kongen havde da forud spurgt, at de vare komne saa mandstcerke;

derfor var han noget skarp i sin Tale. Finn tilbod at give Beder for Thorberg, og lige
saa for Stein, og bad Kongen bestemme disse Beder saa store som han vilde, imod at

Thorberg beholde Landefred og sine Forlehninger, men Stein derimod Liv og Lemmer.
Kongen svarer: „mig synes, at I saaledes have rustet Eder hjemme fra, saa I tykkes at
raade halv saa meget som jeg eller mere; men det havde jeg mindst ventet af Eder Bwdre,
at I vilde drage mod mig med en Håer, og det kan jeg nok mcerke, at dette Raad har sin
Oprindelse fra Iwderboerne; men ikke beheve lat byde mig Pengebeder." Da svarer
Finn: «ikke have vi Bredre derfor samlet Folk, fordi vi ville byde Eder, Konge, Ufred;

men snarere fordi vi ville byde Dig vor Tjeneste. Dersom Inu negte at modtage den
ne, og agte at gjere Thorberg Overlast, da monne vi Alle fare til Kong Knut den Mceg

tige med det Mandffab, som vi have." Da saae Kongen paa ham og sagde: „dersom
I Bredre ville gjere Eders Ed paa, at I ville felge mig indenlands og udenlands og
ei skiltes fra mig uden mit Lov og min Tilladelse, og ei skjule for mig de svigagtige Raad,
som med Eders Vidende oplcegges mod mig, da vil jeg modtage Forlig af Eder Bre
dre." Derpaa foer Finn tilbage til sin Hcer og fortalte de Vilkaar, som Kongen havde
forelagt dem. Nu holde de Raad herom og Thorberg siger, at han for sit Vedkommen
de vilde antage dette Vilkaar. „leg har ingen Lyst til at sty fra mine Eiendele," siger
han, „og sege udenlandske Hevdinger. Derimod vil jeg stedse ansee det for en Mre, at

felge Kong Olaf og vcere hvor han er." Da siger Kalf: «ingen Ed vil jeg gjere Kong
Olaf, men vcere med ham aldenstund han vil lade mig beholde mine Forlehninger og min
Anseelse, og saalcenge Kongen vil vcere min Ven; og min Villie er det, at saa gjere vi Alle."
Finn svarer: „vi ville vove paa, at lade Kong Olaf ene raade i denne Sag." Arne Arnes

son siger: „dersom jeg var bestemt til at felge Dig, Broder Thorberg, endskjent Du vilde
staaes med Kong Olaf, da skal jeg vist ikke stilles fra Dig, nåar Du herer bedre Raad; thi
agter jeg nu at felge Dig og Finn og antage de Vilkaar, som I have valgt." Derpaa

ginge Bredrene Thorberg, Finn og Arne ombord paa et Skib, roede ind ad Fjorden og ind

sinde sig hos Kongen. Forliget gik derpaa saaledes for sig, at Bredrene aflagde Kongen
deres Ed. Da segte Thorberg at forlige Stein med Kongen, og Kongen svarer, at Stein

skulde fare i Fred for ham, hvorhen han vilde; «men hos mig kan han herefter ikke vcere,"
siger han. Derpaa vendte Thorberg med sine Bredre tilbage til sit Folk. Kalf foer til
Egge, men Finn til Kongen, og Thorberg med det evrige Mandskab serefter og hjem.
Stein fulgte med Erlings Senner; men tidligen om Vaaren foer han vester til England i

Knut den Mcegtiges Tjeneste, og var lamge hos ham, sierdeles vel behandlet.
Da nu Finn Arnason havde opholdt sig en kort Stund hos Kong Olaf, kalder Kon- <s«p. iz»

gen ham en Dag til Samtale med sig, tilligemed nogle andre Mcend, som han pleiede at
holde Raad med, og i denne Samtale tog Kongen saalunde til Orde: „den Raadstutning
staaer fast i mit Sind, at jeg i Våar agter at opbyde hele Landet til Ledingssierd, baade med
Folk og Skibe, og fare siden med den hele Håer, som jeg kan samle, imod Kong Knut den

Mcegtige; thi jeg veed for vist, at han ikke agter at behandle som Speg den Fordring, han

Nskjs, Egge, cfr. S. 94.
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haver vakt paa mit Rige. Nu lader jeg Dig vide min Villie, Finn Arnason, at Du stal
fare i mit )Erende til Hålogaland og udbyde Almuen til Ledingsferd med Folk og Skibe,
og stevne denne Hoer mig i Mode til Agdanes." Derpaa udnevnte Kongen andre Mend,
som han sendte til Throndhjem, men Somme for i Landet, saa han lod dette Bud fare
over det hele Land. Om Finns Reise er det at fortelte, at han havde med sig et Skib
med ner 30 Mand, og da han var seilklar, fortsatte han Reisen indtil han kom til Halo,
galand. Der stevnede han Bonderne til Things, frembar sit Mrende og krcevede Leding.
Bondeme der i Herredet havde store Skibe, som vare stikkede til Ledingsferd, og de adlo»
de Kongens Bud og tiltaklede deres Skibe. Da nu Finn kom lengere nord i Håloga
land holdt han ogsaa der Thing, og sendte nogle af sine Mend fra sig for at kreve Leding,
hvor det syntes ham fornodent. Saaledes sendte han og Mend til Bjarko til Thorer
Hund, og lod der, som andensteds, kr<eve Ledings-Bidrag. Da dette Bud kom til Thorer,
gjorde han sig reiseferdig, og bemandede med sine Huuskarle det Skib, som han for om
Sommeren havde havt paa Bjarmelands-Ferden, hvilket han paa egen Bekostning udru
stede. Finn stevnede alle Halogalendere, som vare nordenfor, til Vaagen. Der kom
en stor Her sammen om Vaaren og biede der indtil Finn kom nordenfra. Da var og
Thorer Hund kommen. Da Finn nu kom, lod han blese alt Ledingsfolket til Huusthing,
og paa dette viste Mandstabet sine Vaaben, ligesom det udbudne Krigsfolk blev randsaget
i hvert Skibrede. Da dette var paa rede Haand, sagde Finn: „Dig vil jeg bringe en
Hilsen, Thorer Hund, fra Kong Olaf og sporge Dig, hvad Du vil byde ham for det
Mord Du begik paa hans Hofmand Karl, eller for Dit Ran, da Du tog Kongens Gods
nord i Leingjovik. Nu har jeg Kongens Befaling at afgjore denne Sag, og jeg vil vide
Dit Svar derpaa." Thorer saae sig om, og saae paa begge Sider stande mange fuldtbe
vebnede Mend, deriblandt kjendte han Gunstein og en Mengde as Karls Frender. Da
sagde Thorer: „ snart er mit Tilbud gjort, jeg vil overlade i Kongens Vold den hele Sag,
som han synes at have mod mig." Finn svarer: „Du maa vente at en mindre Mre for
undes Dig; thi Du maa overlade Sagen til min Dom, om Forlig stal stee." Thorer
svarede: „ogsaa da tenker jeg, at det staaer vel til med min Sag, og derfor vil jeg ei
unddrage mig." Derpaa gik Thorer frem og bekreftede Sagen med Haandstag, og Finn
foresagde ham alle de Ord, han stulde sige. Nu afsagde Finn Forligs-Dommen. Thorer
stulde betale Kongen 10 Mark Guld, men Gunstein og de andre Frender 10 Mark. For
Ran og Godsspilde stulde han betale andre 10 Mark, hvilket Alt han strår stulde udrede.
Thorer siger: „dette er en stor Pengemulkt." „Ellers bliver intet Forlig af," svarer Finn.

Thorer siger, at han maatte give ham Frist indtil han kunde sege Laan hos sit Folge;
men Finn bad ham betale strår paa Stand, og desuden stulde Thorer legge det store Smykke
fra sig, som han tog af Karl, da han var dod. Thorer paastod, at han ikke havde Smyk
ket. Da treen Gunstein frem, og siger, at Karl havde Smykket paa Halsen, da de skil
tes ad; „men det var borte, da vi toge hans Liig." Thorer siger, at han ikke havde lagt
Merke til noget Smykke „og om vi end havde noget Smykke, da maa det ligge hjem
me paa Bjarko." Da såtte Finn Spydsodden for Thorers Bryst og siger, at han strår
stulde legge Smykket frem, hvorpaa Thorer tog Smykket af sin Hals og gav Finn. Der
efter vendte Thorer sig om og gik ombord paa sit Skib. Finn fulgte ham med mange
flere Mend, gik langs efter Skibet og tog Lugerne op. Ved Masten saae de to forfer
delig store Tonder, og Finn spurgte hvad der var i disse Tonder. Thorer svarer: at deri
var hans Drikke. Finn sagde: „hvi giver Du os da ikke Noget at drikke, Kammerat, saa
megen Drikke, som Du har?" Thorer befalede sine Mend, at de stulde lade lobe af Ten-
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den i en Bolle, hvorpaa der blev givet Finn og hans Folk Drikke, som var af den bedste

Slags. Nu bod Finn Thorer at udrede Boderne. Thorer gik frem og tilbage paa
Skibet, og talede nu med En, nu med en Anden, og Finn raabte til ham, at han skulde
bcere frem Pengene. Thorer bad ham gaae paa Land og sagde, at han der vilde udrede

Boderne, hvorpaa Finn gik paa Land med sine Mcend. Da kom Thorer og udbetalte
Solv, hvoraf der blev veiet 10 Mcerker af en Pung. Derefter lod Thorer bcere frem
mange tilknyttede Skaut/) og i nogle var der en Mark, i nogle en halv, og i andre nogle
Vrer. „ Dette er Penge, som mine Venner og andre godt Folk have laant mig," siger

han; „thi jeg tcenker, at alle mine Reisepenge ere brugte." Derpaa gik Thorer ud paa
Skibet; men da han kom tilbage, udreder han Solvet, nu lidt og da lidt. Da hceldede

Dagen mod Aften. Saasnart Thinget var stuttet, gik Folk til sine Skibe og gjorde
sig fcerdig til Afreise, og saasnart de vare seilklare, heisede de Seil og saaledes vare de Fle
ste komne under Seil. Saasnart nu Finn saae, at Mandskabet omkring ham tyndedes,

kaldte han paa sine Folk og bod dem gjore sig fcerdige. Endnu var ikke meer end en Tre
diedeel af Boderne betalt. Da sagde Finn: „det gaaer meget seent, Thorer, med Be
talingen; jeg seer at det koster Dig meget at betale Pengene; thi skal jeg nu lade det be
roe dermed for det Forste, og hvad der er tilbage kan Du betale Kongen Selv." Derpaa
stod Finn op og vendte sig om. Thorer siger: „vel synes mig om, Finn, at vi nu stilles

ad; men Villie har jeg til at betale denne Gjceld saa, at baade Du og Kongen stal sige, at
den ei er stet betalt." Derpaa gik Finn til sit Skib og fulgte sin ovrige Flaade. Thorer

blev seent fcerdig for han kom ud af Havnen. Da Seilene vare heiste, styrede han ud
over Vestfjorden, gik derpaa til Soes og sorefter langs med Landet saaledes, at Lietop
pene snart dukkede halvt i Våndet, snart Landet var ganske under Vand. Saaledes lod

han det gaae, indtil han stak ud i Englandshavet og landede i England. Derpaa forfoiede han

sig til Kong Knut, som tog vel imod ham. Da kom det for en Dag, at Thorer havde
en Mcengde los Formue med sig, og deriblandt alle de Penge, som han og Karl havde
tåget i Bjarmeland. Ide store Tonder var der en Bund indenfor den ydre, og der imel
lem var der Drikke; forovrigt var Tonderne fulde af Graaskind, Bcever- og Sobelskind.

Da var Thorer hos Kong Knut. Finn Arnesson foer med sin Hcer til Kong Olaf og fortol
ler ham hvorledes Alt paa Reisen var tilgaaet, og yttrede Mige Formodning om, at Thorer
var faren af Landet og vester til England til Kong Knut den Mcegtige, „og der mener jeg

han vil vcere os til meget liden Gavn." Kongen siger: „det troer jeg, at Thorer monne vcere
vor Uven, og mig tykkes det stedse bedre, at han er mig fjern end ncer."

Aasmund Grankelsson havde den Vinter vceret paa Hålogaland i sit Syssel og var
hjemme hos sin Fader Grankel. Der ligger et Vcer ude i Havet, hvor der baade er

Scelhund- og Fugle-Fangst, Fiskeri og Mgsamling, derfrå gammel Tid havde ligget
den Gaard, som Grankel eiede; men nu gjorde Harek af Thjoto Krav derpaa. Da var

det kommen saa vidt, at han i n»gle Aar ved uretfcerdig Vold havde faaet al Gavn af
dette Vcer; men nu syntes Aasmund og hans Fader, at kunne vente Hjcelp hos Kongen i
alle de Sager, hvori Retten var paa deres Side. Begge, Fader og Son, fore saaledes

om Vaaren til Harek og bragte ham Ord og lertegn fra Kong Olaf, at han skulde lade

1) En Bedekning paa Fruentimmernes Hoved, hvormed de iscrr bedackke Hovedet mod Solen.

<sap. 149. nu Vest-Fjorden, d. e. den brede Fjord, som fra Sydvest treen
ger ind i Hålogaland og adstiller Lofoten fra Salten.

NnAlancisngk, d. e. Havet imellem Norge og England, eller Nordssen saa vide den om
giver dette Lands Kyster.
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sit Krav fare. Harek svarer Aasmund tvcert, fordi han foer til Kongen med slig Bag
vastelse; den sande Ret er paa min Side; Du skulde dog, Aasmund, lcere at

holde Maade, endstjont Du synes at gjore Dig meget til af den Hjcelp, Du har hos Kon
gen. Dette er og saa, dersom det lykkes Dig, at drcrbe nogle Hovdinger eller gjore dem
til Übodsmamd/) og tillige at plyndre os, endsikjont vi syntes at vcere dem endog fuldvoxne,

som vare jcevnbyrdige med os; og dog er det langt fra, ac I, med Hensyn til Mt, kan kal
des mine Ligemcrnd." Aasmund svarer: „det maa Mange finde af Dig, Harek, at Du

er froendestor og Mand, hvorfor Mange have lidt Skaar i deres Eiendele for
Din Skyld. Dog er det nu rimeligt, at Du maa vende Dig andensteds med Dine Ustyk

ter end til os, og ikke handle saa aldeles mod Loven, som Du nu gjor." Derpaa skiltes
de ad. Harek sendte 10 eller 12 af sine Huuskarle afsted med en stor Roer-Fcerge,

hvormed de roede ud i Vceret, toge al Slags Fangst og ladede Fcergen dermed. Men
da de vare fcerdige til at fare paa Hjemveien, kom Aasmund Grankelsson over dem med

30 Mand og bod dem lade hele Fangsten fare. Hareks Huuskarle vare ikke hurtige til
at svare; thi angreb Aasmund dem, og da mcerkedes Folkemonen. Af Hareks Karle bleve

Nogle afpryglede, Nogle saarede, Nogle kastede i Havet, og hele Fangsten blev baaren af

deres Fartoi og Aasmund med sine Folk tog den med sig. Saaledes kom Hareks Karle
hjem og fortalte ham Udfaldet af deres Foerd. Harek svarer: „ Tidende kaldes det, som
sjelden skeer; aldrig er det for skeet, at mine Folk ere blevne slagne." Sagen faldt bort;
Harek talede ikke et Ord derom, men var meget munter. Om Vaaren lod Harek en

tyvesedig Snekke tiltakle, som han bemandede med sine Huuskarle, og Skibet var saare vel
udrustet baade med Folk og al Redffab. Om Vaaren foer Harek i Leding; men da

han traf Kong Olaf, var Aasmund Grankelsson der for ham. Da lod Kongen Harek og
Aasmund stcevne til sig, og forligte dem saa, at de voldgave ham Sagen. Siden lod

Aasmund fore Vidner om, at Grankel havde eiet Vceret, og derefter gik Kongens Dom.
Sagen fik da et ffjcevt Udfald. For Hareks Huuskarle betaltes ingen Bod, og Fiffevce

ret tildomtes Grankel. Harek paastod, at der ingen Skam var i at adlyde Kongens

Dom, hvordan det end gik med Sagen siden.
Thorodd Snorresson var bleven i Norge efter Kong Olafs Befaling, da Geller Thor

kelsson fik Lov at reise til Island, som for er fortalt. Han blev da hos Kong Olaf; men
var ilde tilfreds med, at det ei stod ham frit for at reise didhen, hvor han vilde. Tidlig om

Vinteren, da Kong Olaf sad i Nidaros, giorde han vitterligt, at han vilde sende
Mcend til Icemteland for at hente Skatten; men til denne Fcerd havde Ingen stor Lyst,

efterdi de Sendemcend, som Kong Olaf for havde sendt, nemlig Thrand Hvide og 12 i

Alt, vare tagne af Live, som for fortalt, og Icemterne havde siden vceret Sveakongen un
derdanige. Thorodd Snorresson tilbod sig nu til denne Reise; thi han cendsede lidet hvad
der gik over ham, nåar han kun maatte blive sig Selv raadig. Kongen samtykkede deri
og Thorodd foer afsted Selv tolvte. De kom oster til Icemteland og toge ind til en Mand,

som hedte Thorer, der var Lagmand og en overmaade anseet Mand. De fik en god
Modtagelse, og da de havde v<eret der en Stund, frembare de deres A3rende for Tho
rer. Han svarer, at andre Landets Mcend og Hovdinger i alle Dele raadede ligesaa

meget for Svaret som han, og at han til den Ende vilde sammenkalde et Thing. Saa
blev gjort, Budstikke udsendt, og et talrigt Thing sammenkaldet. Thorer foer ogsaa til

Things, men Sendemcendene bleve imidlertid hjemme hos ham. Paa Thinget frembar

i) Fo<° hvis Drab ingen Mulkt betaltes, og saaledes laae som Skjelmer i deres Grav. 2) Som har
megen stor Magt.
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Thorer denne Sag for Almuen; men Alle vare enige i, ingen Skat at betale til Norges
Konge, hvorimod Nogle vilde lade Sendemamdene hamge op, Andre vilde lade dem offre
til Guderne. Omsider blev det besluttet, at de ffulde holdes fast der indtil Sveakongens
Sysselmcend kom, der da kunde handle med dem som de vilde, ester Overlceg med Lands

folket. Imidlertid skulde Bestutningen holdes ffjult paa den Maade, at Sendemcendene skulde

behandles vel og opholdes der under det Paaffud, at de maatte bie indtil Skatten blev
samlet, til hvilken Ende de ffulde ffilles ad og scettes i Kost to og to. Thorodd blev hos

Thorer med en anden Mand. Der var et stort lulegilde og Sammenffuds-V; thi der
vare mange Bender i Torpen, som alle dråk sammen i lulen. Der var en anden Torp

ikke langt derfrå, hvor Thorers Svoger boede, som var en rig og mcegtig Mand, der havde
en voren Sen. Svogrene ffulde tilbringe halve lulen i Drikkelag, den Ene hos den An

den, og Gildet ffulde ferst staa hos Thorer. Svogrene dråk sammen, men Thorodd og
Bondesennen for sig, og der blev drukken Om Qvcelden kom det til Ordstrid

og Sammenligning mellem Nordmcendene og Svearne, og derncest mellem deres Konger,
baade dem som forhen havde vceret og dem som nu vare, samt om de forskjellige Mand
drab og Ran, som havde vceret imellem Landene. Da sagde Bondesennen:
vor Konge har mistet stere Folk, da monne Sveakongens Sysselmamd jcevne det med 12

Mands Liv, nåar de efter lulen komme sendenfra, og I vide kun lidet, I Stakler, hvor
til I her opholdes." Thorodd lagde Mcerke til denne Tale; men Mange gjorde Spot
deraf og gave dem Skamord, saavelsom deres Konge. Da Ollet nu talede af Icem
terne, blev det aabenbaret, som Thorodd fer havde Mistanke om. Dagen efter toge

Thorodd og hans Folk alle deres Klceder og Vaaben og lagde dem paa rede Haand; men
Natten efter, da Folk vare sovnede, remte de til Skoven. Da Icemterne Morgenen efter

bleve deres Undvigelse våer, fore Mcend efter dem med Sporhunde, og fandt dem i Sko

ven, hvor de havde forstukket sig. Derpaa bragte de dem hjem iet Kammer, under
hvilket der var en dyv Kjelder, hvori de bleve kastede, og Doren lcest efter dem. De

havde lidet Mad og kun deres egne Klceder. Midt i lulen foer Thorer med alle sine
fribaarne M<end til sin Svoger, hvor han ffulde vcere til Gjcest den sidste Deel af lulen.

Thorers Trcelle ffulde passe paa Kjcelderen, og dem var givet overftedig Drikke; men de
holdt ingen Maade med at drikke, saa de strår om Qvcelden bleve ere i Hovedet af Vllet.
Da de nu syntes at vcere blevne fulddrukne, sagde de,som ffulde bringe dem, der vare i Kjcrlde

ren, Mad mellem sig, at dem derpaa ei ffulde fattes. Thorodd morede Trallene ved at synge
for dem. De sagde, at han var en dygtig Mand, og gave ham en stor Kjcerte, som var

tcendt. Nu gik de Trcelle ud, som fer vare inde, og kaldte heit paa de andre, at de ffulde
komme ind; men de vare alle saa er i Hovedet af Vllet, at de hverken lukkede Kjcelderen

eller Stuen. Nu ffare Thorodd og hans Kammerater sine Skindfelde i Strimler, knyttede
dem sammen, gjorde en Knude paa Enden og kastede den op paa Stuegulvet. Den

snode sig fast om en Kistefod, hvorpaa de segte at hale sig op. Thorodd leftede sin Kamme
ra! op, indtil han stod paa hans Skuldre, derpaa klyngede denne sig op igjennem Gluggen.

Der fattedes ikke Reb i Kammeret, som han stap ned til Thorodd; men da han ffulde trcekke
ham op, fik han ham ikke af Stedet. Da sagde Thorodd, at han ffulde kaste Rebet over
en Tvoerbjelke, som var paa Huset, gjere en Lekke paa Enden, bcere deri saa meget Ved

og Steen, saa at det kunde vcere mere end hans egen Vcegt, hvilken tunge Vcegt gik ned
i Kjcelderen og Thorodd op. Nu toge de i Stuen de Klceder, som de behevede; blandt

I) Hvem der kunde drikke den Anden under Bordet.
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andet var der ogsaa nogle Reensdyrshuder, som de star Kloverne af og bandt baglcends un
der deres Fsdder; men fsrend de fore afsted, stak de Ild paa en stor Kornlade, som der var

og lob bort i Boelmorke. Laden brcendte tilligemed mange andre Huse i Torpen. Thorodd
og hans Kammerat fore hele Natten indtil de kom til en ode Skov, hvor de gjemte sig om
Dagen. Morgenen efter savnedes de. Da blev der ledt efter dem med Sporhunde
paa alle Kanter afGaarden; men Sporene drev Hunden tilbage til Gaardene; thi de havde
Lugten af Reensdyr-Klovene og fulgte Sporene den Vei Klovene vendte, og kunde derfor

ikke finde de rette. Thorodd og hans Kammerat foer lamge omkring i den ode Skov og kom

en Qvceld til et lidet Huus, hvor de gik ind. Der sad en Mand og en Kone ved Ilden.

Manden kaldte sig Thorer og sagde, at det var hans Kone, som der sad, og at denne Hytte
Horte dem til. Bonden bod dem at blive der, hvilket de toge imod. Han sagde dem, at
han var kommen did, fordi han var stygtec ud af Bygden for et Mords Skyld. Thorodd
og hans Kammerat bleve der vel modtagne, og Alle fik de Mad ved Ilden. Derpaa blev der
redt op for dem paa Bcenken og de lagde sig til at sove; men Ilden brcrndte endnu i lys Lue.

Da saae Thorodd, at der kom en Mand fra et andet Huus, og aldrig havde han seet nogen
Mand saa stor. Denne Mand var ifort en Skarlagens Kappe, besat med Guldfronser,

og var af et saare deiligt Udseende. Thorodd Horte, at han irettesatte dem fordi de toge
imod Gjester, som Selv neppe havde Madbjcerge. Huusfruen siger: ~vcer Du ikke vred
Broder, sjeldent trceffer Sligt; gjor Du dem heller Noget til Gavn; thi Du har bedre Lei
lighed dertil end vi. Thorodd Horte da den store Mand ncevnes ved Navn Arnljot Gellina
og tillige, at Huusfruen var hans Soster. Thorodd havde hort Tale om Arnljot, og Mi

ge, at han var den storste Stimand og Ugjerningsmand. Om Natten sov Thorodd og
hans Kammerat; thi de vare modige af deres Gang. Da der endnu var en Trediedeel af
Natten tilbage, kom Arnljot til dem, bod dem stande op og gjore sig fcerdige til Afreise. Strår

stode de op, klcedte sig paa og dem blev givet Davre, hvorpaa han gav dem hver et Par
Skier. Arnliot gjorde sig fcerdig til at folge med dem og steeg paa sine Skier, der vare baa
de brede og lange; men neppe havde han svinget sin Skistav, for han var langt fra dem.
Nu biede han dem og sagde, at de paa den Maade ingen Vei kunde komme; men bod dem.

stige op paa Skiene hos sig. De gjorde saa. Thorodd stod ham ncermest, og holdt sig
under Arnljots Bcelte, men Thorodds Kammerat holdt i ham. Arnljot skred saa fort med
dem begge, som om han foer los og ledig. Den folgende Dag kom de ud paa Natten til
et Herberge for Reisende, floge Ild der og lavede Mad; men Arnljot bod dem Intet at
bortkaste af Maden medens de spiste, hverken Been eller Smuler. Da tog Arnljot en
Solvdisk op af sin Kappelomme og spiste af den. Da de vare mattte, gjemte Arn

ljot Levningerne, hvorefter de lavede sig til at gaae til Sengs. I den anden Ende af

Huset var der et Loft paa Tvoerbjcelkerne, hvor Arnljot og de Andre gik op og lagde

sig til at sove. Arnljot havde et stort Hugspyd, hvis overste Deel var guldbestaget og Skaf
tet saa langt, at han med udstrakt Haand netop naaede Spidsen, og han var omgjer

det med Svcerd. De havde baade deres Vaaben og deres Klceder oppe paa Loftet hos
sig. Arnljot, som laae yderst paa Loftet, bod dem vcere ganste stille. Kort efter kom

12 Mand til Huset, som vare Kjobmwnd, der fore med deres Varer til Icemteland, og

da de kom ind i Huset, gjorde de megen Stoi, vare lystige og gjorde en stor Ild for sig;

men da de fik sig Mad, kastede de alle Venene fra sig. Derpaa lavede de sig til at gaae

i Seng og lagde sig ned paa Bcenken ved Ilden. Da de havde sovet en kort Stund,
kom en stor Troldkone til Huset, og da hun kom ind, sopede hun omhyggelige» Alt sam

men, tog Venene og Alt hvad spisendes var og kastede i sin Mund. Derpaa greb hun
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den Mand, som var hende ncermest, rev og sted ham ganste i sonder, og kastede ham paa
Ilden. Da vaagnede de Andre i stor Forfcerdelse og sprang op; men hun sendte En es
ter en Anden til Hel, saa at tun Een blev tilbage i Live. Denne lob op under Loftet og
kalder paa Hjcelp, om der var Nogen paa Loftet, som hjcelpe kunde. Arnljot ratte Haan

den ned, greb ham i Skuldrene og rykkede ham op paa Loftet. Derpaa vendte Troldkonen

sig mod Ilden og gav sig til at spise paa Mcendene, som da vare stegle. Nu stod Arn

ljot op, greb sit Hugspyd og stak det mellem hendes Skuldre saaledes, at Odden lob ud
igjennem Brystet. Hun vred sig hart derved, gav et fcelt Skrig og sprang ud. Arnljot
stap Spydet as Haanden, som hun forte bort med sig. Arnljot gik derpaa ind, ryddede de
dode Mcends Kroppe ud af Huset, såtte Doren og Dorstolpene ind igjen i Skaalen; thi

Alt dette havde hun brudt ned da hun gik ud, hvorpaa de sov den ovrige Deel as Natten.
Da det lysnede af Dag, stode de op og spiste forst deres Davre. Saasnart de havde

faaet sig Mad, sagde Arnljot: „nu monne vi stilles ad her, I stulle fare tilbage paa den ny
brudte Vei, som Kjobmcendene kom hid paa i Gaar. Imidlertid vil jeg lede ester mit
Spyd, og i Lon for mit Arbeide vil jeg beholde saa meget af det Gods, disse Mcend have

havt, som mig tykkes tjenligt." Du, Thorodd, stal bringe Kong Olafmin Hilsen og sige ham,
at han er den Mand, som jeg er mest nysgjerrig efter at trceffe, endstjont min Hilsen vel
synes ham af liden Vcerd." Derpaa tog han Solvdisten, rorrede den af med Dugen og

sagde: „giv Kong Olaf denne Dist og hils ham, at den er fra mig." Siden gjorde de

sig paa begge Sider ferdige til Afreisen og stiltes saaledes ad. Thorodd foer afsted
med sin Kammerat og den Mand som var undsluppen af Kjobmands-Selstabet. Han
foer indtil han traf Kong Olaf i Kjobstaden (Nidaros), fortoller ham sin hele Fcerd,
bragte ham Arnljots Hilsen og overgav ham Solvdisten. Kongen siger, at det var
ilde at ikke Arnljot Selv indfandt sig hos ham: „Det er stor Skade, at en saa modig

Heltog mcerkelig Mand stal lcegge sig efter saa onde Gjerninger." Den ovrige Deel af
Vinteren var Thorodd hos Kongen, og fik Sommeren efter Lov til at fare over til Island,

og han og Kong Olaf stiltes ad som de bedste Venner.
Kong Olaf gjorde sig om Vaaren fcerdig til at forlade Nidaros, og der samlede sig

mange Folk til ham, baade fra Throndhjem og Nord fra Landet; men da han var reise

ferdig, foer han med sit Mandstab forst sor til More, hvor han samlede Ledings-Folk, og
ligesaa fra Raumsdalen. Derpaa foer han til Sondmore. Lcenge laa han i Heroerne

og biede paa sit Mandstab, og ofte holdt han Huusthing der, eftersom der kom ham Mangt
for Årene, hvorom han syntes der kunde behoves at holde Raad. Paa et af disse Huus

thing holdt han en Tale, hvori han talede om den Skade, som han havde lidt af Fcero
boerne. „Den Skat, som de have lovet mig," siger han, „kommer ikke frem, og nu ag

ter jeg at sende Mcend did efter Skatten." Derpaa forestog han forskjellige Mcend, at
de stulde paatage sig denne Fcerd; men Svaret blev, at alle Mand undstoge sig for Fcerden.
Da stod en stor og meget anseelig Mand op paa Thinget; han var ifort en rod Kappe,

havde Hjelm paa Hovedet, Svcerd i Bcelte og et stort Hugspyd i Haanden. Han tog
Ordet saalunde: „Sandt at sige, er her stor Mon paa Folk. I have en god Konge; men

han har stette Tjenere, der sige Nei til den Sendefcerd, som han byder Eder, endstjont I

have faaet mange Vennegaver og Hcederstegn af ham. Jeg derimod har hidtil ingen

Ven vceret af Kongen, ligesom han og haver vceret min Uven, og siger dertil at have
gyldig Grund. Nu vil jeg tilbyde Dig, Konge, at fare denne Fcerd, om Ingen bedre er
forhaanden." Kongen svarer: „hvo er denne modige Mand, som svarer paa min Tale?

Cap. 152. !161-«xiu!> Hers paa Sendmsr, see S. 140.
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Du viser Dig andenlund end andre Mcend, som her ere tilstede, da Du tilbyder Dig til
den Fcerd, som de undstaae sig for, endskjont jeg t<enkte, at de gjerne havde paataget sig
den; men jeg kjender ikke det Mindste til Dig og veed ikke Dit Navn." Han svarer:
„mit Navn, Konge, er ei vanskelige at kjende, og jeg tcenker, Du fer monne have hort
mig ncevne; jeg heder Karl Morske." - Kongen: „saa er det Karl; hort haver jeg Dig

ncevne for, og Sandt at sige, var der en Tid, da vorr Mode monne vcere bleven saa, om
jeg havde raadet, at Du ikke kunde sige Tidende derom; men nu vil jeg ikke vise mig
slettere end Du, men lcegge Tak og Velvillie ved Siden af den Hjcelp Du byder mig.
Nu skal Du komme til mig, Karl, og vcere min Gjcest i Dag, og da skulle vi holde Raad
om denne Sag." Karl sagde: „saa skulde vcere."

Karl Morske havde vceret Viking og en stor Ransmand; ofte havde Kongen sendt
Mcend imod ham, og vilde tåge ham af Dage; men Karl var cetstor Mand, flink i sin
Gjerning, derhos en Idrcetsmand og vel ovet i alskens Fcerdigheder. Da nu Karl hav
de bestemt sig til denne Fcerd, forligte Kongen sig med ham, gav ham sit Venskab og
lod ham paa det Bedste udstyre til Fcerden. De vare ncer 20 Mand paa Skibet og

Kongen gjorde Ordsendinger til sine Venner paa Fceroerne, ligesom han anbefalede Kart
til Leif Bsurssons og Gille Lagmands Forsvar og Hjcelp, til hvilken Ende han sorsynede
ham med Fuldmagts-Beviser. Karl foer saasnart han var fcerdig, og da de fik god Bor,

kom de til Fceroerne og landede i Thorshavn paa Stromso. Siden blev et Thing
sammenkaldt, hvortil der kom en Mcengde Folk. Der kom Thrand af Gata med en stor
Flok, og der kom ogsaa Leif og Gille med Mange i deres Folge. Efterat de havde op
slaaet sine Telte og gjort sig i Stand, ginge de til Karl Morske og de hilsede hinanden
venligen paa begge Sider. Siden frembar Karl Kong Olafs Ord, lertegn og Venne

bud til Gille og Leif, som venligen toge derimod, indbode Karl til sig og lovede ham, at un

derstotte hans Mrende og yde ham siig Hjcelp, som stod i deres Magt, hvilket han tak
nemmeligen tog imod. Kort efter kom Thrand as Gata til, som ogsaa tåger venligen

imod Karl og siger: „jeg er glad over, at en saa dygtig Mand er kommen hid til vort
Land med vor Konges Mrende, som vi Alle ere pligtige at lyde. Jeg vil nu ikke An

det, Karl, end at Du tåger Vinter-Herberge hos mig med alle dem af Dine Folk, hvor

ved Du troer Din A3re forfremmet." Karl svarer, at han allerede havde bestemt sig til
at tåge ind til Leif, „ellers vilde jeg med stor Lyst have modtaget Dit Tilbud."
„Da er der Leif," siger Thrand, „afSkjcebnen bestikket storre A3re heraf; men er der

nogen anden Deel, som jeg kan gjore Eder til Hjcelp?" Karl svarer: at han vilde gjore
ham en stor Tjeneste ved at samle Skatten af Oster-V og fra alle Nord-Berne. Thrand

svarer, at det var baade hans Pligt og Fordeel at hjcelpe ham til at udfore Kongens
Wrende, og derpaa gik Thrand tilbage til sit Telt; men paa dette Thing skede intet vide
re, som er vcerd at fortcelle. Karl tog derpaa Herberge hos Leif Vsursson og var der
om Vinteren. Leif samlede Skatten sammen paa Strom-V og alle Ber sondenfor. Vaa

ren efter blev Thrand i Gata syg og fik Bienvcerk foruden andre Krymper; dog beredte

han sig til at fare til Things, som hans Vane var. Da han nu kom paa Thinget og
hans Bod var teltet, lod han opstaae et sort Telt indenfor det andet, for at Lyset ei skul
de trcenge ind. Da der var gaaet nogle Dage af Thinget, ginge Leif og Karl til Thrands
Telt med en stor Skare af Folk; men da de kom til Teltet, stode nogle Mcend udenfor.

<sap. 153. HorsKofn paa Ktraums»?, nu Thorshavn, hvor Fsrsernes Thing holdtes,
cfr. S. 68.

og Ror6rsxi»l) see sammest.
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Leif spurgte om Thrand var i Tceltet? hvortil de svarer ja. Leif sagde, at de skulde bede

Thrand komme ud, da Karl og han havde et A3rende til ham; men da de kom tilbage,

sige de, at Thrand havde Oienvaerk ikte komme ud; „men han bad Dig, Leif,
gange ind." Leif sagde til sine Kammerater, at de ffulde fare varligen frem, nåar de kom
i Teltet og ikke trcenge sig frem; men den som sidst gik ind, skulde gaae forst ud. Leif

gik forst ind, derncest Karl, derpaa hans Kammerater og alle fuldtbevcebnede, som om de
vare udrustede til Slag. Leif gik ind til det sorte Telt og spurgte, om Thrand var der.

Thrand svarede og hilsede Leif. Leif besvarede hans Hilsen og spurgte derpaa, om han
havde hentet nogen Skat fra Nord-Verne, og om han vilde udrede det indsamlcde Solv.
Thrand svarer, at det ei var gaaet ham af Hu, hvad Karl og han havde aftalt, og at han
nu vilde udrede Skatten; „her er en Pung, Leif, fuld af Solv, som Du skal modtage."
Leif saae sig om, og saae kun faa Mcend i Teltet, hvoraf Nogle laa paa Baenkene; men
kun faa sadde oppe. Derpaa gik Leif til Thrand, tog imod Pungen og bar den ud i det

ydre Tlelt, hvor der var lyst, styrtede Svivet ud paa sit Skjold, rodede i det med sin Haand
og bad Karl see paa Solvet. Da de havde betragtet det en Stund, spurgte Karl, hvor
ledes Leif syntes om Solvet? Han svarede: „jeg twnker, at hver den stette Penge, som er
i Nord-Derne, monne vcere kommen her." Thrand Horte dette og sagde: „ synes Du ikke
Solvet er godt, Leif?" «Nei," siger han. Thrand svarer: „vore Framder ere dog
nogle Niddinger, som stet ikke ere at tro. leg sendte dem i Vaares for at hente Skatten

i Nord-Verne, da jeg selv ingensteds kunde komme; men de have ladet sig bestikke afßon
derne til at modtage falst Mynt, som Ingen anseer for gangbar og gyldig; det er derfor
bedst Leif, at Du seer paa dette Solv, som er bleven mig betalt i Landskyld." Leif bar der

paa det andet Solv tilbage, men tog imod en anden Pung, som han bar hen til Karl, og
de ransagede Solvet med hinanden. Karl spurgte, hvad Leif syntes om disse Penge? Han

svarede, at ham syntes de vare saa stette, at de ei vilde blive tagne i Betaling, hvor lidet
Haab der end maatte vcere om paa anden Maade at faa Gjcelden befalt; „thi vil jeg ikke
modtage disse Penge paa Kongens Vegne." En Mand, som laa paa Pallen, kastede nu

Skindfelden af sig, som han havde over Hovedet og sagde: „sandt er det gamle Ord: han
vcerres, som celdes; saa er det og med Dig, Thrand, som lader Karl Morske vrage Dine
Penge hele Dagen." —Dette var Gaut hiin Rode. Thrand sprang op ved Gauts Ord

og såtte sine Frcender haardt i Rette med mange hidsige Ord. Til Slutningen sagde han,

at Leif skulde stye ham Solvet og tåge imod en Pung, som hans Landbonder havde bragt

ham i Våar, „og er jeg endog svagsynet, saa er dog egen Haand den troeste." En anden
Mand, som laa paa Pallen, reiste sig nu op paa Albuen, og det var Thorer Han
sagde: „det er ikke middelmaadige Skjeldsord vi maa taale af More Karl, og derfor var

han vel Lon vcerd." Leif tog imidlertid mod Pungen og bar den til Karl, og da de kaste
de Vmene paa Pungen, sagde Leif: „vi behove ikke lcenge at see paa dette Solv, her er

den ene Penge bedre end den anden, og disse Penge ville vi have. Lad Du nu en Mand
vcere tilstede ved Udredningen." Thrand siger, at han troede Leif var bedst stikket

til at see paa hans Vegne. Leif og Karl ginge derpaa et kort Stykke bort fra Teltet, såtte
sig ned og talte og veiede Solvet. Karl tog Hjelmen af sit Hoved og hceldede deri det
veiede Solv. De saae da en Mand komme hen til sig, der havde en Stok med en Vxe

paa i Haanden, en siid Hat paa Hovedet og en gron kort Kappe. Han var barbenet og
havde Lerreds Burer, som vare bundne ved Knoeet. Han såtte Stokken ned i Volden,

gik til Karl og sagde: „see til More-Karl, at Du ingen Meen faaer af min Vxestav."

l) Den Lave.



302 Olaf den Helliges Saga.

Cap. 15H
Kong Olafs

Leoings
foerd.

Strax kom en Mand lobende og raabte med megen Heftighed paa Leif Vsursson, og bad

ham komme saa fort han kunde til Gille Lagmands Telt; „thi," siger han, „ Sigurd Thor
laksson lob nu ind af Telt-Aabningen og haver givet en af Gilles Mcend Ulivs-Saar."

Leif stod strår op og gik bort til Gilles Telt tilligemed sine Mcend. Karl fad ester, og
Nordmamdene stode hos ham paa alle Kanter. Gaut sprang derpaa op og hug medHaand-
Vren over Folkenes Hoved, og Hugget ramte Karl i Hovedet; men Saaret blev ikke stort.
Thord Laage greb nu Vrestaven, som stod paa Volden ved Siden af ham, og hug Åre

bladet lige i Hjernen paa Karl. Da stormede mange Folk ud af Thrands Telt, og Karl
blev baaren dod derfrå. Thrand tog sig dette Vcerk meget ncer, og tilbod Pengeboder i

Forlig for sine Framder; men Leif og Gille, som havde Sagen at paatale, vilde ingen Vo
der modtage. Sigurd blev landsforviist, fordi han havde saaret Gilles Telt-Kammerat,
men Gaut og Thorer for Karls Mord. Nordmamdene taklede det Skib til, som Karl

havde havt med sig, hvormed de seilede oster til Olaf og fortalte ham denne Tidende. Der
over blev han ikke blid i Sind og truede med en hastig Hevn; men det blev ikke Kong
Olaf af Skjcebnen beffaaren, at hevne sig paa Thrand og hans Framder for dette, forme
delst den Ufred, som var indtruffen i Norge og nu Ml fortcelles. Og nu er ikke mer at

fortolle om de Tidender, som indtraf, da Kong Olaf sendte Mcend til Fceroerne, for at hente

Skat as dem. Dog reistes store Stridigheder siden i Fceroerne ester Karls Dod, imellem
Fraenderne Thrand i Gata og Leif Vsursson, hvorom der haves store Sagaer.

Nu maa vi fortsotte den Fortolling, vi for begyndte om, at Kong Olaf drog afsted

med sit Mandffab og udbod Leding over hele Landet. Alle Lendermond nordenfra Lan

det fulgte ham undtagen Einar Tambarskelver. Han havde siddet roligen hjemme paa sine
Gaarde, siden han kom tilbage til Landet, og tjente ikke Kongen. Einar havde store Eien

domme og forte megen Pragt, endffjont han ingen Forlehninger havde af Kongen. Kong
Olaf seilede med sin Flaade sor om Stadt, og mange Folk fra Herrederne stimlede til ham.
Da havde Kong Olaf det Skib, som han havde ladet bygge Vinteren for, Visund (Bof

felen) kaldet. Det var et meget stort Skib, som havde et forgyldt Boffelhoved paa For

stavnen. Derom taler Sighvat Skald:

Flugtffy Tryggvessons Lyngfist^)
Bar guldbeslagne
Da ud paa Tog den lsb.
Saa vil den gode Gud.
Og Olaf Digre lod
Forgyldte anden Bsffel
Havets Bslger trcrde;
Drygt vasker Soen Dyrets Horn.N

Derpaa foer Kongen sor til Hordaland. Der spurgte han den Tidende, at Erling

Skjalgsson havde forladt Landet med en stor Krigsmagt og 4 eller 5 Skibe. Selv havde
han et stort Langffib, men hans Sonner trende paa 20 Roerbonke, samt at de vare
seilede vester til England til Knut den Mogtige. Derpaa seilede Kong Olaf oster ester langs

Landet med en stor Krigsmagt. Han spurgte sig overalt for, om der kjendtes Noget til
Knut den Mcegtiges Ford, og Alle vidste at sige, at han var i England. Dog blev der
tilfoiet, at han rustede sig til Leding og agtede sig til Norge. Fordi nu Kong Olaf havde

i) Lyngfisten er Ormen og her Olaf Tryggvessons Skib Ormen Lange, som Digteren siger ssyede at
tåge Flugten. 2) Egentligen Fenris Ulvens L<eber, og her Slangegabet, som udgjorde Skibets Gallion.
3) Havets Belger slaae paa Voffelhornene, hvormed Skibets Gallion var prydet.
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en stor Flaade; men kunde ikte med Sandhed faae at vide, hvorhen han ffulde staevne for
at tr<effe Kong Knut, og hans Folk Mige vare ilde tilfredse med at ligge stille paa eet Sted
med en saa stor Hoer, besluttede han at seile med sin Flaade for til Danmark, og tog med

sig alt det Mandffab, som var mest stridbart og bedst udrustet; men de andre gav han
Hjemlov, som der staaer i Visen;

Ordsnild Olaf Voffel-Skibo
Fra Nord med Aare driver;
End fra Syd en Konge bryder

med Dragekjol.

> Nu foer det Mandffab hjem, som ham syntes at v<ere liden Hjcelp i, saa at Kong
Olaf havde meget og vakkert Folk, og deriblandt de fleste Lendermcend fra Norge, de und«
tagne, der, som for fortalt, havde romt Landet eller fad efter hjemme.

Da Kong Olafseilede til Danmark, såtte han Kaasen til Sjaeland; men da han kom
der, gjorde han Landgang og begyndte at hwrje. Da blev Landsfolket haardt lVNgstet;
Nogle bleve drwbte, Nogle fangne og bundne fort til Skibene. Men Alle, som kunde

komme til dermed, stygtede uden at gjore Modstand. Der gjorde Kong Olaf det storste
Hcerverk. Medens nu Olaf var i Sjceland, spurgte han den Tidende, at Kong Anund
Olafsson havde paabudet Ledingsfcerd og drog ostenfra til Skaane, hvor han hcerjede. Da
blev den Raadstutning bekjendt, som begge Konger havde tåget ved Get-Elven, hvor de

havde stuttet Forening og Venskab, og begge forbundet sig til at gjore Kong Knut Mod
stand. Kong Anund fortsatte sin Fcerd indtil han traf sin Svoger Kong Olaf. Da de
modtes, gjore de vitterligt baade for sine egne Folk og for Landsfolket, at de agtede at lcegge

Danmark under sig, og bade Landsfolket om deres Bistand dertil. Og da skede det, som
vide omkring sindes Erempel paa, at, nåar der paafores Landsfolket Feide, uden at det er

sicerkt nok til Modstand, da underkaste de Fleste sig de Paalceg, hvormed Fred kunde kjo
bes. Saaledes stede det, at mange Mcend ginge i Kongernes Tjeneste og samtykkede i
at adlyde dem. Hvor de droge frem, lagde de vide omkring Landsfolket under sig, i andet
Fald odelagde de Alt med Ild og Svcerd. Om denne Feide taler Sighvat i det Drapa,
han digtede om Kong Knut den Mcegtige:

i) Olaf den Helliges Skil, hedte, som ovenfor sagt, Boffel (Visund). 2) Havet. 3) Efter andre Fortolkere er
det forste Vers indssudt, og maa udsyldes af et folgende, og overscettes: Knut var gjcevest Konge under
Himlen. 4) Fissens Vei, d. e. Havet. 5) Ncesessjcermen er Hjelmen, som bestytter Ncesen og med den
Hovedet. 6) Krigens skarpe Torn er et Billede paa Krigshelt, her er det Olaf, som Digteren tiltaler.
7) Havets Ski, som forhen bemcrrket, Skibet.

Det Rygte spurgtes da: End med anden

Ude var Kong Knut.-0 Hcer af Svear
Vist kjcek i Strid Foer Kong Onund, for
Er Haralds Hoer. Mod Daner siaaes.
Aarscel Olaf
Foer med Hcer fra Nord
Paa Steenbiders
Mod Syd fra Nid.

Mange Skibe Kongen lod
Med ncesestjcrrmed"') Folk
Ved Havets Seng ved Land
Tilsammen binde.

Saa gik det Ord, Hvor graadig Volge fraaded
At svale Kjsl Om Tillien gråa,
Til Sjslunds Mark Krigstorn!6) Paa Soen
Fra Norden foer. Driver Havets Ski.)?
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Eap. 136
Om Kong
Knut den
Mcrgtige.

Kong Knut havde spurgt vester til England, at Olaf, Norges Konge, rustede sig
til Leding, samt at han foer med sin Krigsmagt til Danmark, og at der var stor Ufred i
hans Rige. Da begyndte Knut at samle Folk, og ien Hast kom en stor Håer sammen
tilligemed en Mcengde Skibe. Over denne Hcer var Håkon Jarl den Ncestbefalende. Sig.
hvat Skald kom den Sommer til England vestenfra Ruda i Valland, og med ham en
Mand ved Navn Berg. De havde Sommeren for gjort en Kjobmandsreise derhen.
Sighvat digtede en Vise herom, som kaldes Vestfarer-Visen, der begynder saalunde:

Berg! mangen Morgen mindes vi,
Hvorlund' jeg i Krigerfcerd
Fcested Skib ved vestre
Arm af Rudoborgen.

Da nu Sighvat kom til England, foer han strår til Kong Knut og vilde bede om
Orlov til at fare til Norge; men Kong Knut havde lagt paa alle Skibe, for han
havde rustet sin Hcer. Da nu Sighvat kom did, gik han til det Herberge hvor Kongen
var; men det var lcest, og Sighvat stod lcenge udenfor. Dog fik han, da han traf Kongen,
den Lov, som han bad om, og nu qvad Sighvat:

For jeg fik loters Konge
I Tale; thi Husets Dor

Gorms Wtling i Salen vender
Mit LErend' til det Bedste;
Jeg ofte bcer paa Armen
Af Icern lange Skinner.

Da Sighvat blev våer, at Kong Knut rustede sig til et Krigstog med Olaf, og vid
ste hvor stor Styrke Kong Knut havde, qvad han:

Håkon og den tappre Knut,
Som Alt til Krig udruster har,

Kongens Dod mig volder Qvid'.
Imod Knuts og Jarlens Villie
Olaf Held jeg onffe vil;
Kan han Selv blot flippe bort,
Glceder Modet meer paa fjerne Fjelds)

Sighvat digtede endnu stere Viser om dette Kong Knuts og Håkons Tog, blandt
andre og denne:

Ei gjceve Jarls Sag det var,
At stifte Fred imellem
Olaf og gamle Odelsmoend,
Som stedse sig undslog.
De stifted' Konger, for
Håkon dem til storre Fare
Sammenbandt i Had.
Veromt er Eriks Wt.

I) Rouen. 2) Forbud, Embargo i vort ncrrvcrrende Sprog. 3) Glaede ham mere paa Norges Fjelde,
end andensteds.

>Lap. 156. Nudn, Rouen, see og Valland.

Udenfor jeg maa mig spsrge frem.

For Odelsmcmd jeg lukket seer;

Sig mod Olafs Liv forbinde;
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Knut den Mcegtige var scerdig til at rykke med sin Hcer ud af Landet, og havde man-

ge Folk samt forfcerdeligen store Skibe. Selv havde han en Drage, som var saa stor, at KU
den havde 60 Roerbcenke, og dens Hoved var forgyldt. Håkon Jarl havde en anden Dra
ge med, som havde 40 Roerbcenke, og der var ogsaa paa den et forgyldt Dragehoved. I
alle Seil vare blaae, rode og gronne Dugstriber, og Skibene vare alle malede oven Våndet.

Alt Skibs-Redskab var ogsaa overmaade prcegtigt; desuden havde de mange andre store
Skibe, som vare sjeldent vel udrustede. Derom taler Sighvat Skald i Knuts Drapa:

Knut var under

Hcer fra Ssten foer,
Og vakkre Daners Konge
Med de klare Dine.

Masten gled fra Vesten,
Scer glindsende den var,
Som bar ud derfrå
Adalraads Modstander.

Drager med blaae Seil
Heist' paa hoien Raa
Bare Kongehelt.

var Kongens Fcerd
Kjsl af stolte Skib,
Som fra Vesten stred
Paa
Til Limfjord lsb.

Der fortcelles, at Kong Knut seilede med denne store Magt vestenfra England og kom

med hele sin Hcer i god Behold til Danmark, hvor han lagde til ved Limfjorden, og der
var forud en stor Hcer af Landets Mcend samlet.

Jarlen Ulf Sprakalegsson var bleven sat som Landevcern for Danmark, da Kong

Knut foer til England, og Kongen havde overgivet sin Son Horde-Knut i Jarlens Hcender. N"
Dette stede Sommeren for, som ovenfor er fortalt. Men Jarlen siger strår, at Kong Knut
havde ved Skilsmissen givet ham sin Mening og Villie tilkjende, at Danerne skulde tåge
hans Son Horde-Knut til Konge over Danavcelde. „Derfor gav han os," siger han,

„den Sag i Hcende, og jeg tilligemed mange andre Lendermcend og Hovdinger her i Landet
have ofte klaget for Kong Knut over, hvilken Våande det var for Folk her i Landet, at sidde
kongelos, da de forrige Konger ansaae det for Magt og Mre nok, at have Kongedom over

Danavcelde alene; thi mange Konger i den henfarne Tid raadede over dette Rige. Dog
er der nu meget storre Vanffelighed end fordum haver vceret; thi vel have vi hidtil vceret
saa heldige at sidde i Fred for udenlandste Hovdinger; men nu sporge vi, at Norges Konge
agter at paafore os Feide, hvortil kommer Folks Frygt for, at Sveakongen vil deeltage i
dette Tog; og nu er Kong Knuc i England." Derpaa fremlagde Jarlen Kong Knuts Brev

og Segl, som sandede Alt hvad Jarlen havde fremfort. Dette Mrende understottede man
ge andre Hovdinger, og formedelst alle disse Opmuntringer, besluttede Folket at tåge Hor
oa-Knut til Konge, hvilket blev gjort paa det samme Thing. Til denne Raadstutning

havde Dronning Emma vceret Ophavsmand; thi hun havde ladet dette Brev skrive og
med Segl forsyne, og hun havde med List forskaffet sig Kongens Segl; men for ham Selv
var alt dette skjult. Da nu Horde-Knut og Ulf Jarl finge Vished om, at Olaf Konge

var kommen nord fra Norge med en stor Hcer, fore de til Jylland, hvor Danavceldets stor
ste Styrke er, udsendte Budstikke og stcevnede til sig en stor Hcer; men da de spurgte, at
Sveakongen ogsaa var kommen der med sin Hcer, syntes de ikke at have Styrke til at lcegge

sig i Slag med begge, men holdt dog deres Hcer samlet i Jylland og agtede at vcerge

I) Denne Strophe af Verset er indstudt og maa udfyldes andensteds fra: "Knut er den gjcrveste Konge
under Himlen." Der gives flere Erempler paa slige afbrudte Stropher i den gamle Poesi. 2) Dyrebar,
hoit beromt var denne Kongens Fcerd. 3) Volger, som brusende rulle mod Havstranden.

<lap. 157. I.im»-y«i-l!i-, Lim-Fjorden, see S. 19.
<sap. 158. <)6tl»n<i, Jylland, Danmarks meste Styrke, see sammest.

49 «
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Landet mod Kongerne. Den hele Skibsstaade samlede de i Limfjorden og biede saaledes
Kong Knut. Da de nu spurgte, at Kong Knut var kommen vestenfra til Limfjorden, sende

de Mcend til ham og Dronning Emma, og bade hende undersoge, om Kongen var dem vred eller
ikte og lade dem det vide. Dronningen omtalede denne Sag med ham og siger, at de
res Son Horde-Knut vilde give den fulde Bod, Kongen foreskrev, om han havde gjort det
som syntes at voere Kongen imod. Han svarer, at Horde-Knut ikke havde gjort det ester

eget Raad; „derfor," siger han, „er det gaaet, som det kunde ventes, at, da han som Barn
og uforstandig vilde hede Konge, maatte Landet, nåar nogen Våande paakom, og det blev
overfaldet med Feide, vorde underlagt udenlandj?e Hovdinger, dersom ei vor Styrke var

kommen til. Vil han nu gjore noget Forlig med mig, da komme han til mig og ncdlcegge
det Spottenavn af Konge, som han haver givet sig." Disse samme Ord sendte Dron

ningen siden til Horde-Knut, og tillige bad hun ham ei at undstaae sig for denne Fcerd og
sagde som Sandt var, at han ikke havde Styrke nok til at stande mod sin Fader. Da

denne Ordsending kom til Horde-Knut, sogte han Raad hos Jarlen og andre Hovdinger, som
vare hos ham; men det fandtes snart, at da Landsfolket spurgte at Kong Knut den Gamle

var kommen, stimlede hele Land-Almuen til ham og syntes alene i ham at have sin Trost.

Da indsaae Ulf Jarl og hans Fceller, at kun to Vilkaar vare forhaanden, enten at fare til
Kongen og lcegge Alt i hans Vold, eller romme strår bort af Landet. Men alle tWyndede

Horde-Knut at fare til sin Fader, hvilket Raad han og fulgte. Da de nu modtes, faldt han
for sin Faders Fodder, og lagde Seglet, som fulgte med Kongenavnet, paa hans Kna?.
Kong Knut tog Horde-Knut ved Haanden og såtte ham saa hoit i Scede, som han for hav
de siddet. Ulf Jarl sendte sin Son Svend, som var en Sosterson af Kong Knut og jcevn
aldrende med Horde-Knut, til Kongen. Han bad om Naade og Forlig for sin Fader af
Kongen, og tilbod sig som Gidsel paa Jarlens Vegne. Kong Knut befalede at sige Jar
len de Ord, at han skulde samle sin Håer og sine Skibe og derpaa indfinde sig hos ham,
da skulde de tale om Forlig. Saa gjorde Jarlen.

Da nu Kong Olaf og Kong Onund spurgte, at Kong Knut var kommen vestenfra,

og tillige, at han havde en ustyrtelig Hwr, seile de ester til Skaane og tåge sig til at skjcende
og brcende i Hcerrederne, og soge derpaa ester langs med Landet til Groendsen af Sveakon
gens Rige. Saasnart nu Landsfolket spurgte, at Kong Knut var kommen vestenfra, da

blev der Intet af, at Nogen gik i Kongernes Tjeneste. Derom taler Sighvat Skald:

Det ei lykkes
Begge Drotter
Dannemark at tvinge
For den snare
Daners Drabsmand

Lod i en Fart
Hcerje Skaanes Land.

Kongen gjaevest er."^)

Nu seilede Kongerne ester langs med Landet og lagde md ved en Elv, som heder
Helge-Aa, hvor de tovede en Stund. Da de nu sporge, at Kong Knut foer med sin
Hoer ester ester dem, holdt de Raad, hvis Udfald blev, at Kong Olaf med sit Folk gik op

1) Formedelst Knuts hurtige Nnkomst lykkedes det ei den svenske og norste Kong at odelcrgge Danmark.
2) Hermed menes vel Kong Knut, som hmdrede Fiendens Fremgang.

Cap. l5l). .4. in Kei x», nu Helge-Aa i Villands-Herred i det ostlige Skaane,
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paa Land, alt til Skoven ved det Vand, hvorfra Helge-Aaen salder ud. Der ved Elve
mundingen gjorde de en Doemning af Temmer og Torv og stemte op Våndet. Derpaa skare

de et stort Dige, hvori de indlod stere Vande, saa at Våndet vorede meget heit. I El
velebet lagde de store Temmerstokke. Over dette Arbeide vare de i mange Dage, og Kong

Olaf havde med dette hele listige Arbeide at bestille, medens nu Kong Bnund ene havde
Hoeren og Flaaden at styre. Da Kong Knut spurgte denne Kongernes Fcerd og den hele
Skade, som de havde gjort paa hans Rige, seilede han lige imod dem, hvor de laae i Hel
ge-Aaen, og havde en Krigsmagt, som var en halv Gang sterre end begge Kongernes. Der
om taler Sighvat:

Jyllands Konge, som
Tilbage kom,
Ei sig rove lod;
Det Folket priste.
Daners Vcerge-Skjoldl)
Ei vilde, at
Hans Land blev rovet.
yla Kongen gjcevest er."^)

En Dag mod Qvcelden saae Kong Onunds Speidere Kong Knut komme seilende og
at han ikke var langt borte. Da lod Kong Onund blcese i Krigsluren, hvorpaa hans Folk
toge Tettene ned, iferte sig sine Krigsvaaben, roede ud af Havnen og ester om Landet, bandt
deres Skibe sammen og beredte sig til Slag. Kong Onund lod sine Speidere lebe op paa
Land, som opsegte Kong Olaf og sagde ham denne Tidende. Da lod Kong Olaf bryde
op Doemningen og Elven gaae sit Leb. Selv foer Kong Olaf om Natten ned til sine Ski
be. Da Kong Knut kom udenfor Havnen, saae han Kongernes Hcer ligge stagsierdig.

Han syntes da, at det var for seent paa Dag at legge sig i Slag mod dem, ester at hans
Her ferst var bleven ganske ferdig; thi hans Flaade behevede stort Rum paa Havet for at
seile. Der var langt imellem hans forreste Skib og hans bageste, saa og imellem det som
laae yderst og det der laae nermest Landet. Derhos var der liden Vind. Da nu Knut
saae, at Svear og Nordmend havde remt Havnen, lagde han sig derind med saa mange
Skibe, som kunde faae Rum; dog laae Hovedstyrken af Flaaden ude paa Havnen. Om
Morgenen, da det var bleven ganske lyst, var der en stor Deel af Mandffabet paa Land;

Nogle vare i Samtale, Nogle for at more sig. De merkede ikke til Noget, fer Våndet
kom styrtendes ind over dem i en Fos, hvormed fulge store Trceer, som dreve md paa de
res Skibe og skamferede dem som de ramte; men Våndet stremmede over alle Marker.
Da omkom det Mandskab, som var paa Land, saavelsom meget af det, der var paa Skibe
ne. Men Alle, som kunde komme til, kappede deres Ankertouge, saa Skibene bleve lese,

dreve udefter og spredtes ad hid og did. Den store Drage, som selv var paa,
drev for Stremmen, og da den ikke saa let kunde vendes med Aarerne, drev den ud mod

Olafs og Amunds Skibe. Da disse nu kjendte Skibet, omgave de det paa alle Skibs

borde. Men fordi Skibet var saa hoit i Skroget, som om det var et Kastel, og havde desuden
et talrigt og udvalgt Mandstab ombord, som var vel bevebnet og stridsdygtig, var det ikke

let at angribe. Ester en kort Tids Forleb kom ogsaa Ulf Jarl til med sin Flaade, og da
begyndte Slaget, hvorefter Kong Knuts Flaade samlede sig fra alle Kanter. Men da

Kongerne Olaf og Amund saae, at de havde for den Gang vundet den Seier, som af Skjeb
nen var dem bestemt, lode de deres Skibe sige tilbage, lesnede sig fra Kong Knuts Skibe,

1) Forsvarer, Kongen. 2) Denne Stroehe er som fiere Gange fer indstudt for at udfylde Verset. 3) Knut.
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og Flaaderne stiltes ad. Men da Angrebet ei var steet saalunde, som Kong Knut havde
bestemt, lod han ikke gjore noget videre Anfald, hvorfor de begyndte at ordne deres Flaade
og sattte deres Skibe i Stand. Da Flaaderne vare stilte ad, og hver seilede sin Kaas, un
dersogte Olaf og Dnund deres Krigsmagt og fandt, at de ikke havde lidt noget Tab af

Folk. Imidlertid indsaae de, at om de biede indtil Kong Knut havde faaet den store
Flaade i Orden, som han havde, for dermed at angribe dem, saa vilde Forstjellen paa Folk
vaere saa stor, at der for dem var lidet Haab om Seier, ligesom det og var aabenbart, at
om Slaget fornyedes vilde der blive et meget stort Mandfald; thi toge de den Bestutning,

at roe med hele Flaaden ester efter langs Landet. Da de nu saae, ar Kong Knut ei for<
fulgte dem, såtte de Masterne op og heisede deres Seil. Saa siger Ottar Svarte i det

Drapa, som han digtede om Kong Knut den Mcegtige:

Du Konge, tapper i Strid!
Svearne tilbagedrev,
Og der fik Ulvebrad
Ei langt for Helge-Aa.
Frygtelige Skrcekkens
Vcerged' Land mod tvende Konger,
Der -hvor Ravnen ikle svcrlter,
I Striden haard mod Stridsmcend.

Saa qvad Thord Sjareksson i sin Dods-Sang om Kong Olaf:

Agde-Drotten Olaf,
Ei styed' Staalets Dron
Mod gjceve Iyde-Konge,
Da han klsved' Pantser-Ring.
Tappre Skaanekonge^
Skjod starpe Skud mod ham;
Svends Son da ei var seen;
Ulven tuded' om blodig Liig.

Kong Olaf og Kong Anund seilede ester til Sveakongens Rige, og en Dag mod Af

tenen lagde de til Lands ved et Sted, som heder Barvik, hvor de laae om Natten. Men
da mcerkedes det paa Svearne, at de vare hjemtraae; thi den sterste Deel af Hwren seilede
ester langs med Landet om Natten, og standsede ei i Farten, for de kom hjem til deres
Bopcele. Da nu Kong Anund mcerkede dette, lod han, saasnart det gryede af Dag, blcese

til Huusthing, hvorpaa hele Mandstabet gik paa Land og Thinget blev sat. Da tog Kong
Dnund saalunde Ordet: „saa er det, Kong Olaf, som I vide, at vi i Sommer have vceret

samlede i Felge og hoerjet vide om i Danmark. Vi have faaet meget Bytte; men intet
Land. leg haver havt halvfjerde hundrede Skibe; men nu haver jeg ikke mere end hun-

I) Elsdyret, som af Digteren ogsaa scettes blandt Rovdyrene. 2) Frygtelige Krigshelt. 3) Dnund.

l6l. Larvik kan umulig antages at vcere Bare-Sund i Gryts Sogn i Hammer
kinds-Herred i Oster-Ootland, efterdi det staaer i aabenbar Strid med Historiens klare og tyde
lige Ord, at Kongerne Olaf og Onnnd efter Affairen ved Helgeraa „»>3ll1<) «UBtr lvrir veli<N
Ovia KnnunKB, oe aplni 6aSB heir ut lan<!i, har er lieitir Narvik," ligesom det af det
Folgende sees at ligge ncermere Helgeraa end Kalmarnes. Det er saaledes vel med Dalin (I. 494)
rimeligst at soge denne Havn i Vleking. Derfrå, at Stedet siges at ligge i Sveakongens Rige,
lader sig ingen Modgrund hente, da det formeentlig er übeviisligt, at Bleking den Tid tilhorte
Danmark. Strår i Vest for nuvcerende Stad Carlskrona treenger en Bugt ind til Gaarden Bar
akra; maastee har man her det omyandlede VaiviK?
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<sap. 16'^,
Om Konq

Knut oq Ul
Jarl.

drede tilbage. Nu synes mig, at vi ikte kunne gjere stor Fremgang med ikke sterre Krigs

magt end vi nu have, endstjent I have de 60 Skibe, som I hele Sommeren have havt.
Derfor synes mig det er rettest, at vi fare tilbage til mit Rige; thi det er godt med heel
Vogn hjem at age. I denne Fcerd have vi vundet Noget, men Intet tabt. Nu vil

jeg byde Dig, Svoger Olaf, at Du farer med mig, og at vi Alle blive samlede i Vinter.
Tag Du saa meget af mit Rige, som Du vil, saa Du og det Mandstab, som folger Dig,

kan holde Eder vel; og lader os da, nåar Vaaren kommer, tåge den Beslutning, som os
tjenligst kan vcere. Ville I derimod heller vcelge det Kaar, at gjennemfare vort Land og
drage landveis til Norge, da stal det staae Eder frit for." Kong Olaf takkede Kong
Dnund for det Vennebud, han havde gjort ham; „men om jeg stal raade," siger han, „da
monne vi tåge en anden Raadstutning, og holde sammen det Mandstab, som nu er tilbage.
Jeg havde ferst i Sommer, for jeg foer fra Norge, 350 Skibe; men da jeg foer fra Lan

det, valgte jeg blandt den hele Krigsmagt dem, som syntes mig bedst at vcere; dermed be
mandede jeg 60 Skibe og dem har jeg endnu. Nu synes mig, at den Deel afDin Krigs
magt, som monne vcere lobet bort, er den udueligste, og mindst Hjcelp i den; men endnu seer
jeg her alle Eders Hevdinger og Hcerforere, og det veed jeg, at det Folk, som horer til Hirden, er
langt bedre stikket til at fereVaaben. Vi have her udvalgt Folk og ypperlige Skibe; thi kunne
vi vel ligge paa vore Skibe ial Vinter, som Hcerkongers Scedvane er. Men Knut mon ei

lcenge ligge i Helge-Aa; thi der er ingen Havn for saa mange Skibe, som han har. Sty
rer han nu ester efter os, da stulle vi undvige ham, og snart samle sig da Folk til os;
men vender han tilbage til de Havne, hvor hans Flaade kan ligge, da veed jeg for vist, at
Lysten til at vende hjem ei vil vcere mindre i hans Hcer, end i vor. Jeg venter og, at vi
have huseret saaledes i Sommer, at Torperne vide hvad de have at gjere baade i Skaane
og Sjceland. Saaledes vil Knuts Hcer snart adspredes vidveis, og uvist er det da, hvem
Seieren af Skjcebnen er bestemt; men lader os ferst udspeide, hvad Bestutning han tåger."

Saaledes endte Kong Olaf sin Tale, som vandt meget Bifald, og det Raad, som han gav,
blev fulgt. Der blev sendt Speidere i Kong Knuts Hcer, og begge Kongerne, Olaf og Dnund,

bleve liggende der.
Da Kong Knut saae, at Norges og Svearnes Konge styrede med deres Krigsmagt

oster ud langs med Landet, lod han Mcend ride landveis Nat og Dag, der fulgte Kon

gernes Seilads. Nogle Speidere fore frem, andre tilbage, saa Kong Knut hver Dag
havde Tidende om deres Fcerd, ligesom han og altid havde Speidere i deres Hcer. Da
han nu spurgte, at en stor Deel af Flaaden var seilet fra Kongerne, vendte han med sin Krigs

magt tilbage til Sjceland og lagde sig med hele Flaaden i Vresund, saa at en Deel laa
paa Skaane-Siden og en Deel ved Sjceland. Selv red Kong Knut Dagen fer Michaels»

Messe med et stort Folge til Roes kilde. Der havde hans Svoger Ulf Jarl beredt et
stort Gilde for ham. Jarlen var den omhyggeligste Vcert; men Kongen var stille og grcet

ten. Jarlen talte ham til paa mange Maader for at opmuntre ham og bragle paa Ba

ne, hvad han troede bedst kunde vcere ham til Moro; men Kongen var studs og faatalende.

Tilsidst bod Jarlen ham et Spil Skak, hvilket han samtykkede, og de toge frem et Skak
bret og spillede. Ulf Jarl var hastig til Sinds og gav ikke efter i nogen Ting; men Alt

hvad der cmgik hans Styrelse gik ham godt fra Håande, og han var en storKrigsmand, om
hvem der er mange Fortcellinger. Han var den mcegtigste Mand i Danmark efter Kong

<sap. l<»2. Nu i 8 Kol da (Itraislcelcw), nu Roeskilde i det nordlige Sjceland, ncest Leire de
danske Kongers celdste Scede. Staden stal have Navn efter dens fsrste Anlcegger Kong Roar eller
Hroar og en i Ncrrheden vcerende, endnn bevendt Kilde.
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Cap. 163
Ulf Jarls

Drad.

<sap. 16H
Om Kong
Olaf oa
Evearne.

<sap. 168.
Om Egil og

Tove.

Knut. Ulf Jarls Soster, Gyda, var gift med Jarlen Gudin Ulfnadsson, og deres Son

ner vare Harald, Englands Konge, og Toste Jarl, Valthjof larl, Mauro-Kaare Jarl og
Svend Jarl. Gyda hedte deres Datter, som var gift med Englamdernes Konge Edvard
den Gode.

Da de havde spillet en Stund Skak, gjorde Kongen et stort Feiltrcek, hvorved Jarlen
tog en Springer fra Kongen; men Kongen såtte den igjen paa Tavlen, og bad Jarlen
gjore et andet Trcek; men Jarlen blev vred, stodte Tavl-Bordet overende, stod op og gik sin

Vei. Kongen sagde: ærender Du nu, Ulf rcedde." Jarlen snoede sig om i Doren og sag
de: „lamgere monne Du have rendt ved Helge-Aa, om Du havde kommet til dermed.
Da kaldte Du mig ikke Ulf roedde, da jeg ilede Dig til Hjcelp medens Svearne stoge Eder
som Hunde." Derpaa gik Jarlen ud og lagde sig til Sengs. Kort efter gik ogsaa Kongen

i Seng. Morgenen efter, da Kongen klcedte sig paa, sagde han til sin Skosvend: „gak
Du til Ulf Jarl og drceb ham." Svenden gik, var borte en Stund og kom derpaa til.

båge. Kongen sagde: „drible Du Jarlen?" «Ikke drwbte jeg ham; thi han var
gaaen til Lucius-Kirke." Der var en Mand, som hedte Ivar hvide, norff af Fodsel,
som var Kongens Hirdmand og til ham sagde Kongen: „gak Du hen

og drceb Jarlen." Ivar gik til Kirken, ind i Choret og stak Sverdet igjennem Jarlen, og
strår lod Jarlen der sit Liv. Derpaa gik Ivar til Kongen med det blodige Svcerd i Haan

den. Kongen sagde: „drwbte Du Jarlen?" „leg droebte ham," siger han. „Vel
gjorde Du da." Efterat Jarlen var drcebt, lode Munkene Kirken lukke i Laas. Da dette
blev Kongen fortalt, sendte han Bud til Munkene og bad dem lukke Kirken op og synge

Messe. De gjorde som Kongen bod. Da nu Kongen kom til Kirken, ffjsdede han me
get Gods til Kirken, saa det blev et stort Hcerred, hvorved dette Sted meget haevedes, og

disse Jorder have siden stedse hort dertil. Kong Knut red ned til sine Skibe og laa der
loenge om Hosten med en meget stor Hoer.

Da Kong Olaf og Kong Anund spurgte, at Kong Knut var seilet til øresund og
laa der med en stor Magt, holdt Kongerne Huusthing og talede lcenge om hvad Raadstut
ning de skulde tåge. Kong Olaf vilde, at de skulde blive liggende der med hele Flaaden

og oppebie hvad Kong Knut vilde bestemme sig til. Men Svearne holdt for uraadeligt, at
bie der til Frosten kom, og saaledes blev det aftalt, at Kong Vnund foer hjem med hele sin
Hcer, men Kong Olaf blev liggende efter.

Medens Kong Olaf laa der, havde han ofte Samtale og Raadslag med sine Folk.
En Nat havde Egil Hallsson og Tove Valgautsson Vagt paa Kongens Skib. Tove
havde sin Herkomst fra Vester-Gotland og var hoibyrdig Mand. Medens de sad paa
Vagt, Horte de megen Graad og Hylen af de Folk, som vare fangne i Krigen og laae bund

ne paa Land om Natten. Tove siger, at han syntes ilde om at hore paa den Hylen og

bad Egil folge med sig for at lose disse Folk. Dette Arbeide udforte de, stare Baandene
over og lode Folkene undlobe, der ansaae dette for et Venskabs-Stykke; men Kongen blev

'aa vred, at de selv vare i storste Fare. Da Egil siden blev syg, vilde Kongen lcrnge ikke
see ham, fsrend mange Folk bade for ham. Egil angrede nu Meget, at han havde gjort

Noget, som fortsrnede Kongen, og bad ham om Tilgivelse derfor. Da lod Kongen sin
Vrede fare mod Egil, lagde Hcenderne over den Side, hvor Vcerken var, og sang sine Ven

ner derover, hvorefter Smerten ophsrte strår paa Stund, og Egil bedredes. Tove kom
efter Sigende saaledes i Forlig med Kongen, at han skulde formaae sin Fader Valgaut

i) Som havde Opsvn med Kongens Herberge, svarer vel til vor Marskalk eller Kammerherre.
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at komme til Kongen. Han var en reen Hedning, men ester Kongens Ord gik han over
til Christendommen og dode sirar han var debt.

Kong Olaf havde nu oste Samtaler med sine Folk, og sogte Raad hos dem og Hov-
dingerne, hvad han ffulde bestemme sig til; men der kunde ingen Enighed blive imellem dem,
da Nogle kaldte det uraadeligt, som Andre syntes at vcere tjenligt, og vare meget våtlende
i deres Raad. Kong Knut havde stedse Speidere i Kong Olafs Hcer, som indlode sig i
Samtale med mange Maend, og tilbode dem Gåver og Venskab paa Kong Knuts Vegne.

Mange lode sig derved lede, og gave deres Troffabs at vorde Kong Knuts Mcend
og holde ham Landet til Håande, om han kom til Norge. Dette aabenbaredes siden om

Mange, endffjont det forst blev holdt Dult. Nogle toge sirar imod Pengegåver, men
Andre blev Penge lovet siden, ligesom der og vare fuld Mange, som for havde tåget store
Vennegaver af ham; thi med Sandhed kan det siges om Kong Knut, at hver Mand, der
kom til ham, som ham syntes var noget Mands Mod i, og vilde soge hans Venstab, dem
gav han Hcenderne fulde af Gåver og Penge. Deraf blev han meget vennescrl, dog kom
hans Gavmildhed mest udenlandffe Mcend tilgode, og den var storst, sra jo fjernere Ste
der de vare komne.

Kong Olaf holdt ofte Samtaler og Stcevnemoder med sine Folk og spurgte dem
raads; men da han maerkede, at de gave forffjellige Raad, fattede han Mistanke om, at

der vare Nogle, som monne sige Andet, end de for ham ansaae raadeligt, og han var saa
ledes ikke vis paa, om Alle ydede ham den skyldige Troskab. Mange styndede til, at de
med forste foielige Vind skulde seile til øresund og saa nord til Norge. De sagde, at Da
nerne ei torde angribe dem, endstjont de laae med en stor Krigsmagt lige paa deres Vei.

Men Kongen var saa forstandig Mand, at han indsaae Sligt for ugjorligt. Han vidste
og, at Olaf Tryggvesson havde faaet Andet at vide, end at Danerne ei turde vove at siaaes,

da han med saa Folk lagde sig i Strid mod en stor Hoer. Kongen vidste og, at der i
Kong Knuts Håer var en Mcengde Nordmcend, derfor ncerede han den Mistanke, at de
som raadede ham til Sligt, monne vcere Kong Knut huldere end ham. Olaf Konge gjorde

saaledes det Udsiag paa disse Overveielser, at de Folk, som vilde folge ham, ffulde gjore sig
reiseferdige til at fare Landeveien ovenom Gotland og saa til Norge, „men vore Skibe,"
siger han, „og al anden Tyngsel, som vi ikke kunne fore med os, vil jeg sende oster til Svea
kongens Vcelde, og lade forvare for os der."

Harek af Thjow svarer saalunde paa Kongens Tale: „det er oiensynligt, at jeg ikke «ap. i<:«.

kan fare til Norge til Fods; jeg er gammel og tung og lidet vant til at gaae. Des- H?°t//
uden er jeg trau til at ffille mig ved mit Skib; thi paa dette Skib og dets Redstab har
jeg lagt saa megen Flid, at det vilde gjore mig ondt, at lcegge det i mine Uvenners Hen

der." Kongen svarer: folg Du med os, Harek, vi ffulle bcere Dig med os, nåar Du ikke
orker at gange. Da qvad Harek den Vise:

Rhinluens Land!o Jeg bestutted'
Heller at bestige
Havhest i Havets Vruus,
End nu til Fods at gange.
Skjont Guldets'o Giver Knut
Med sine Langstib' ligger

I) Rhin-Luen eller Flod-Luen er det sedvanlige Digternes Villede paa Guld, og Guldets Land er Qvin
deN, som Harek her tiltaler, ved at tcrnke paa sine hjemmevcerende Fruentimmer. Saaledes sige vi endnu
i en venlig Tiltale til Fruentimmerne: "Mit Guld." 2) Den Gavmilde, egentligenArmbaandetsLund, d. e.
ham som uddeler Guldringe.
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Eap. 169
Kong Olafs

Kcrrd fra
Svithjod.

Ude i Dresund;
Thi Folk min Kjcekhed kjender.

Da lod Kong Olaf Alt gjere i Stand til sin Reise. Folket bar deres Gangklceder og
Vaaben paa sig; men deres evrige Klceder og Lesere klovede de paa de Heste, som de kunde
faae. Desuden sendte han Folk afsted og lod sine Skibe fere ester til Kalmarnces.
Der lode de Skibene scette paa Land og forsee Skibsredskaben og de andre Varer; men

Harek gjorde, som han havde sagt, at han biede paa Ber, og seilede derefter vester til
Skaane, indtil han ved Afdags Tid med en frist og feielig Vind kom estenfor Holar. Da
lod han tåge Seil og Master ned nlligemed Fleien, og lod Skibet ovenbords over
trekke med graae Telte, lod nogle faa Mcend sidde ved Aarerne foran og agter i Skibet,

men de Fleste sidde lavt i Skibet. Da Knuts Vagtmcend saae Skibet, talede de imel

lem sig om, hvad Skib det kunde vcere, og gjorde den Gisning, at det maatte vcere ladet
med Sild eller Salt, da de saae kun faa Mcend ved Aarerne, og Skibet desuden forekom

dem graat og tjcerelest, ligesom og opstinnet af Solen, og tillige saae de, at det var stcerkt
ladet. Da nu Harek kom lcengere srem i

heise Seilene og opscette sin sorgvMe
vare rede og blaae Dugstnver mdvcevede. Da
de afsted, sige de til Kongen, at Kong
Knut svarer, at Kong Olaf var altfor klog en Mand til at fare eenjkibs igjennem Kong
Knuts Flaade og ansaae det for rimeligere, at det var Harek af Thjote eller hans Lige.

Mange holdt det for Sandhed, at Kong Knut vidste om Hareks Fcerd, og at den ei mon>

ne vcere gaaet saaledes af, hvis de ei tilforn havde stuttet Venstab med hinanden, hvilket
syntes at komme for en Dag, da Kong Knuts og Hareks Venffab blev almindeligen be»

kjendt. Harek gjorde denne Vise, da han seilede nord om Vedere:

Lunds Enker lod jeg ilke,
Ei danske Piger lee
Over, at jeg voved ei,
O Hegssibets Land")
Tage i Hest ttlssibs tilbage.
Paa Frodes ftade Vei')
Lad os Eg-Kjol stede
Ud fra Havringens D.-^

Harek foer sin Vei og standsede ikke for han kom nord til Hålogaland til sin Gaard
paa Thjote.

Da Kong Olaf begyndte sin Reise, foer han forst op om Smaaland, og kom
frem i Vester-Getland. Han foer stille og fredelige» frem, og Landets Folk ydede ham a!
Hjcelp paa Reisen. Saaledes foer han indtil han kom ned til Viken, og saa nord efter Vi

ken til Sarpsborg. Der opholdt han sig og lod sig berede Vinter-Scede. Derpaa gav

han de fleste af sine Hevdinger Hjemlov; men beholdt de Lendermcend hos sig, som ham

1) Hogens Skib er Haanden, hvorpaa Falkene ligesom seile og Haandens Land er et eddis? Billedt
paa en Qvinde, altsaa o Qvinde! 2) Frodes (en So-Konges) stade Sti, d. e. Havet. I) Havets Ring el
Himlen og Luften, og Luftens O er altsaa det samme som Vedero, Ve6r-e? i TeNen.

Cap. NiB. XlNmnr-nes, et Nces ved Staden Kalmar i Kalmar-Sund, imellcm Dland og
Fastlandet.

Ilul ui-, nu Havnen Hol eller Hslevig, strax nordenfor Skaansr i Skaane.
nu Vader? nordenfor Kullen, ved Grcendsen af Skaane og Halland.

ltitt. nu Smaaland, en Deel af Sster-Gotland, cfr. S. 9.
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syntes tjenligst. Der var hos ham alle Arne Armodssons Sonner, som stode i storst An
seelse hos Kongen. Da kom Geller Thorkelsson, der Sommeren for var kommen fra Is,
land, til Kongen, som for er fortalt.

Sighvat Skald havde lcenge vceret hos Kong Olaf, som for er fortalt, og Kongen
havde gjort ham til sin Stallar. Sighvat havde ikke let for at tale i übunden Stiil; men ""-
i Skaldfkab var han saa ovet, at Versene laae ham saa let paa Tungen, som om han ta- Stas.

lede i soedvanlig Tale. Han havde gjort en Kjobmandsfcerd til Valland, og i denne var
han kommen til England, hvor han havde trusset Kong Knut, og af ham faaet Lov til at
fare til Norge, som for er fortalt. Da han nu kom til Norge, foer han strår til Kong
Olaf, som han tras i Sarpsborg, og Mede sig for Kongen just som han sad ved Bordet,

Sighvat hilsede ham. Kongen saae paa ham og taug. Da qvad Sighvat:

Gjsve Konge! Hust Du paa,
Din Stallar er hjemkommen.
Alle Folk min Tale hore,
Som jeg her fremforer!
Sig Du mig, Du store Konge!
Hvor Du tomter scette Boenk
For mig blandt Dine ranke Mcend
Al Din Sal mig tcekkes.

Da sandedes det gamle Sagn, at mange ere Kongens Dren; thi Kong Olaf havde
spurgt hele Sighvats Fcerd, og at han havde vceret hos Kong Knut. Nu sagde han til
Sighvat: „ikke veed jeg, om Du nu agter at vcere min Stallar, eller om Du er bleven

Kong Knuts Mand." Sighvat qvad:

Knut, milde Ringe-Giver,
Det Sporgsmaal gjorde mig, om jeg
Ham vilde rcekke hjcelpsom Haand,
Som hugprude Olaf.
Jeg sagde mig ei sommed'
Meer i end Een at tjene;
Og jeg tyktes svare vel;
Hver Helt til godt Eremvel.

Da sagde Kong Olaf, at Sighvat stulde gange til det Scede, som han for pleiede at

have, og da kom Sighvat snart i det samme Venstab med Kongen, som han for havde havt.
Erling Skjalgsson og alle hans Sonner havde om Sommeren vceret i Kong Knuts

Hoer og Håkon Jarls Folge. Der var og Thorer Hund og stod i megen Anscelse. Da Om''srttn,
nu Kong Knut spurgte, at Kong Olaf var faren Landeveien til Norge, oploste han Krigs-

hceren og gav alle Mand Lov til at soge Vinter-Ophold. Da var der i Danmark en stor

Hcer af udenlandffe Mcend, baade engelske og norske, og fra flere Lande, som havde samlet
sig til Hceren om Sommeren. Om Hosten foer Erling Skjalgsson til Norge med sit

Mandstab og fik store Gåver af Kong Knut ved Skilsmissen; men Thorer Hund blev til
bage hos Kong Knut. Med Erling fore Kong Knuts Sendemcend, vel forsynede med

Penge, og om Vinteren fore de vide om i Landet, og udbetalte de Penge, som Kong Knut havde

lovet Mange om Hosten, for at de ffulde staae ham bi. Desuden uddeelte de Gåver til Mange,
hvis Venstab de med Penge kunde tilkjobe Kong Knut. Paa denne deres Omreise havde
de megen Hjcelp af Erling. Saaledes stede det da, at Mangfoldige tilvendte Kong Knut

deres Venffab, lovede ham deres Tjeneste og tillige, at gjore Kong Olaf Modstand. Nogle

1) Meer i Senn, d. e. mere ad Gangen.
41-5
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<sap, l?2.
Qm Kong

Olafs Jule
gåver,

gjorde det aabenbarligen; men der vare mange Flere, som skjulte det for Almuen. Denne
Tidende spurgte Kong Olaf; thi Mange vidste derom at fortcelle ham, og ofte faldt Talen der»
paa i Hirden. Sighvat Skald qvad dette:

Der gange Kongens Fiender
Med tunge lose Punge,
Folk byde gyldne Malm
For ufali) Kongens Hoved.

Enhver sig veed fordomt
Med Ret til sorte Helved',
Om han scelger saa

Ussel Lon i Himlen blev
For dem som svege Drot;
De kom til dybe Hjem
For hoie Lue-11d.2)

Ofte fertes den Tale da i Munden, hvor ilde det semmede Håkon Jarl, at fare med

vcebnet Haand mod Kong Olaf, som havde ffjcenket ham Livet, da han var kommen i Kon
gens Vold. Men da Sighvat, som var en stor Ven af Jarlen, Horte at denne Bebreidelse
var gjort Jarlen, qvad han:

Horde-HeltsN Huuskarle
For lydig Jarlen var',
Da de Penge finge
For Olaf at aflive.
Men ei hcederligt det er,
Hans Hird derfor anklage.
Det bedre for os Alle er
Om frie for Svig vi kjendes.

Kong Olaf havde et stort lule-Gilde, og da vare mange Storfolk komne til ham. Det
var syvende Dag Juul, da Kongen med nogle faa Mcrnd, og deriblandt Sighvat, som fulgte

ham Nat og Dag, gik til et Huus, hvor Kongens dyrebare Kostbarheder forvaredes. Han
havde da, som hans Vane var, med megen Omhu samlet sine Kostbarheder, for at uddele
Vennegaver ottende luledags Aften, og i dette Huus stode ikke saa faa guldbestagne Svar

de. Da qvad Sighvat:
Der stande gyldne Svserd;
Vi Saarhavs rose;
Os vorder Hcerens F?rers
Huld til det storste Held.
O Konge! jeg modtager.
Om Du Skald giver et af dem.
O! Du Hav-Ildens Senders)
I fordum Tid jeg var med Dig.

Kongen tog et Svcerd, hvis Haandfang var omvunden med Guld og Hjaltet guld
bestaget, og gav ham. Det var et kosteligt Klenodie; men Gåven var ei avindslos, som

siden blev bekjendt. Strax efter lulen begyndte Kong Olaf sin Reise til Oplandene; thi han
havde en stor Mcengde Folk og der var ingen Indtoegter kommen til ham nord fra Landet

!) Som ei er tilfals. 2) Helvede. 3) Helten fra Hordaland staaer for Norges Konge. 4) Blodets
Aarer, d. e. blodigt Svcerd. 5) Guldets Sender, d. e. gavmilde Konge.

For Guld sin Herre huld.
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«ap. 17 z.
Om Rauds

Srnncr.

<sap. l?.>.
Om Biorn

Togcd.

om Hosten; thi der havde vceret Leding om Sommeren, og til at bestride denne Omkostning
havde Kongen anvendt alle de Midler, han kunde overkomme; ikke heller var der nogle
Skive, hvorpaa han kunde fare med sine Folk nord i Landet. Tillige spurgte han og kun
de Tidender fra Norden, hvoraf han spaaede sig liden Sikkerhed, om han ikke foer med man

ge Folk. Af den Aarsag bestuttede Kongen at reise gjennem Oplandene, endskMt det ikke
var saa lcenge siden, at han var faret derom i Gjcestebuder, som Loven tilsagde eller Kon

gernes Vane havde vceret. Men da han kom til Ovlandene, indbode Lendermoend og mceg
tige Bender ham til sig, hvorved saaledes hans Omkostninger lettedes.

Der var en Mand ved Navn Bjorn, som var af gotisk Herkomst, og en Ven og

Bekjendt af Dronning Astrid, samt noget besioegtet med hende. Hun havde givet ham
Gaards-Bestyrelse og Syssel paa den overste Deel af Hedemarken, ligesom han og havde
Bestyrelsen over Bsrerdalene. Bjsrn var ikke Kongen kjcer; ikke heller var han yndet af

Bonderne. Det var indtruffet i den Bygd, som Bjorn raadede over, at der var bleven
mange Sviin og Nod borte, hvorsor Bjorn lod sammenkalde et Thing for at efterssge det
Bortkomne. Slige Skarnstykker tiltroede han mest de Folk, som sadde i Skovbygderne,
langt fra andre Mcend, hvorved han sigtede mest til dem, som boede i Bsterdalene; thi den
Bygd var meget tyndt beboet og fuld af Vande og Rydninger i Skovene, og faa Steder
vare store Bygder samlede.

Der var en Mand som hedte Raud, der boede i Vsterdalene; Ragnhild hedte hans
Kone, og Dag og Sigurd hans Sonner, som vare Mamd af store Evner. Disse vare til<
stede paa Thinget, gave Tilsvar paa Bsterdolernes Vegne og skjode Beskyldningen fra
dem. Bjorn syntes, at de vare for kjephoie i deres Svar og storagtige i Klceder og Vaa»
ben, derfor dreiede han Talen hen paa disse Brodre og sagde, at det var ingenlunde urime
ligt, at de havde gjort Sligt; men de benegtede det og dermed sluttedes Thinget. Kort
efter kom Olaf Konge med sit Folge til Gjcestebuds hos Bjorn Foged. Den Sag, som for
var behandlet paa Thinge, blev da klaget for Kongen, og Bjorn sagde, at Rauds Sonner
syntes ham ligest til at have udovet slig Udaad. Der blev da sendt Bud efter Rauds Son

ner; men da de indfandt sig hos Kongen, sagde han, at de ikke havde Udseende af Tyve og
frikjendte dem. Derpaa indbyde de Kongen med alt hans Folk til deres Fader til et tre
Dages Gjestebud, og endsikjondt Bjorn fraraadede Reisen, foer Kongen ikke destomindre.

Hos Raud var et meget pynteligt Gjestebud. Da spurgte Kongen Raud, hvad for Folk
han og hans Kone vare? Han svarede, at han var svensk Mand, riig og hoibyrdig; „men
jeg lob derfrå med den Kone, som jeg siden haver havt, og hun er en Soster til Kong Ring
Dagsson." Da erindrede Kongen sig begge dercs Mt. Han fandt, at Fader og Sonner

Cap. 173.
dalene, som fordum kun bestod af tre Prcestegjcrlde, nemlig Elverum, Aamot og Tyldalen. 1, El
verums Prcestegjceld indbefattede (Elverum), (Tryssild) samt de tvende
Sogne Idre og Serna, som forst i Aaret 1649 kom under Sverige (cfr. Saml. t. d. N. Folks
Sprog etc. 11. 526, 111. 258); 2, Aamots Prcestegjceld indbefattede Sognene NIf«l!3lr
vir» (nu Store Elvedalen), Neiuclalr vtra og Nelulllllr skia (nedre- og ovre-Reendalen),;
3, Tyldals Prcestegjceld indbefattede Sognene (nu Annexsogn til Tonscets Prcestgd.),
'lunsNtr eller Kviknar (jvilcuom, nu Qvikne) og (nu Vingeln).
Osen, Lille-Elvedals, Nedre-Foldals, Tolgens, Dalsbygdens og Indscets Kirker strive sig alle fra
senere Tider. Dsterdalene vare, som vi see, i Olaf den Helliges Tid yderst svagt befolkede Skov
egne, hvilket endnu maa have vceret Tilfceldet i Slutningen af 13de Aarhundrede, som kan ffje>n
nes deraf, at de i Henseende til Ledings-Udbud, scrttes i Forhold til Gudbrandsdalen som 5 til
16 (Hirdskr. 35 Cap.); ikke destomindre udgjorde dog Dsterdalene et scerstilt Syssel, som var deelt i Sster
dalene nordenfor og ostenfor Aamot fvlir nor<z»n akfvrn-
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Tborers
Drab

vare forstandige Mcend og spurgte ester deres Fcerdigheder. Sigurd sagde, at han kunde

udtyde Dremme og skjenne Dagens Fcerd, endstjent ingen Himmel - Legemer vare at see.
Kongen prevede denne hans Kunst, og det var som Sigurd havde sagt. Dag angav det

som sin Fcerdighed, at han kunde see hver Mands Dyder og Laster, som kom ham for Vie,
nåar han vilde lcegge neie Mcerke dertil. Kongen bad ham sige hvad Sindsfeil han saae
hos Kongen Selv. Dag fandt en Feil, som Kongen syntes var saa i Sandhed. Derpaa
spurgte Kongen hvad Sindsfeil Bjern Foged havde? Dag sagde, at Bjern var en Tyv,
og siger tillige, hvor Bjern paa sin Gaard havde skjult Been, Horn og Huder as de Nod,
som han om Hosten havde stjaalet; «thi han voldte," siger han, «alle de Tyverier, som ste
de i Hest, og hvorfor han bestyldte andre Mcend." Dag betegnede ogsaa Kongen de
Steder, hvor Kongen stulde lede derefter. Da nu Kongen foer bort fra Raud, blev han fulgt
paa Veie med store Vennegaver, og Rauds Senner bleve hos Kongen. Kongen foer ferst
til Bjern, og erfoer da, at alt det var Sandt, som Dag havde sagt. Derpaa jog han
Bjern ud as Landet, og han maatte takke Dronningen for, at han beholdt Liv og Lemmer.

Thorer, en Sen af Vlver Egge, en Stifsen as Kalf Arnesson og en Sestersen

af Thorer Hund, var en overmaade vakker Mand, stor og stcerk. Han var paa den Tid
18 Aar gammel, havde faaet et godt Giftermaal paa Hedemarken og dermed stor For
mue; dertil var han den vennesceleste Mand, stabt til at vcere Hevding. Han indbed
Kongen med sit Felge hjem til sig til et Gjestebud. Kongen tog imod Tilbudet, foer til
Thorer og blev vel modtagen. Gildet var saare prcegtigt, de bleve herlige» bevcertede og
hvad der fattes for Gjcesterne, var det Vedste der kunde faaes. Kongen og hans Mcend
talede imellem sig om, at Alt var saare herligt, og vidste ikke hvad de stulde ansee for at
vcere fortrinligst, enten Thorers Husebygning eller Indbo, Bordtei eller Drikkevarer, eller
Manden, som gjorde Gjcestebudet. Men Dag udelod sig ikke meget derom. Kongen

pleiede ofte at tale med Dag og spurgte ham om forstjellige Ting, og han havde prevet
Sandheden af Alt hvad Dag sagde, hvad enten det allerede var steet eller stulde stee, hvor
for Kongen fcestede megen Tro til hans Tale. Da kalder Kongen Dag for sig til Sam

tale i Eenrum, og talede med ham om mange Ting. Omsider vendte Kongen ogsaa Talen paa
Thorer, hvor herlig Mand Thorer var og hvilket prcegtigt Gjcestebud han havde gjort.
Dag svarede kun lidet dertil, men tilstod, at det var sandt, som Kongen sagde. Derpaa
spurgte Kongen Dag, hvad Sindelag eller Lyde han fandt hos Thorer. Dag svarede, at

han vistnok maatte ansee Thorer for at vcere af et godt Sindelag, dersom han virkelig
var den, som han for menig Mand saae ud til at vcere. Kongen bed ham svare paa,
hvad han spurgte om og sagde, at det var hans Pligt. Da svarer Dag: «saa maa Du

og lade mig raade for Strassen, om jeg stal aabenbare Lyden." Kongen svarer, at han ei

vil styde sin Dom under anden Mand, men bed atter Dag, at svare paa, hvad han spurgte
om. Dag svarer: «Dyrebart er Drottens Ord, det Sindelag sinder jeg hos Thorer, som
hos saa mange Andre, at han er altfor pengegjerrig." Kongen: «er han da Tyv eller

Ransmand?" «lkke er han det." «Hvad er han da?" „For at vinde Penge gjor
de han sig til Forrceder mod sin Drot; han haver tåget Penge af Kong Knut den Mcegtige
for Dit Hoved." —Kongen spurgte: «hvormed kan Du gjere dette Sandt?" Dag:

«han haver paa sin heire Arm ovenfor Albuen en tyk Guldring, som Kong Knut gav ham,
og som han lader ingen Mand see." Derefter endtes Samtalen og Kongen var meget vred.

Da nu Kongen fad over Bordet, og Gjcesterne havde drukket en Stund i stor Lystighed,

men Thorer gik omkring for at see Gjcesterne tilgode, lod Kongen kalde Thorer for fig. Han

gik frem for Bordet og lagde Hcenderne derpaa. Kongen spurgte: «hvor gammel Mand
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er Du, Thorer?" «Jeger 18 Aar," svarer han. „Stor ManderDu, Thorer, efter
den Alder, og Du har havt Lykken med Dig." Da tog Kongen om hans hoire Haand og
strog op efter Albuen. Thorer sagde: „tag varligen derpaa, jeg haver en Byld paa Ar
men." Kongen holdt Hcenderne stille og solte, at der var noget haardt derunder. Der

paa sagde han: „ haver Du ikke spurgt, at jeg er Lcege? Lad mig see Bylden." Da Tho
rer saae, det ikke lcengere kunde nytte at skjule, tog han Ringen af sig og lagde den frem.
Kongen spurgte, om det var Kong Knuts Gave? Thorer svarer, at han ikke kunde negte det.

Derpaa lod Kongen Thorer gribe og lcegge i Lcenker. Nu kom Kalf til, bad om Naade

for Thorer og bed Penge for ham, hvilket blev understottet af Mange, der ogsaa tilbode
deres Penge; men Kongen var saa vred, at Ingen kunde saae et Ord frem. Han sagde, at

Thorer stulde saae den Dom, som han havde beredt sig selv. Derpaa lod Kongen Thorer
drcebe. Dette Verk blev meget forhadt baade i Oplandene, og ikke mindre nord i Thrond
hjem, hvor den storste Deel af Thorers Mt var. Kalf tog sig og denne Mands Aflivelse
meget noer; thi Thorer havde vceret hans Fosterssn i Barndommen.

Griotgard Olversson, Thorers Broder og den celdste af Brodrene, var og en meget

gild Mand, der havde en stor Skare af Folk om sig; han opholdt sig ogsaa den Gang paa
Hedemarken. Da han nu spurgte, at Thorer var tågen af Dage, gjorde han Anfald paa
de Steder, hvor Kongens Gods og Mcend var; men derimellem holdt han til i Skovene
eller andre forborgne Steder. Da Kongen kom til Kundffab om denne Ufred, lod han efter»
sporge Griotgards og fik at vide, at han havde tåget Natteherberge ikke langt fra

det Sted, hvor Kongen var. Kong Olaf foer afsted ved Nattetid, kom did mod Dagningen
og stog en Mand-Ring om den Stue, hvori Griotgard var. Griotgard og hans Mand
ffab, som vaagnede ved den Folke-Gny og Vaabenbrag, lob strax til deres Vaaben, og

Griotgard selv sprang ud i Forstuen. Han spurgte, hvo der raadede for Hceren, og det

blev ham svaret, at Kong Olaf var kommen der. Griotgard spurgte om Kongen kunde hore
hans Ord? Kongen, som stod ved Doren, svarer, at Griotgard kunde tale hvad han vilde,
og han kunde hore hans Ord. Griotgard sagde: «ikke mon jeg bede om Naade," og i det
Samme lob han ud, havende Skjoldet over sit Hoved og draget Svcerd i Haanden. Det

var kun lidet lyst, saa han ei kunde see tydelige». Han stak Svcerdet efter Kongen; men
det ramte Arnbjorn Arnesson, og Stikket kom ind under Brynjen og lob op i Maven, hvoraf

Arnbjorn fik sin Bane. Griotgard blev ogsaa strax drcebt med de fleste af sine Folk. Efter
denne Begivenhed vendte Kongen tilbage sor til Viken.

Da nu Kongen kom til Tunsberg, udsendte han Mcend til alle Sysler og udbod Folk
til Leding. Han havde kun lidet Forraad af Skibe, da der ikke var andet end Bondestibe

at faae. Der fra Herrederne i Ncerheden stimlede vel meget Mandskab til ham, men Faa
kom langveis fra, og det fandtes snart, at Landsfolket havde vendt sin Troskab fra Kongen.

Kong Olaf sendte Mandskab til Gotland efter sine Skibe og andet Gods og Varer, som de

havde efterladt der om Hosten, men disse Folks Fcerd gik seent fra Haanden; thi det
var ikke bedre nu end Hosten for at seile gjennem Danmark, eftersom Kong Knut havde

om Vaaren udrustet en Krigsmagt over hele Danavcelde og havde ikke sterre end 120t)
Skibe.

De Tidender spurgtes til Norge, at Kong Knut samlede en umaadelig Krigsmagt

over hele Danmark, og tillige, at han med den Magt agtede sig til Norge, for at lcegge Lan
det under sig. Da nu Sligt spurgtes, blev Folket mindre villig til at hjcelpe Kong Olaf,

saa han siden fik lidet af Bonderne, og hans Folk talede ofte derom sig imellem. Sig
hvat qvad:
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Englands Drot Skårer udbyder;
Men foerre Folk og smcerre
Krigsffibe vi kun samle.
Kongen jeg ei bange seer.
Stygge ere deres Raad,
Om Landsmcend Kongen la'er
Fattes Folk til Strid.

Kongen holdt Hirdstwvne og stundom Huusthing med alle sine Folk, og spurgte sine

Moend tilraads, hvad de nu syntes at ffulle tåge sig til. „Ikke tor vi dolge for os Selv,"
siger han, „at Knut monne gjere os et Besog i Sommer, og han haver, som I vel have
spurgt, en stor Hoer; men vi have lidet MandjVab at scette imod ham, ester som Tingene nu
staae, og desuden er Landsfolket os ikke tro." Paa Kongens Tale svarede de Mcend, som
han tiltalede, forsVjelligen; men der fortcelles, at Sighvat sagde:

Undaf fiy vel vi kunne;
Kongens Fiende os lotter
For Pengegåve Tro at forsage;
For Frygt jeg kom i Rygte.
Hver Mand i dette Land

Skjent svag er Venners Hjcelp;
Sig roder onde Svig.^)

Den samme Våar hcendte det paa Hålogaland, at Harek af Thjoto mindedes, hvor
lunde Aasmund Grankelsson havde rovet og slaaet hans Huuskarle. Et tyvescedet Skib,
som tilhorte Harek, ftod udenfor hans Gaard med Telte og Dcek, og han udbredte det Ord,
at han agtede at fare sor til Throndhjem. En Qvceld gik Harek ombord med sine Huus
karle, ncesten 80 Mand, som roede hele Natten og kom henimod Morgenen til Grankels
Gaard, som de floge en Ring omkring. Derpaa gjorde de et Anfald paa Gaarden og stak
Ild paa Huset. Der indebrwndte Grankel med sine Huusfolk, og Nogle bleve drcebte uden
for, saa i Alt 30 Mand der lode Livet. Efter dette Verk foer Harek hjem og fad paa
sin Gaard. Aasmund var hos Kong Olaf, da han spurgte dette; derfor var der Ingen paa
Hålogaland, som kroevede Bod af Harek for dette Verk, ligesom han heller ingen tilbed.

Knut den Mcegtige drog sin Krigsmagt sammen og styrede til Limfjorden. Da han
var fwrdig med sin Udrustning, seilede han derfrå med hele Flaaden til Norge, gjorde
al mulig Fortgang og landede ikke ostenfor Fjorden; men seilede over Folden og lagde i Land

ved Agder, hvor han sammenkaldte et Thing. Bonderne kom ned ovenfra Landet og holdt
Thing med Knut, som overalt der i Landet blev antagen til Konge. Der såtte han da

Mwnd over Systerne og tog Gidster af Bonderne, uden at nogen Mand modsagde ham.
Kong Olafvar i Tunsberg, da Knuts Flaade seilede udenfor over Folden. Knut seilede nordef

ter langs med Landet, og der kom Folk til ham fra Hcerrederne, som tilsagde ham Lydighed.
Han laae en Stund i Eikundasund, hvor Erling Skjalgsson kom til ham med mange Folk
og Kong Knut og han befcestede paa ny deres Venffab. Blandt Andet lovede Knut Er-

I) Digteren raader til Flugt og gjendriver Beskyldningen for Feighed ved et saadant Raad ved at hen
pege paa Forrcrderes Troloshed.

Cap. 18ft. I'ollclm, den ydre Deel af Christiania-Fjorden, see foran Cap. 49.
NiKun6gBUNll, Egersund, see foran S. 287.

Penge fjcrrner Folkets Tro.

Lcengst Kongen vise Tro,
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ling, at han skulde faae hele Landet imellem Stadt og Rygjarbit at raade over. Derpaa
foerKong Knut sin Vei og, kort at fortcrlle, standsede ikte for han kom nord til Throndhjem og
landede ved Nidaros. I Throndhjem sammenkaldte han et Thing for 8 Fylker, hvor
Kong Knut blev udvalgt til Konge over hele Norge. Thorer Hund, som havde fulgt med
Kong Knut fra Danmark, var der, ligesom og Harek af Thjote var da kommen did.

Harek og Thorer bleve da gjorte til Kongens Lendermcend og svore ham Troffabs Ed. Kong
Knut gav dem store Forlehninger og Ret til Finne-Handel, hvortil han desuden fsiede
store Gåver. Alle Mcend, som vilde holde sig til ham i Venffab, berigede han baade med

Forlehninger og Penge, og gav dem alle sterre Magt, end de tilforn havde havt.
Da Kong Knut havde underlagt sig hele Norge, sammenkaldte han et talrigt Thing,

baade af hans egne Folk og af Landsfolket, og paa dette gjorde han vitterligt, at han vilde
give sin Framde Håkon Jarl Overbestyrelsen over alt det Land i Norge, som han paa denne

Fcvrd havde vundet. Iligemaade ledte han sin Sen Herde-Knut i Heiscedet ved sin Side
og gav ham Kongenavn tilligemed hele Danavcelde. Kong Knut tog som Gidsier af alle
Lendermcend og Storbender i Norge enten deres Senner, Bredre eller andre Noerbeslceg
tede, eller de Mcrnd, som vare dem kjcerest og ham dertil syntes bcdst ffikkede, hvorved

han, som sagt, befcestede deres Troskab mod sig. Saasnart Håkon Jarl var kommen til
denne Magt i Norge, gjorde hans Svoger Einar Tambarskelver et Forbund med ham, og
sik alle de Forlehninger igjen, som han fer havde havt, imedens larlerne raadede i Lan
det. Kong Knut gav Einar store Gåver og bandt ham til sig i megen Kjwrlighed, derhos
lovede han ham, at Einar skulde vcere den sterste og gjceveste Mand i Norge blandt dem,
som ikke havde den heieste Vwrdighed, saalcenge hans Vcrlde stod over Landet. Dertil
feiede han, at Einar syntes ham bedst skikket til at bcere det heieste Hceders-Navn i Norge,

nåar ingen Jarl var forhaanden, og ligesaa hans Sen Endrid for sin heie Byrds Skyld.
Einar såtte megen Priis paa disse Lester og lovede han derimod sin Troskab. Da begyndte
Einars Hovdingskab paa ny.

Der var en Mand, ved Navn Thorarin Loftunge, som var Islcender af Her-
komst og en stor Skald, der havde voeret meget hos Konger eller andre Hepdinger. Nu rmLoftunge
var han hos Kong Knut den Moegtige og havde digtet en Flok om ham? Da Kongen fik

dette at vide, blev han meget og befalede ham Dagen ester, at bringe sig et Drapa

nåar han sad over Bordet. Gjorde han ikke dette, da siger Kongen, at Thorarin skulde
hcenges for sin Djcervhed, at have forfattet et saa ringe Digt om Kong Knut. Thorarin
digtede da et som han indfkjed i Qvcedet, og foregede det med nogle andre Stro
pher eller Viser. Dette er Omqvcedet:

Saa vcerger Knut for Jorden,
Som Hunlen Vogter.

1) Kongen havde ventet et langt Digt i ftere Afdelinger, et Drapa, og fik kun et sortere i faa Stropher,
en Flok. 2) Omqvcrde. 3) Det forste Christendommens Lys kom til Norden fra Greekenland; derfor er
Grcrkers Vogter de Christnes Gud.

d. c. det sydlige Grcendsepunkt imellem Agder og Viken, eller omtrent det nu
vcrrende Gjcernces-Tangen imellem Sster-Riisser og Kragero, see S. 34, cfr. Saml, t. d. N. F.

og Hist. 1 V. S. 294.
I?innf<3!-, Finfcrrd. Saa lcenge Finmarken i den S. 67 angivne Udstrcekning var Norges

Skatland, overdroges det gjerne til en af Hevdingerne eller Kongens Lendermcend i Hålogaland,
imod Erlceggelsen af en ris aarlig Pengesum til Kongen, at indkrceve Skatten i disse Landsfader,
imedens han forevrigt i Handel med Finnerne lunde gjere sig dette Hverv saa for
declagtigt som muligt hvilket kaldtes at have I'inufttr eller XonunA88)8l» u Mor
liiime, cfr. Saml. l. c. I. 114 f.

42
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Kong Kunt lonnede Digtet med 50 Mark Solv. Dette Drapa kaldes Hovedlosen.
Thorarin digtede et andet Digt om Kong Knut, som blev kaldet Togdrapa, og deri er om
talt Kong Knuts Fcerd, da han foer sor fra Danmark til Norge, og dette er en af Stef-Danmark til Norge, og dette er en af Stef-
Balkerne

Her omtales, at Knuts Reise var prcegtigere at see til, end Saga kunde fortcelle.
Men derfor qvcedede Thorarin dette, fordi han roser sig af, at han var med i Kong Knuts
Folge, da han kom til Norge.

De Mcend, som Kong Olafhavde sendt oster til Gotland efter sine Skibe, toge med sig de
Skibe, som syntes dem at vcere de bedste; men de ovrige brcendte de. Skibsredfkabet og andre
Varer, som tilhorte Kongen og hans Mcend, toge de ogsaa med sig. Da de spurgte, at
Kong Knut var faren nord til Norge, seilede de ostenfra gjennem Aresund og nord til Vi
ken til Kong Olaf, som de overgave hans Skibe. Han var da i Tunsberg. Men da Kong
Olaferfarede, at Kong Knut seilede nordefter langs med Landet, styrede Kong Olaf med sin Flaa
de ind i Os 10-Fjord op i et Vand, som heder Dra sn, hvor han laae stille indtil Kong Knuts

1) Et af de forhen omtalte indstudte Vers. 2) Havet. 3) Skibe. 4) Klippen Smalsarhorn (nu Hornelen)
paa Ven Brimanger paa Grcendsen af Nordfjord og Sondfjord. 5) Vakker for Stavnen er Volgerne
eller Havet og Havhesten Skibet. 6) Et bekjendt Ord for Siden. 7) Det svale eller kolde Hjem er Ha
vet. 8) Svanedalens morke Land SjoKmd, Sjcelano, eller og de stovrige Der.

Cap. 183. l^O^lm-ljk,r6r), kaldtes den nordlige Deel af Christiania-Fjorden
indtil Icelsen og Horten; saaledes siges viaku (Drammens-Fjord) at vcere en Arm af (I8l0»l
-fjorår. Bencevnelsen synes allerede at vcere bleven brugt fsrend Staden Oslo var anlagt. Den
yderste brede Deel af Christicmia-Fjorden var det altsaa kun, der havde Navn af lollliu.

vrakn (visfn, viaukn, viamnn og 'lilluku) var, som an fort, Navnet paa Drammens-Fjord;
dog synes man ogsaa dermed at have betegnet det Sted, hvor nuvcerende Drammens By er be
liggende, cfr. Fornm. S. IX. 116.

I<iBti, nu Lister, hvorom see S. 38.
Otim, see foran S. 55.

Knut er under Himmels) Fredfaste Mcend
Min Ven, af Scrder mild, Troforbundne
Med mange Folk Gled' yvast forbi

Farer denne Fcerd. Gamle Hjsrnagle-Hoi,4)
Gram, vel befaren Der, hvor Stavn-Bakkens Hest^)

Paa Odder-Hjem,i) drog ud Drev' Stadt forbi.
Store Flaade Gavmild Konges Fcerd

Fra Limafjord. Ei ussel var.

Stridsstcerke Agder Skibets krumme Svangt
Vange vare Bares Stim forbi

For graadig Strids-Svanes I Vindens Suus
Dynger Liig. Og Havets Bruus.
Alt Kongestib Saa gled' fra Sonden
Var guldbelagt. Sval-Hjems?) Falke,
Sligt Syn vel er At Hcerfsrer gjceve

Stcerkere end Sagn. Kom mod Nord til Nid.

Den gjceve Konges Da gav snilde
Kulsorte Master Jyllands Herffer
Skrede fort paa Hele Norrig
Lister-Havet. Til sin SLsterssn,

Eikunda-Sund mod Syd Og gav sin Son
I Vildsvins.Skum — Ieg det bekrcefter —
var tcet bedcekt Danmark, Svane-
Med Soens Ski'r.^) Dals merke Sal.8)
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Flaade var seilet serefter igjen. Men paa den Foerd, som Kong Knut gjorde nordefter
langs med Landet, holdt han Thing i hvert Fylke, og paa hvert Thing blev Landet ham
edeligen underkastet og Gidster ham givne. Han foer ester over Folden til Bora/) og

holdt Thing der, og der, som andensteds, blev Landet ham ved Ed undcrgivet. Derpaa

foer Kong Knut ser til Danmark, efterat have vundet Norge uden Svoerdstag, og han
herffede saaledes over 3 Riger. Saa siger Halvard Hareksblese, da han digtede om Kong
Knut:

O! Du stridsrasse Yngve,
Som rodfarver Brystets
Raader England, Danmark ene;
Ved dette Freden lettes.
Du, som reiser Spyde-Larm,
Norges Land Dig undertvang;
Du som ynder Malmens Gjald,
Du stiller Hoges Hunger.

Kong Olaf seilede med sine Skibe ud til Tunsberg, saasnart han spurgte, at Kong Cap. iBH.
Knut var vendt tilbage serefter til Danmark. Derpaa gjorde han sig seilfcerdig med det OlafogN
Mandffab, som vilde folge ham, og havde da 13 Skibe. Siden seilede han ud efter
Viken; men fik kun faa Penge og lidet Mandffab, da kun de fulgte ham, som boedeiAerne
eller paa Udnces. Kongen gik da ikke op paa Land, men tog kun de Penge og det Mandffab med

sig, som faldt paa hans Vei, og han mcerkede snart, at Landet var sveget fra ham. Han
drog videre frem, eftersom Ber faldt til. Dette var i Begyndelsen af Vinteren. Vin

den faldt seent til for dem, saa de laae meget lcenge i Sceleerne, hvor de spurgte Tidender
nord fra Landet af Kjebmamd, som fortalte Kongen, at Erling Skjalgsson havde samlet et

stort Mandffab paa Icederen, og at hans Skib laae fuldt tiltaklet udenfor Landet tilligemed
mange andre Farteier, som tilherte Benderne, nemlig Studer, Fiffe-lagter og store Roer

baade. Da seilede Kongen ostenfra med sin Flaade og laae en Stund i Eikunda-Sund.
Nu spurgte begge Parter til hinanden, og Erling samlede alt det Mandffab, han kunde faae.

Thomas-Messe fer Juul tog Kongen, saasnart det gryede af Dag, ud af Havnen.

Med en god, men noget hvas Ber, seilede de nordefter Icederen forbi. Veiret var fugtigt Se.lads
og der var merke Flyveffyer paa Himmelen. Der fore strår Speidere ind overl«eder-Lan
det, da Kongen seilede udenom, og saasnart Erling spurgte, at Kongen kom seilendes esten

fra, lod han ved Krigsluren kalde alt sit Folk ombord, og da stimlede hele Mandffabet til Skibene
og beredte sig til Slag. Nu bar Kongens Skibe ien stoerk Fart Icederen forbi; men derpaa
dreiede han af ind imod Landet og agtede at stette Kaasen ind i Fjordens for at samle
Folk og Penge. Dette blev Erling Skjalgsson våer og seilede efter ham med en stor Hoer
og mange Skibe. Rafft ffrede deres Skibe afsted, da de Intet havde inde uden Folk
og Vaaben, dog gik Erlings Skib langt sortere end de Andres; derfor lod han stikke Rev
i Seilene og biede paa de andre Skibe. Da saae Kong Olaf, at Erling med sin Flaade

halede fort ind paa ham; thi Kongens Skibe vare stcerkt ladede og vastrukne, da de havde
stydt paa Sem hele Sommeren, Hosten og Vinteren til den Tid. Han saae og, at der
vilde blive stor Folkemon, dersom han ffulde gaae hele Erlings samlede Flaade i Mede.

i) Sarpsborg. 2) D. e. Skjoldet, som bedcrkker Vrystet.

Cap. 184. selotar (eller OlvlsHai-) kaldtes den i Oustads Sogn, strax i N. V. for
Lindesncrs, liggende Gruppe af smaa Ser, der foruden Scelo bestaaer af Kjepss, Revo, Marko m. ft.
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<sap. 186.
Om Erling
Ekialassons

Fald.

Da lod han raabe fra Skib til Skib, at de skulde lade Seilene sagteligen sige og tåge

Seilstwngerne bort, og saa blev gjort. Da Erling feer dette, raaber han til sine Folk
og befaler dem, at give stcerkere paa at seile. „Seer I," siger han, „at deres Seil nu
staae lavere og at de drage os undaf. Derpaa tog han Revet af Seilene paa sit Skib
og halede i en Hast fra de andre Skibe; thi Erling var meget hidsig paa at forfolge Olaf.

Kong Olaf styrede derpaa ind til Bokn, hvorved de kom hverandre af Sigte. Der
paa befalede Kongen sine Folk at stryge Seilene og roe frem i et snevert Sund, som der
var, hvor alle Skibene lagde sig samlede indenfor en Fjeld-Odde. Da vare alle Kongens
Mcend vaabenklcedte. Erling seilede ind i Sundet og mcerkede ikke til Noget, fsrend den
hele Flaade laae lige for dem og de saae Kongens Mcend roe imod dem med alle Skibe

ne paa engang. Erling og hans Skibsfolge lode Seilene falde og grebe til deres Vaaben;
men Kongens Flaade omringede hans Skib paa alle Kanter. Da begyndte Slaget, og
det var det starpeste; men blandt Erlings Folk blev snart det storste Nederlag. Erling
stod paa Skandsen af sit Skib; han havde Hjelm paa Hovedet, et Skiold for sig og
et Svcerd i Haanden. Sighvat Skald var bleven tilbage i Viken og spurgte denn<i Ti
dende. Han var Erlings store Ven, der havde modtaget Gåver af ham og havde vceret

hos ham. Sighvat digtede en Vise om Erlings Fald, hvori dette Vers forekommer:

Erling, som blodfarver
Den blege Drnefod,
(Sandt det er) mod Kongen

At klods ved Kongens Bord^)
I store Hcer det fvajed'.
Rafft svinged' Stridsmcend Svcrrdet.

Da begyndte Erlings Folk at falde, og i samme Vieblik entredes Skibet og hver
faldt i sit Rum. Kongen selv gik hart frem. Saa siger Sighvat:

Tappre Konge Stridsmcend siog,
Vred han gik omborde;
Liig ved Liig paa Tillie laae.
Tung var Strid ved Tunge.">
Bragahelten nord for Iced'ren
Blodfarved' brede
Varmt Blod faldt paa viden Hav,
Klingen gjceve Konge svinged^.

Saa aldeles faldt Erlings Folk, at ingen Mand stod tilbage paa Skibet uden han

alene; thi baade var der Ingen som bad om Naade, og Ingen som fik den, nåar han bad
derom. Ikke heller var der Anledning til Flugt; thi der laae Skibe rundt om Erlings
Skib paa alle Kanter, og det er og sagt for Sandt, at ingen Mand forsogte at sty. End
siger Sighvat:

Stridsmcrnd paa Erlings Skib
Faldt alle Mand ved Bokens Strand:
Ung Skjoldung nord om Tunge
Overvandt ede Skib.

I) Sttbsbord. 2) Stedels Navn, hvor Slaget stod. 3) Havet.

Cap. MZ. Lo Kn (NuKn), nn Den Buken, store og lille, i Skudesncrs Prgd. i Ryfylke, cfr. S. Bt.

Egekjel paa Havet stjod.
Saa siden laae hans Skib,
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Fjernt fra Venner lcenge stod
Skjalgs Son, som hader Svig,
Hsit paa Dcekkets Lofting,
Ene paa sit ode Skib.

Da blev Erling angreben baade fra Forrummet og fra de andre Skibe. Der var

et stort Rum paa Skandsen, som ragede hoit over de andre Skibe, jaa Ingen kunde kom

me til uden ved Skud eller tildcels ved Spydstik, som han Alle hug fra sig. Erling

voergede sig saa tappert, at Ingen vidste Exempel paa, at em Mand saa lcenge havde staaet
for saa mange Mcends Angreb, og dog sogte han aldrig at undkomme eller bede om Naa

de. Saa siger Sighvat:
For sig haardsindet Skjalgs
Hevner''» ei Freden ncevner,
Skjondt Skuur paa Spydets Skjcer")
Slag i Slag nedregned'.
Skjcebnen vil Hcervogter
Paa Bolgefraad ffal lcegges.
Til Bokn ei siden kom
Nogen Mand saa mandig^)

Da Olaf mermede sig den bagerste Deel af Forrulnmet, saae han Erlings Adfaerd

og tiltalede ham saalunde: „Du vender Dig mod mig i Dag, Erling." -—Han svarer:
„Vrnene ffulle rives med modvendte Kloer." Om disse Ord taler Sighvat:

Erling, han som vcerged'
Som en Mand lcenge Jord og Land,
Vsd Vrnekloer Spidsen vende;

Til ham holdt i Slag ved Utsteiu,
Ham, fom alt lcenge fsr
Sine Raad betcenkte.

Da sagde Kongen: Du gaae i min Tjeneste, Erling?" „Det vil jeg,"

sagde han, tog Hjelmen af Hovedet, lagde Svcerd og Skjold ned og gik frem i Forrum

met. Kongen stak ham i Kinden med den skarpe Spids af Aren og sagde: „m<erke
stal jeg Drots-Forrcederen." Da lob Aslak Fitjaffalle til og hug Erling i Hovedet med

Aren, saa den stod fast i Hjernen, og sirar blev det et Vanesaar, og Erling lod der sit
Liv. Da sagde Kongen til Aslak: „Gid Du times al Ulykke for dette Hug, nu hug Du
Norge af mine Haender." Aslak svarede: „ilde er det, Konge, om dette Hug er Dig tit Meen,

jeg tykkedes nu at hugge Norge i Dine Hcender, og haver jeg gjort Dig, Konge, Meen

med dette Hug, og haver derfor Din Utak, da er det ikke mig til Gavn; thi jeg mon

ne faae saa mange Moends Utak og Fiendffab for dette Vcerk, at jeg heller vil behove
Eders Trost og Venstab." Kongen svarer, at saa skulde va;re. Derpaa befalede Kon

gen hver Mand at gange paa sit Skib og gjore sig stridfcerdige saa fort de kunde; og

I) Skjalgs Ssn. 2) Gygr egentligen en Trollvinde og en af Eddas Vencrvnelser paa Dxe eller Spyd.
Spydets Skjcrr eller Klippe er Skjoldete som afvcrrger Stsd og Hug. RegnMur paa Skjoldet er en

paa de hyppige» vexlede Hug i Slaget. 3) Andre overscette de 4 sidste vanstelige Linier: mo«
digere Kngsmand kommer aldrig siden paa Vino-Karrets (Luftens) Trce-Vund (Jorden) omgiven af Es.

Udstcen, i Syd for Buken, see S. 81.

Sig lcenge kjcekt forsvared.
Da kjcekke Olaf sande Tale
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vaft,
Aaderncs
Op stand.

neppe var dette ffeet, for Skibene lob ind i Sundet sondenfra. Det gik da med Bonde-
Hceren, som ofte er provet, at Folket ikke veed sig noget Raad, endskjont de ere Mange
samlede, nåar de have lidt et stort Tab, have mistet deres Hovding og ere uden Anforer.
Der var ingen af Erlings Sonner; thi gjorde Bonderne intet Anfald, og Kongen seilede sin
Vei nordefter. Men Bonderne toge Erlings Liig, pyntede det og forte det hjem til Sole,
tilligemed alle dem, som der vare faldne. Over Erling var den storste Sorg, og det har
vceret en almindelig Tale blandt Folk, at Erling Skjalgsson haver vceret den gjceveste og
mcegtigste Mand i Norge blandt dem, som ei bare storre Hcedersnavn. End siger Sig

hvat dette:
Erling faldt; men bedre Mand
Ei Doden bied nogensind';
Kun modig Heltetvinger
Slig Seier kunde vinde.
Sandt! jeg kjender ingen Mand,
Som gjennem alle Aldre
Til Livets sidste Dage
Fuld Vcrrdighed bevared.

Sighvat omtaler og, at Aslak meget übesindigen havde ovet dette Freendemord:

Hordefoldens Vcergerl) drcebtes,
Aslak oged Frcendebrsde.
Onskes maa, at kun Faa
Vilde siaae stige Slag.
Frcend' Mord han ei negte kan;
Vaarne Frcender stulde
Ei med Had hinanden stade,
Agte paa det gamle Sagn.

Af Erlings Sonner vare Nogle nord i Throndhjem hos Håkon Jarl, Nogle nord

paa Hordaland, Nogle inde i Fjord ene, for der at samle Mandffab. Da nu Erlings
Fald spurgtes, rygtedes tillige, at der stede Opbud ostenfor paa Agder, i Rogaland og Horda
land. Da blev en Krigshcer opbuden og der samledes en talrig Stridsmagt, som fulgte
Erlings Sonner nordefter mod Kong Olaf. Da Kong Olaf foer fra Slaget med Erling,
seilede han nordefter igjennem Sundene og da var det langt paa Dag. Der fortsettes,

at han da digtede denne Vise:

Icrderlandets hvide
Var ei glad ved denne Nat;
Vi ypped Slagets Gny;
Ravn' Liig-Fsde gnaver.
Gjceve Erling alt for aarle
Monne lide Livets Ran;
Heelt ilde hannem lykkes
Svigfuldt Brud af Forlig.

Siden seilede Kongen med sin Flaade nordefter langs med Landet, og fik da sand
fterdig Beretning om Bondernes Samling. Hos Kong Olaf vare da mange Lender-

1) Erling. 2) Herved menes Erlings Sonner, som kaldes hvide formedelst deres Ungdom.

Cap. 187. Ved (Fjordene) maa her forstaaes Ryfylke, cfr. S. 64.
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mttnd og Mige alle Arnesennerne. Derom taler Bjorn Guldbraa-Skald i det Qvad,

som han digtede om Kalf Arnesson:

Kalf! ost ved Bokn selv Du var. Folk Qvide leed ved Strid,
Hvor vaabendjcerve Haralds Son
Bod Sine mandig stride.
Dit Mod blev vitterlig!
Du giver Gridurs
Til lulen herlig Suul.^)
Den Forreste Du var, hvor stjodes
Med flakte Steen og Spyd.

Da Erling blev der fangen;
Nord for Ulstein vcrdes
Morke Dcrk med Blodets Stcrnk.

Det proves aabenbart.
At Riget Kongen sviges.
Land underlagdes Agder;
Storre sporges deres Magt.

Kong Olaf fortsatte sin Fcerd indtil han kom nord om Stadt og lagde til ved Her
serne. Der spurgte han den Tidende, at Håkon Jarl havde en stor Krigsmagt i Thrond

tzjem, og derefter holdt Kongen Raad med sit Folk. Kalf Arnesson styndede meget til
at fare til Throndhjem og slaaes med Håkon Jarl, endffjont der var stor Folkemon. Man

ge Andre understottede dette Raad, men Nogle fraraadede det, og Sagen henffjodes un
der Kongens Afgjorelse.

Siden lagde Kongen ind til Steenvaag og blev der om Natten; men Aslak <sap. i«8.

Fitjastalle lob ind til Borgund, hvor han forblev om Natten, og hvor Vigleik Arnes-stMesDN

son var for ham. Da nu Aslak om Morgenen vilde gaae ombord, anfaldt Vigleik ham
og vilde hevne Erling. Der faldt Aslak. Da kom nogle af Kongens Hirdmcend, som hav

de siddet hjemme om Sommeren, nord fra Freko-Sund og bragte Kongen den Tidende,
at Håkon Jarl og mange Lendermamd med ham, vare komne om Qvcelden til Frceko-Sund

med et stort Mandffab, „og de ville tåge Dig og Dit Folk af Live, Konge, om de have
Magt dertil." Nu sendte Kongen sine Mcend op paa et Fjeld der i Ncerheden, og da
de kom derop og saae nordover til Bjarne, bleve de våer, at en stor Krigsmagt med

mange Skibe kom nordenfra, hvorpaa de ilede tilbage til Kongen med denne Efterretning.
Kongen, som laa der kun med 12 Skibe, lod nu blcese i Krigsluren, Tettene bleve tagne

ned paa hans Skibe og de toge til Aarerne. Da de vare ganske fcerdige og lagde ud
asHavnen, seilcde Bondehceren nord omkring Thjotand med 25 Skibe. Kongen sty
rcde da indenfor Nyrfe og ind om Hundsvcer. Da nu Kong Olaf kom lige ud for

Borgund, kom det Skib, som Aslak havde havt, ham i Mode, og da de traf Kongen,

l) Gridr var en Icrtteqvinde, som brugte Ulve til Forspand. Gridurs Sot eller Gridurs Hest er altsaa
Ulv. 2) Slaget holdtes, som for fortalt, ved Juletid.

Ilersxjllr, Hero, see S. 140.
Cap. 188. Bt6in»vaAi-, nu Steenvaag imellem Heso og Aspo i Borgunds Sogn og Prce

stegd. paa Ssndmor.
paa en liden ncesten omftydt Halvo i Sognet af samme Navn, var i Mid

delalderens sidste Aarhundreder en Kjobstad, der havde disse Kirker: Christ-Kirken, St.
Peters-K., Matthice-K. og maassee endnu ftere, see Stroms Veffr. over Sondmor2Bind
S. 68 ff. og Urda 1 V. S. 373. Navnet Borgund har man troet at kunne udlede af en Borg,
der skal have staaet paa dette Sted; men vistnok uden Grund, da man foruden Borgund paa Sond
mor, ogsaa har en O af dette Navn i Sondhordland (see S. 50), samt Borgund i Sogn (S. 43).
o. s. v. Med mere Rimelighed lader det sig maastee udlede af bjaixu, bjcerge, og kunde da be
mcerke et Sted, hvor man har det Fornodne til Livets Ophold, see Sondmor S. 57.

3iBun<l er Sundet imellem Frceko og Fastlandet i Huusstads Sogu i Romsdalen.
nu Vjoruo i Borgunds Sogn.

DManlli, d. e. det sydvestlige Nces af Fastlandet nordenfor Grytte-Fjord i samme Sogn.
nu Norvo ved Aalesund, see S. 57.

llunlisvlvi-, nogle smaa Der strax vestenfor Borgund.
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fortalte de ham den Tidende, at Vigleik Arnesson havde tåget Aslak Fitjastalle af Dage
fordi han havde drcebt Erling Skjalgsson. Kongen tog sig denne Efterretning meget

noer; men kunde dog ikke, formedelst udscette sin Neise, og seilede ind om Veg
sund og Skot. Der forlode Nogle af hans Folk ham, hvoriblandt Kalf Arnesson med

mange andre Lendermcend og Skibsstyrere, som alle droge Håkon Jarl i Mode. Dog
sortsatte Kong Olaf sin Fwrd uden at standse, indtil han kom til Todrarfjord, hvor han
lagde til ved Vald al og gik i Land fra sine Skibe. Da havde han 5 Skibe, som han
såtte paa Land, og forsynede Seil og Redstab. Derpaa opstog han sit Landtelt paa en Ore,
fom heder Sult, hvor der er fagre Sletter, og reiste et Kors der i Noerheden paa Oren.
En Bonde ved Navn Bruse, som boede paa More og var Hovding over Dalen, kom

ned til Kong Olaf, tilligemed mange andre Bonder, og modtog ham vel og efter hans
Vcerdighed, og han viste sig venlig og blid ved deres Modtagelse. Da spurgte Kongen
om der var Fare-Vei op i Landet fra Dalen op til Lesje, og Bruse svarer ham, at der
var en Ur i Dalen, som heder Sefsur, hvor der ikke var fcerdendes hverken for Folk eller

Heste. Kong Olaf svarer ham: „det staaer til en Prove, Bonde; det gaae som Gud vil;
kom nu her i Morgen med Eders Og og kommer Selv med, og lad os siden see, nåar vi
komme til Uren, hvad Leilighed der kan vcere, og om vi kunne finde paa noget Raad at
komme over med Heste og Folk."

ttrens Ryd- Da nu Dagen kom, fore Bonderne ned med deres Og, som Kongen havde sagt
dem. Deres Varer og Klceder forte de paa Hestene; men alt Folket og Kongen selv gik.

Saaledes gik han indtil han kom til et Sted, som heder Aros-Brekke/) og da han kom
op paa Bakken, hvilede han sig, sad der en Stund, saae ned over Fjorden og sagde: „en

vanstelig Foerd have I nu staffer mig i Hamde, mine Lendermcend, som nu have stiftet
Eders Trostab, da I dog for en Stund siden vare mine Venner og mig fuldtroe." , Der

stande endnu tvende Kors paa Brinken hvor Kongen sad. Derpaa steg Kongen til Hest,
og reed uden at standse op efter Dalen indtil han kom til Uren. Da spurgte Kongen Bruse, om

der ikke var nogen Sceter i Nærheden, hvor de kunde opholde sig. Han sagde, at der var.
Dog siog Kongen sit Landtelt op og blev der om Natten. Om Morgenen befalede Kon

gen dem, at fare til Uren og forsoge om de med Vognene kunde komme derover. De fore

derhen; men Kongen forblev imidlertid i sit Telt. Mod Qvcelden kom Kongens Hirdmcend
og Bonder tilbage og fortalte, at de havde havt et meget besvcerligt Arbeide, uden at de kunde
komme nogen Vei og sagde, at der aldrig kunde lcegges nogen Vei, som de kunde komme

over. saaledes bleve de der den anden Nat, under hvilken Kongen var i Bon hele Nat
ten. Saasnart han mcerkede at det dagedes, befalede han sine Mcend at fare til Uren og

1) Osebakken.

Vexsuna

Bli ot, nu Skottet, et Forbjerg i Stordals Sogn, paa Vestsiden af Indlsbet til Stor-Fjord.
'l'o llr a i-.h si-6i> nu Stordals-Fjord tilligemed Vens Fortsatttelse Ta-Fjord i Norddals Sogn

og Prcestegjceld. "

nu Valdal i samme Sogn, der fra Valdalsvik, paa Nordsiden af Norddals-Niord,
sijaerer sig tmod Vest i tre Miles La-ngde til Grcendsen af Romsdalen.
- sult, nu Gd. Sylte ved Valdalsviken, paa den ftndre Side af Elvemundingen, i ovenncevnte

Her stod t Middelalderen Prcestegjceldets Hovedkirke (cfr. Cap. 493 Verset) Mlvri
(MNlin), nu Muri, er beliggende lige over for Sylte paa den nordre Side af Valdals-Elven;
og omtrent ,mdt t Valdalen er den z Miil lange «sfBuill, nu Skjcrrs - Uren og atter i Mul
lcrnger op i samme Dal ligger nu Gaarden Grønningen.

Cap. tW. nu Langbrekke, omtrent z Miil ovenfor Gåanden Eplte
Ssndm. Vestr. 11. 265—66).
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atter sorstge om de kunde komme over med Vognene; men de fore nodigen og sagde, Intet
dermed at kunne vinde. Da de vare bortfarne, kom den Mand, som sorgede for Kongens

Kjokken og sagde, at der var kun to siagtede Ungnsd tilbage af Madvarer, Du
Konge har 300 Mand selv og der er 100 Bender." Da befalede Kongen, at han skul
de sette alle Kjedlerne paa Ilden og legge noget af Kjodet i hver Kjedel, og saa blev

gjort. Nu gik Kongen til, gjorde Korsets Merke derover og befalede dem at lave Ma
den til. Selv foer Kongen til Sefsur, hvor Veien stulde ryddes. Da Kongen kom der,

sadde alle hans Folk og vare blevne meget modige af det svere Atbeide. Da sagde Bruse:

«jeg sagde Eder det nok, Konge, men I vilde ikke troe mig, at vi ei kunde faae Bugt
med denne Ur." Derpaa lagde Kongen sin Kappe fra sig, og sagde, at de stulde gange
til Uren. Saa blev gjort, og da kunde 20 Mand haandtere Stene, som tilforn ikke 100
Mand kunde rokke fra Stedet, og saaledes blev Veien ryddet ved Middagstid, saa at den

var ferdendes baade for Folk og for Heste med Klov ligesaa godt, som paa stette Volden.
Siden gik Kongen ned igjen did hvor Maden var, hvilket Sted nu kaldes Olafs-Heller.
Ved Helleren er en Kilde, hvori Olaf toede sig, og dersom Folkets Qveg endnu den Dag i

Dag vorder sygt i Dalen, Sygdommen, nåar de drikke af denne Kilde. Derpaa
såtte Kongen sig med alle de Ivrige til Bords, og da han var moet, spurgte han, om der
var nogen Sotter i Dalen ovenfor Uren og ner Fjeldet hvor de kunde overnatte. Bruse

sagde, at der var en Sotter, som hedte Gronningen; men at Ingen kunde vere der om
Natten for Troldstab og onde Vetter, som vare i Sotteren. Siden sagde Kongen, at de

stulde gjore sig reiseferdige, da han vilde voere i Sotteren om Natten. Da kom Kjokken
mesteren til Kongen og siger, at der var kommen en overvettes Mengde Kost, uden at

han vidste hveden den var kommen. Kongen takker Gud for sin Sending og gav Bon
derne, som fore ned i Dalen, nogle Dragter Mad med sig, men blev selv i Sotteren om
Natten. Midt paa Natten, da Folk laae i Sovn, hortes ude paa en fel Lyd,

og disse Ord: „nu broende mig Olafs Bonner," siger Spogelset, „saa jeg ei lenger kan
voere i min Bolig, nu maa jeg stye og aldrig mere komme paa denne Stol." Da Kon

gens Folk vaagnede om Morgenen, foer Kongen til Fjelds og sagde til Bruse: „her stal nu
bygges en Gaard, og den Bonde, som her boer, monne aldrig mangle det Fornsdne til Li

vets Ophold, og aldrig stal Kornet fryse, endstjent det fryser baade ovenfor og nedensor
den." Derefter foer Kongen over Fjeldet, og kom til Gaarden Einbo, hvor han blev om

Natten. Olaf Konge havde da veret 15 Aar Konge i Norge, det Aar iberegnet, da baa
de han og Svend vare i Landet, og det Aar, som vi nu en Stund have omtalt. Det var
nemlig leden frem over lulen, da Kongen forlod sine Skibe og gik paa Land, som fer er

fortalt. Om denne Afdeling af hans Kongedom strev forst Presten Are Thorgilsson

hiin Frode, som baade var sandferdig i sin Fortetting, af god Hukommelse og saa gammel

Mand, at han kunde mindes de Mend, og havde hort deres Fortellinger, som vare saa
gamle, at de formedelst deres Alder kunde mindes disse Tildragelser saaledes, som han selv

nedstrev dem i sine Bsger, og nevnede de Mend, fra hvem han havde denne Kundstab.
Ellers er det et almindeligt Sagn, at Kong Olaf havde veret 15 Aar Konge i Norge fo

rend han faldt; men de som sige saa, regne til Svend Jaris Regjering det sidste Aar han
var i Landet; thi Kong Olaf levcde siden 15 Aar som Konge.

1) Bliver det bedre med Sygdommen. 2) Det Sted, hvor Kreaturene hvile om Middagen, hvilket gjer
ne soges paa styggefulde Steder, kaldes endnu Stolen.

nu Gd. Enebo i den vestlige Deel af Lcess Sogn i Gudbrandsdalen.
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D" Kongen havde voeret en Nat paa Lesje, fortsatte han Reisen med sit Mandstab
r'°m. 'Dag efter Dag, forst til Gudbrandsdalen og derfrå ud til Hedemarken. Da viste det sia

hvo hans Venner vare; thi disse fulgte ham; men de som havde tjent ham med mindre

Troffab, stiltes ved ham, ja Nogle viste ham endog Uvenstab og fuldkommen Fiendstab

der siden kom for en Dag, og da mcerkedes det tydeligen paa mange Oplcendinger, at de toge

ham Thorers Afiivelse meget ilde op, som fer omtalt. Olaf Konge gav mange af sine
Maend Hjemlov, som havde Gaard og Born at forsorge; thi det tykkedes dem uvist, hvad
Fred der monne gives de Mcends Slcegt og Eiendomme, som fore bort af Landet. Da
aabenbarede Kongen sine Venner sin Agt at reise ud af Landet, forst oster til Sveavcelde

og der tåge sin Raadstutning, hvorhen han agtede derfrå at vende sig. Men sine Venner

lod han vide sin Agt at soge Landet igjen og tilbage til sit Rige, om Gud forundte ham et

lamgere Liv, og ffjulte ei sin Anelse om, at Folket i Norge endnu vilde binde sig til ham i

Lydighed. „Det toenker jeg,« siger han, „at Håkon Jarl monne kort Stund have Norge
i'sin Vold, hvilket ei vil tykkes mange Folk forunderlige; thi Håkon Jarl haver kun havt
liden Lykke mod mig; men maaffee ville faa Folk troe mit Udsagn, nåar jeg forkynder, at

Knut den Mwgtige efter faa Aars Frist vil do, og ar hans Herredomme vil forsvinde, og
ei heller vil der vcere nogen Opreisning for hans Slcegt, dersom det gaaer efter mine Ord."

Da Kongen havde endt sin Tale beredte hans Mwnd sig til Afreise. Kongen vendte sig nu
med den Skare, som fulgte ham, oster til Eidastov. I hans Folge var da med ham
Dronning Astrid, deres Datter Ulfhild, Magnus, Kong Olafs Son, Ragnvald Brusesson,
Arnesonnerne, Thorberg, Finn og Arne med siere Lendermcend, og Kongens Folge bestod

af fiere udvalgte Folk. Bjorn Stallar fik Hjemlov, og han drog hjem til sin Gaard, lige
som mange Andre af Kongens Venner, med hans Lov, fore tilbage til deres Gaarde. Kon

gen bod dem at lade ham vide de Begivenheder, som indtraf i Landet, og som det kunde
vaere ham nodvendigt at vide, og nu brager Kongen sin Vei.

Det er at fortcelle om Kong Olafs Fa-rd, at han foer forst fra Norge oster over Ei-

dastov til Vermeland, derpaa ud til Vatsbo, siden over den Skov hvor Veien ligger, og

kom frem i Nwrike. Der boede en nuegtig og rig Mand, ved Navn Sigtryg, som havde
en Son, Ivar, der siden blev en gjcev Mand. Hos Sigtryg opholdt Olaf sig om Vaa

ren, men da Sommeren kom, gjorde han sig reisefcerdig, fik sig et Skib, hvormed han uden

at standse fortsatte Reisen oster til Gardarige til Kong Harisleif og hans Dronning Ingi

gerd; men hans Dronning Astrid og Kongedatteren Ulfhild bleve tilbage i Svithjod, hvor
lmod Kongen havde sin Son Magnus med sig oster. Kong larisleif tog venligen mod

Kong Olaf og tilbod ham at blive hos sig og modtage saa meget Land, som han behovede
tll at bestride Omkostningerne ved hans Folks Underholdning. Kong Olaf tog taknemme

ltg denmod og forblev der. Der fortwlles, at Kong Olaf udmcerkede sig ved gode Sceder,

og var alle sine Levedage ivrig i sine Bonner til Gud. Men efterhaanden, som han saae sin

Minde med 3Mer a . " opfortes et lidet Vedehuus til St. Olafs

Dyst " " Korsets og Vedehusets Vedligeholdelse (Vist.

Om V6lma1l»n(l, og see S. 8 og 31.
6gr6ai-,'Ki) en Deel af Nusland, see S. 6.
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Magt formindstes, og sine Modstanderes Magt foroges, lagde han al sin Hu til Guds

Tjeneste; thi da adspredtes han ikke as andre Tanter, eller as det Arbeide, han fordum had

de havt under Hcender; derimod aldenstund han sad paa Kongescedet, strcebede han at udfore

hvad mest Nyttigt var, ferst at frede og frelse Landet fra udenlandste Hovdingers Undertryk
kelse, derncest at omvende Folket til den rette Tro, og Mige at scette Lov og Landsret, hvil

ket han gjorde paa det Retfoerdigheden kunde have sin Gang og de Uretvise straffes.
Det havde vceret en gammel Stik i Norge, at Sonner af Lendermcend eller andre

mcegtige Mcend fore ud paa Krigsffibe, for at samle Formue, og de feidede baade uden- H"K"
lands og indenlands. Men siden Olaf kom til Kongedommet fredede han saaledes sit Land,

at han afffassede alt Ran der, og omendstjont det var mcegtige Mcends Sonner, som brode
Freden, eller gjorde det, som Kongen ansaae for at vcere mod Lovene, spqrede han dem
ingenlunde; men de maatte lade Liv eller Lemmer, uden at der hverken hjalp nogen Mands
Bon eller Pengebod. Saa siger Sighvat Skald:

Dg end qvad han dette

Gjceve Konge! Du som mest
Feder Varg med Fsde/)
Lemlcested' Tyv'- og
Saa Tyvene bortfeied.
Gode Konge djcerve Tyv
Lod miste Haand og Fod,
Og Rigets Landefred.
Saa atter reises maa.

De, som Rovertog forsved',
Vode Kongen Guldet rode
For undaf sig kjobe;
Men mcegtig Konge negted'.
Han bsd med Svcerd afstjcere
Stridsmandens Hovedhaar.
Ransmoend lede deres Straf,
Saalu,lo' Land vcerges kan.

Landets Vogter viste, mest
Sin strenge Magt, da han
Med starve Vaaben star
Mangen Vikings Hovedhaar.
Milde Magnus' Fader lod
Mangt til Gavu udfore;
De fleste Seire fremmed
Den Digres 3Ere, siger jeg.

Mcegtige og Ringe straffede han med lige Straf, hvilket syntes Landets Mwnd alt

for strengt, og Fiendstabet naaede sit fulde Maal, da de mistede sine Framder ester Kongens
retfcerdige Dom, endskjont de vare i Sandhed styldige. Dette var Oprindelsen til den
Opstand, som Landets Mcend gjorde mod Olaf Konge, at de ei vilde taale hans retfoerdige

Domme. Han derimod vilde hellere nedlcegge sin Vcerdighed, end undlade retfcerdige
Domme. Men ikte blev den Anklage mod ham befunden retfcerdig, at han var knap

paa Penge mod sine Mcend; thi han var den gavmildeste Mand mod sine Venner, men
kun det var Aarsag til den Ufred, som reistes mod ham, at han forekom Mange haard

og streng i sine Revselser. Derimod frembed Kong Knut store Pengegåver, ligesom og
Storhovdingerne bleve forforce derved, at han lovede hver af dem meget storre Vcerdighed

og Magt, end de tilforn havde havt. Desuden stod Folkets Lyst i Norge til at tåge mod

Håkon Jarl, som var hoit elstet as Landsfolket, da han tilforn raadede for Landet.
Håkon Jarl var feitet med sin Flaade fra Throndhjem og faret ser til More mod

Kong Olaf, som for er fortalt. Da nu Kongen bar af ind i Fjorden, forfulgte Jarlen «««"ss°n

ham did, og da kom Kalf Arnesson ham i Mode med fiere af de Mcend, der havde forladt

!) Krigerm feder Ulven i mordist Slag. 2) Egentligen Sorovere.
43"
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<3ap. 13H
Om Kalf
Arnesson.

Kong Olaf. Kalf blev vel modtagen. Derpaa styrede Jarlen ind i Todrarfjord i Val
dalen, hvor Kongen havde landsat sine Skibe. Der tog han de Skibe, som Kongen eiede
lod dem slette paa Vand og tiltakle, og lod ester Lodkastning sattte Styrmcend ombord.
Der var en Mand hos Jarlen, som hedte lokul, der var en Islamder og Sen as Baard
lokulsson fra Va ts dal. Lodden faldt paa lokul at styre Visunden (Boffelen), som
Kong Olaf selv havde fort. Da digtede lokul denne Vise:

Den Lod mig Skjcebnen lod
Fra Sult et Skib at styre,
Som Olaf Digre eied';
(leg frygter Storm paa planketßeen/)
Min Frygt seent Qvinden spsrger."))
Men Kongen Selv i Sommer,
O! Qvinde pryder med Fingerguld!^)
Blev Seieren berovet.

Her ville vi i Korthed fortcelle, hvad siden langt senere indtraf, at lokul stodte paa
Kong Olafs Folk paa Gotland og blev fangen, hvorefter Kongen lod ham fore hen for at hals
hugges. Der blev saaledes en Vidie slettet i hans Håar, som en Mand holdt fast paa.
lokul såtte sig ned paa en Bakke, og en Mand svingede Oren for ham; men da
han Horte Hvinet reiste lokul sig op, og Hugget ramte ham i Hovedet saa det blev et stort
Saar. Da Kongen saae, at det blev hans Banesaar, lod han det blive derved. Da såtte
lokul sig op og sang denne Vise:

Saar af Msde svier,
Tidt jeg bedre Skjcebne ssk,
Og af Saaret rsde Straale
Flyder i en villig Strsm.

Jeg til svare Msie vcennes;
Milde, hjelmegjceve Konge
Vreden mod mig vender.

Kalf Arnesson foer med Håkon Jarl nord til Throndhjem, og Jarlen tilbod ham at
gaae i sin Tjeneste. Kalf siger, at han forst vil fare ind til sin Gaard paa Egge og der
ester tåge sin Raadstutning. Saa gjorde Kalf. Da han kom hjem, fandt han snart, at
hans Kone Sigrid var meget forbittret i Sind og opregnede den Sorg, som hun paastod af Kona
Olaf var hende forvoldt, forst der han lod drcrbe hendes Bonde Dlver; nu siden «
siger hun, „mine to Sonner, og Du Selv, Kalf, var tilstede, da de toges afDaqe hvil
ket jeg mindst havde ventet af Dig." Kalf siger, at det var meget mod hans Villie' Tho
rer var bteven aftivet. ,leg bod jo,« siger han, sengebod for ham, og da Griotgard
blev f<eldet, mlstede jeg min Broder Arnbjorn." Hun svarer: „vel er det, at Sliqt ve
derfares Dtg af Kongen; thi det kan vcvre, at Du vil hevne ham, endstjontDu ei vil hev
ne min Harme. Du saae vel, da Din Fosterson Thorer blev drcebt, hvor hoit Kongen
agtede Dlg. Slige Harmtaler forte hun jcevnligen for Kalf, hvorpaa han ofte svarer

1) Skib. 2) Digterne henvende sig ofte til Qvinder i deres Vers. 3) Den scrdvanliae Tiltale til
Fruentimmer, som D.gterne ofte bruge. 4) Et Ord, som brnges endnu for at udstrsmme

Cap. 193 Vandall ligger i i det nordlige Island
ctotwud, Den Gottland, see S. 8.,

Blod buserH) ud af Saar,
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Vap. 196
Håkon Jarls

Dod.

vredeligen; men dog lod han sig ved hendes Overtalelse bevege til at gaae i Jarlens Tje

neste, dersom Jarlen vilde fornye hans Forlehninger. Sigrid sendte Ord til Jarlen og
tod ham sige, hvorvidt Sagen med Kalf var kommen. Saasnart Jarlen fik dette at
vide, sendte han Bud til Kalf, at han stulde komme ud til Byen til ham. Kalf undstog

sig ikke, men kom strår efter til Nidaros og indfandt sig hos Jarlen, der tog meget vel
imod ham. I deres Samtale bleve de fuldkommen enige og det aftaltes, at Kalf gik i

Jarlens Tjeneste og fik af ham store Forlehninger. Siden foer Kalf hjem til sin Gaard,
og havde den storste Deel af Indre - Throndhjem at raade over. Saasnart det vaaredes,
Mede Kalf et Skib til som han eiede, og da han var seilklar, stak han til Soes og seile

de vester til England; thi han spurgte, at Kong Knut seilede tidligen om Vaaren fra Dan
mark vester til England, og da havde Kong Knut givet Harald, en Son af Thorkel Hoie,

larledomme i Danmark. Kalf Arnesson indfandt sig hos Kong Knut, saasnart han kom
til England. Saa siger Bjarne Guldbraa-Skald:

Vist mcegtig Konge risted'
Dster-Hav med Stavnens Staal;
Stridsdjcerve Haralds Broder
Til Gardar maatte vige.
(Nsandt at fortcelle
Om Folkets Id jeg pleier ei).
Da Du havde os fo^rladt,
Til Kong Knut Du foer i Fart.

Da nu Kalf kom til Kong Knut, modtog Kongen ham overmaade vel og havde en

Samtale med ham. Blandt andet bad Kong Knut Kalf i denne Samtale, at forbinde sig
til at reise en Krigsmagt mod Kong Olaf, dersom han sogte tilbage til Landet, „hvorimod

jeg," siger Kongen, „stal give Dig larledomme og lade Dig raade i Norge; men Håkon,
min Froende, stal fare til mig, som er ham mest tjenligt; thi han er saa trosast og cerlig,

saa jeg tcenker han ikke vil styde etSpydstaft mod Olaf, om han sogte tilbage til Landet."
Kalf lagde Drtt til hvad Kongen talede, og da hans Lyst stod til denne hoie Voerdighed,

blev denne Raadstutning mellem Kong Knut og Kalf befcestet. Kalf beredte sig derpaa til
Hjemreisen, og ved Skilsmissen gav Kong Knut ham prcegtige Gåver. Derom taler
Bjarne Skald:

Tappre larle-Froende,
Du Englands Konge har
At give Tak for Gave.
Vist gik Din Sag nu godt.
Men fsr fra Vest Du reiste,
Lundsl) Konge gav Dig Land;

(Dog Frist der blev deri)
Dit Liv ei var uhcedret.

Siden foer Kalf tilbage til Norge og kom hjem til sin Gaard.

Håkon Jarl foer den Sommer ud af Landet vester til England, og da han kom did,

modtager Kong Knut ham vel. Jarlen havde en Fcestemo i England, og han reiste for
at bringe dette Giftermaal i Stand, da han agtede at gjore sit Bryllup i Norge, og
anstaffede sig de Ting i England dertil, fom i Norge vare vansteligst at faae. Om Ho

sten gjorde han sig fcerdig til Hjemreisen, dog blev det noget seent, for han blev ganste seil

klar, og da han var fcerdig, gik han til Soes. Om hans Reise er det at fortcelle, at

Y London. Vore Somcend kalde London endnu Lund..
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Eap. 186
Om Bjerl
Stallar.

Eap. 197.
Bj«rn
lars Fcerd

Skibet forliste, og ikke en Mand blev bjerget. Nogle fortalte, at Skibet blev feet nordenfor
Katances ved Afdags-Tid ien svoer Storm, og Veiret stod ud af Petlands-Fjord. De

som antage denne Fortcelling for sand sige, at Skibet drev ud i Hav-Brcendingen; men det

vide Folk med Vished, at Håkon Jarl blev borte i Havet, uden at Noget af det som paa
Skibet var kom til Lands. Samme Host kom Kjobmcend til Norge, der fortalte den

ne Tidende, som rygtedes om i Landet, at Folk troede Jarlen var bleven borte. Men

dette vidste alle Mand, at han hverken kom M Norge eller England den Host, saa Norge
var hovdinglost den Vinter.

Bjorn Stallar sad hjemme paa sin Gaard ester sin Skilsmisse fra Kong Olaf.
Bjorn var navnkundig Mand; derfor spurgtes det snart vide omkring, at han hcwde sat

sig i Rolighed. Dette spurgte da ogsaa Håkon Jarl og de andre Landshovdinger; thi
sendte de Mcend med mundtlige Bud til Bjorn. Da Sendemcendene kom frem, tog
Bjorn vel mod dem. Siden kaldte Bjorn dem til sig til en Samtale og spurgte dem

om deres Mrende. Han, som Formanden var, frembar for Bjorn Kong Knuts, Håkon
Jarls, og fiere Hovdingers Hilsen. „Kong Knut," siger han, „har hort meget fortcelle

om Dtg, at Du lcenge haver fulgt Kong Olaf Digre; men vceret en stor Uven af Kong
Knut, og det tykkes ham ilde; thi han vil vcere Din Ven, som alle andre dygtige Mcends,

saasnart Du vender Dit Venstab fra Kong Olaf og vorder hans Uven. Det Eneste
Du nu og kan gjore er, at soge Trost og Venstab der, hvor de lettest ere at faae, og som

alle Mwnd i denne nordlige Verden ansee for hcederligt at modtage. I, som have fulgt
Kong Olaf Digre, burde tcenke, hvorlunde han nu stiltes fra Eder, og at I nu ingen Hjcelp
have mod Kong Knut og hans Mcend, hvis Lande I hcerjede forleden Sommer og drcebte

hans Venner. Derfor bor I med Tak modtage det Venstab, som Kongen tilbyder Eder,

da det dog sommede sig bedre, at Du bad derom og bod Penge til." Da han nu had
de endt sin Tale, svarer Bjorn: „leg vil nu sidde roligen hjemme paa min Gaard og
ingen Hovding tjene." Sendemanden svarer: „Slige Mcend, som Du, ere just de rette

Kongens Mcend, og nu kan jeg sige Dig, at der er tvende Kaar for Haanden for Dig:
det ene er, at reise fredlos fra Dine Eiendomme, saasom nu Eders Fcelle Olaf farer om-

det andet, som aabenbarligen maa synes bedre er, at modtage Kong Knuts og Hå

kon Jarls Venstab, vorde deres Mand og give dem Trostabs Loste. Tag nu her
Din Belonning." Derpaa styrtede han ud engelst Solv af en stor Pung. Bjorn var

en pengekjcer og paaholden Mand, og da han saae Solvet, taug han og overtcenkte hos sig
selv, hvad Raad han stulde folge. Han syntes det var meget, at forlade sine Eiendele,

medens han ikke ansaae det for rimelige, at Kong Olaf vilde faae Ovreisning i Norge.
Da nu Sendemanden saae, at Bjorns Hu stod til Pengene, kastede han frem to tykke
Guldrmge og sagde: „tag nu Pengene, Bjorn, og svcerg Kong Knut Din Ed; det lover

jeg Dtg, at dlsse Penge ere lidet vcerd mod dem, som Du monne modtage, om Du besogec

Kong Knut." Formedelst Pengenes Mcengde, de fagre Lofter og store Gåver, lod han sig
forlede af sin Gjerrighed, tog mod Pengene, gik derpaa i Kong Knuts Tjeneste og gjorde
Kong Knut og Håkon Jarl Trostabs-Ed. Derpaa fore Sendemcendene deres Vei

Da Bjorn Stallar spurgte den Tidende, som blev fortalt, at Håkon Jarl var ble

ven borte, forandredes snarligen hans Sind, og han angrede meget, at han havde sveget sin
Trostab mod Kong Olaf. Nu syntes han og at v<ere los fra sin Ed, hvorved han havde

forpllgtet sig til Lydighed mod Håkon Jarl. Da tykkedes Bjorn der var noget Haab om

Cap. 193. Xatanes og r«tl»n<iB.fjsrdi-, ste S. 68, 70.
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Gap. 198
Om Konq

Olaf.

at Kong Olaf igjen vilde blive reist paa Norges Trone, om han kom tilbage til Norge,

eftersom det nu var hovdinglost. Bjorn gjor sig derfor styndeligen reiseferdig og tog
med sig nogle Mend. Siden fortsatte han sin Reise Nat og Dag, til Hest nåar han
kunde, men til Skibs nåar saa bar til, og standsede ikke for han om Vinteren ved Juletid
kom oster til Gardarige til Kong Olaf, som blev saare glad ved at treffe Bjorn. Da

spurgte Kongen om mange Tideuder fra Norge. Bjorn fortelter ham, at Håkon Jarl
var bleven borte og at Riget da var hovdinglost. Over disse Tidender bleve de Mcend

meget glade, som havde fulgt Kong Olaf fra Norge, og der havde efterladt Eiendele, Fren
der og Venner, og nu vaagnede Hjemveen hos dem. Mange andre Tidender fra Norge

fortalte ogsaa Bjorn Kong Olaf, som han var meget nysgjerrig efter at vide, ligesom og

Kongen spurgte om, hvorledes hans Venner bevarede deres Trostab mod ham. Bjorn
svarede, at det var forstjelligt dermed. Derpaa stod Bjorn op, faldt for Kongens Fsd
der, holdt om hans Fod og sagde: „Alt i Guds Vold og Eders, Herre; jeg haver tåget

Penge af Kong Knuts Mend og svoret dem Trostabs Ed; men nu vil jeg folge Dig og
ei stilles ved Dig, saalenge vi baade leve." Kongen svarer: „stat op, Bjorn, forligt stal
Du vorde med mig, men forson Din Brode hos Gud. Vide kan jeg og, at der monne

vere faa, Mcend i Norge, som holde fast ved deres Trostab mod mig, nåar stig Mand
som Du er kunde svigte. Men Sandt er det, og at Folk sidde i megen Våande, nåar jeg
er fjern og de ere udsatte for mine Fienders Ufred." Bjorn opregner derpaa dem, som

mest havde forbundet sig til at reise fiendtlig Ufred im od Kongen og hans Mend, og nev
nede deriblandt Erlings Ssnner paa lederen og andre deres Frender, Einar Tambar

stelver, Kalf Arnesson, Thorer Hund og Harek af Thjoto.
Efterat Kong Olaf var kommen til Gardarige var han meget tankefuld, og overveiede

hvad Raad han nu stulde folge. Kong larisleif og Dronning Ingigerd tilbode ham at
blive hos sig og modtage det Rige, som kaldes Vu lg ari en, og udgjor en Deel af Garda
rige, i hvilket Land alt Folket var hedenst. Kong Olaf tenkte over dette Tilbud; men da

han bar det for sine Mend, fraraadede de ham at sette sig fast der, og styndede Kongen

til at begive sig nord til Norge, til sit Rige; men Kongen havde besluttet hos sig Selv, at
nedlegge sin Kongeverdighed og fare ud i Verden til lorsal, eller andre hellige Steder
og indtrede ien Munke-Orden. Dog laae den Tanke dybt i hans Sjel, om der kunde

vere nogen Adgang for ham til at faae sit Rige igjen i Norge. Men som han overtenkte
dette, randt det ham i Minde, hvorlunde alle Ting gik let og lykkeligen fra Håande for

ham i hans forste 10 Regjerings-Aar; men siden blev Alt hvad han forecog sig tungt, haardt
og vansteligt, og at han var uheldig i Alt, hvori han provede Lykken. Af den Aarsag

tvivlede han om, at det monne vere forstandigr, at stole saa meget paa Lykken, at han med

saa liden Styrke stulde fare i sine Fienders Hender, saasnart hele Lands-Almuen havde
staaet sig til dem, for at gjere Kong Olaf Modstand. Slige Bekymringer havde han
ofte, og stjod sin Sag under Gud, som han bad lade det stee, som han alene saae var det

Bedste. Disse Tanter omveltede han i sit Sind, og vidste ikke hvad han stulde tåge sig
ttl; thi han saae hvor aabenbar farligt dec var, som hans Sind stod mest til.

l9B. VulAui-ia der ei maa forvexles med den nuvcerende tyrkiske, paa
hun Tid til Grcekenlcmd hsrende, Provinds Bulgarien var et Rige i det ostlige Rusland,
nemlig nuvcerende Kasan, paa begge Sider af Floden Kuma og den store ostlige Vugt af Volga
l Syd til ned imod Saratow. Hovedstaden hedteßulgar og Folket Vulgarer, der altsaa hav-

Nusserne paa den ene Side, og Khazarerne paa den anden (see iscer Lehrbergs Untersuch. z.
Erl. d. Gesch. Rutzl. S. 21, 63, 67).
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M«g'Owfs Een Nat laae Kongen lcenge Vaagen i sin Seng og overtwnkte med store Sinds-Be-

kymringer sine Raadstag, og da Tanken omsider var troet, seeg Sovnen paa ham im od Daq>
men Sovnen var saa let, at han syntes Vaage, og han kunde see Alt hvad der foregik j

Huset. Da saae han en stor og anseelig Mand i stadselig Dragt stande for sin Seng, oq
det randt Kongen i Hu, at det monne vcere Kong Olaf Tryggvesson, som der var kommen
Denne Mand sagde til ham: „Du er meget tankesyg med Hensyn til Dine Fremtids-Raad
og det tykkes mig Underlige, at disse Tanker saa meget omtumles i Din Sjcel, saa Du end-

og taenker paa at nedlcegge den Kongevcerdighed, som Gud haver givet Dig, ja endog paa

at forblive her og modtage Rige af udenlandste og übekjendte Konger. Faer Du nu hel
ler tilbage til det Rige, som Du haver faaet i Arv og raadet over med den Styrke, som
Gud gav Dig, og lad Dine Undermcend ei berove Dig det. Det er en Konges Hceder
at seire over sine Uvenner, og det er en hcederlig Dod, at falde med sin Hoer i Slag. El
ler tvivler Du om, at Du haver Retten paa Din Side i Striden mod Dine Fiender?

Me stal Du det gjore, og ikke dolge Sandheden for Dig Selv. Thi maa Du nu djaer
veligen fare tilbage til Dit Land, da Gud vil give aabenbart Vidnesbyrd om, at Riget er

Din Eiendom." Da Kongen vaagnede, syntes han at see Mandens Skuldre, der han gik
bort. Fra den Tid af hoerdedes hans Mod, og han såtte sig fast for at fare tilbage til

Norge, hvortil hans Hu mest havde staaet, og som han ogsaa fandt var mest alle hans
Mcends Vnste. Derhos betcenkte han, at Landet, som hovdinglost, monne vcere let at
angribe, efter hvad han havde spurgt, og at, nåar han kom Selv, vilde Mange vende deres

Sind til ham. Da Kongen aabenbarede denne Bestutning for sine Folk, gave de Alle
taknemmeligen dertil sit Bifald.

Om"'O<a?s Der fortoelles, at det hamdte sig engang, medens Kong Olaf var i Gardarige, at en

Sen af en gjcev Enke fik en stor Halsbyld, hvoraf Drengen blev saa syg, at han ikke kunde
synke nogen Mad, saa der var lidet Haab om hans Liv. Drengens Moder gik til Dron

ning Ingigerd, som hun havde Bekjendtstab til, og viste hende Drengen. Dronningen

siger, at hun ingen Lcegedom vidste derimod. „Gak Du," siger hun, „til Kong Olaf, han
er den bedste Lcege her, og beed ham lcegge Hoenderne paa Din Dreng, og bring ham mit
Ord, om han ellers ikke vil." Hun gjorde som Dronningen sagde, og da hun traf Kon

gen, siger hun ham, at hendes Son var dodelig syg af en Halsbyld og bad ham lcegge
Haanden paa Bylden. Kongen siger hende, at han var ingen Loege, men bod hende fare

derhen hvor Laege var. Hun svarer, at Dronningen havde viist hende did „og bad mig

tilfoie den Begjamng fra hende, at I vilde bruge den Lcegedom I forstod, og sagde derhos,
at Du var den bedste Loege her i Staden." Da tog Kongen fat i Drengen, lagde Haen
derne paa hans Hals og befolede lwnge hans Byld, indtil Drengen rorte Munden. Der

paa brod Kongen et Stykke Brod over, lagde det i Kors i sin flade Haand og stak det i

Munden paa Gutten. Dette svaelgede han ned, og fra den Tid gik al Vcerk af Halsen,
og inden saa Dage blev han ganste frist, hvorover hans Moder og alle andre hans Frcender
og Bekjendte bleve meget glade. Da forst kom Olaf i Ord for, at han havde saa megen

Laegedom i sine Hwnder, som tillwgges de Mamd, der er begavet med den Konst at have
gode Lwge-Hamder. Da senere hen hans lertegn bleve almindcligen bekjendte, blev og
dette anseet for et lertegn.

Det hamdte sig en Sondag, at Kongen sad i Hoiscedet over Spisebordet og var fal

""nn-""' den i saa dybe Tanker, at han ei agtede paa Timernes Gang. I den ene Haand havde han
en Kniv, i den anden et Stykke Furutroe, hvoraf han tcelgede nogle Fliser. Skutilsvenden

stod for ham med et Bceger i Haanden, og da han saae hvad Kongen gjorde, mcerkede han
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at han sad i andre Tanter. «Det er Måndag i Morgen, Herre," siger han. Kongen
saae paa ham, da han Horte dette, og kom da iHu hvad han havde gjort. Siden bod Kon
gen at hente sig et tendt Lys, sopede derpaa sammen med Haanden alle Fliserne, som han

havde telget, stak dem i Luen og lod dem brende i sin fiade Haand, og deraf merkedes si
den, at han vilde holde fast ved Guds Lov og Bud, og ikke overtrede hvad han vidste
rettest var.

Da Kong Olaf havde bestemt sig til Hjemferd, gjorde han dette bekjendt for Kong

larisleif og Dronning Ingigerd. De fraraadede ham denne Ferd og sagde, at han ffulde
faae det Velde i deres Rige, som ham syntes sommeligt; men bade ham ikke fare i sine Fi
enders Vold med saa lidet Mandffab, som han der havde. Da fortalte Kong Olaf dem

sin Drem og tilfoiede, at det efter hans Tanter var Guds Villie og Forsyn, at saa ffulde
ffee. Da de nu fandt, at han havde fast bestuttet at fare til Norge, tilbode de ham al den
Hjelp til Reisen, som han vilde modtage af dem. Kongen takter dem med fagre Ord
for deres gode Villie og siger, at han meer end gjerne modtog af dem, hvad han til sin
Reise behovede.

Strår efter Juul gjor Kong Olaf sig reiseferdig og havde noer 200 af sine Mend

med sig. Kong larisleif gav ham alle de Heste og Andet hvad de til denne Ferd beho- A"rd«-
vede, og da han var reiseferdig, foer han. Kong larisleif og Dronning Ingigerd skilte

sig hederligen fra ham; men sin Son Magnus lod han blive tilbage hos Kongen. Den
forste Deel af sin Reise ud til Soen gjorde Kong Olaf paa lisfore; men da Vaaren kom

og Isen losnede, taklede de deres Skibe til, og da de vare seilferdige og fik Bor, gik de til
Soes og havde en lykkelig Reise. Da Olaf kom til Gotland med sine Skibe, spurgte

han den Tidende, som var bleven for sand fortalt, baade i Sveavelde, Danmark og heelt
i Norge, at Håkon Jarl var bleven borte og Norge var hovdinglost. Dette gav Kongen

og hans Mend et godt Haab om deres Reise. Derfrå seilede de, da Vinden blev foielig, til
Svithjod og bar af ind i Melaren, hvor de lagde til ved Ar os, sendte Mend til Svea
kongen Dnund og såtte ham Stevne. Kong Vnund tog venlige» mod sin Svogers
Ordsending og indfandt sig hos ham efter hans Bud. Der kom og Astrid med de
Mcend, som havde fulgt hende, til Kong Olaf, og der blev megen Glede paa alle Sider ved
dette Mode. Sveakongen tog ogsaa gladeligen imod sin Svoger, Kong Olaf, da de modtes.

Nu maa vi fortelte om hvad der imidlertid i Norge blev foretaget. Thorer Hund Om Lender

havde i disse to Vintere gjort en Fmrelse, og hver Vmter veret lenge paa Fjeldet, hvor

han havde ffaffet sig megen Formue ved mangeslags Handter med Finnerne. Han lod sig
gjore 12 store Kofter af Rensdyrffind, med saa megen Finnekonst, at intet Vaaben kunde
bide eller feste paa dem, endog meget mindre end paa Ringbrynje. Vaaren efter tiltak-

lede Thorer et Langffib, som tilhorte ham og bemandede det med sine Huuskarle. Han
stevnede Bonderne sammen, krevede Leding af det nordligste Thinglag, samlede saaledes

en stor Mengde Folk og foer med denne Her om Vaaren nordenfra. Harek af Thjoto
havde og faaet samlet en stor Skare af Folk, og i denne Ferd deeltoge fiere anselige Mend,

endstjont disse vare de gjeveste. De gjorde derpaa vitterligt, at de med denne Krigsmagt
vilde fare imod Kong Olaf for at verge Landet mod ham, dersom han kom ostenfra.

Einar Tambarffelver havde mest at raade i den ydre Deel af Throndhjem, efterat
Håkon Jarls Hengang var bleven bekjendt; thi han og hans Son Endrid syntes at vere Me"'

2tt3. ««utland d. e. oMra.69utl»n6, Sster-Getland, see S. 8.
H,r6B. Hermed menes ostre Aaros ved Moelaren (I.OKlinn), see foran, Cap 96.
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ncermest til de Eiendele og den lose Formue, som Jarlen havde havt. Da mindedes Ei

nar det Leste og Vennebud, som Kong Knut ved Skilsmissen havde gjort ham; thi lod Ei

nar sattte et godt Skib i Stand, som tilhorte ham, gik selv ombord med et stort Folge, og
da han var seilfcerdig, styrede han sorefter langs med Landet, stak derpaa til Soes vesterud, og
seilede uden at standse, indtil han kom til England. Strax indfandt han sig hos Kong Knue

som tog vel og gladelige» imod ham. Siden frembar Einar sit Mrende for Kongen og
siger, at han var kommen der for at see de Lofter opfyldte, som Kongen havde givet ham
nemlig om at Einar ffulde bcere det hoieste Hcedersnavn i Norge, nåar Håkon Jarl ikke

var mere. Kong Knut svarer, at det nu forholdt sig anderledes. „leg haver nu," sagde
han, „ sendt Mcend og lertegn til min Son Svend i Danmark og lovet ham Norges

Rige; men Du ffal beholde mit Venffab og faa det Hcedersnavn af mig, som Du ha
ver Byrd til. Du ffal vcere Lendermand med store Forlehninger, og vcere saa meget mere
ophoiet over andre Lendermcend, som Du er dygtigere end de." Einar indsaae nu nok

hvorlunde det stod til med hans A3rende og gjorde sig fcerdig til Hjemreisen. Men da
han nu kjendte Kongens Hensigt og vidste det var rimelige, at der, om Kong Olaf kom
ostenfra, ei vilde blive fredsommeligt i Landet, randt det ham i Hu, at det var bedre at fare
i Mag og ikke paaffynde Reisen for at siaaes med Kong Olaf, uden endda at forfremmes til

storre Vcerdighed i Riget end han for havde. Einar gik saaledes til Soes da han var
seilklar; men kom forst til Norge, da de Begivenheder vare endte, som den Sommer tildro-
ge sig der.<sap. 206. '" .

OmHevdin- Hovdingerne i Norge havde deres Speidere oster i Svithjod og sor i Danmark, om
Norge'. Kong Olaf kom ostenfra Gardarige. Saa fort derfor, som disse Mcend kunde fare over Lan

det, finge de spurgt, at Kong Olafvar kommen til Svithjod, og saasnart derom var kommen fuld

Vished, foer Krigsbud over hele Landet. Menigmand sammenkaldtes til Leding og en stor
Hcer samledes. De Lendermcend, som vare fra Agder, Rogaland og Hordaland, fordeelte

sig saaledes, at Nogle vendte mod Nord, Nogle mod M; thi de tykkedes at behove Folk
fra begge Kanter. Erlings Sonner fra Icederen vendte sig Vster ud med alt det Mand

ffab, som var ostenfor dem og over hvilke de vare Hovdinger. Aslak fra Finno og Er
lend fra Gerde, Migemed de Lendermcend, som vare nordenfor dem, vendte sig mod Nord.
Alle disse, som nu ere ncevnede, havde svoret Kong Knut den Ed, at de vilde tåge Olaf af
Dage, om dertil Leilighed gaves dem.

Om"Harald Da det nu spurgtes i Norge, at Kong Olaf var kommen ostenfra til Svithjod, for-
samlede hans Venner sig, som vilde yde ham Hjcelp. Den fornemstc Mand i denne Flok,

var Harald Sigurdsson, en Broder af Kong Olaf, som da var 15 Aar gammel, meget
stor af Vcert og mandig, som om han var fuldvoxen. Mange andre gjceve Mcend vare
der ogsaa, og de vare i Alt 600 Mand, da de fore fra Oplandene og stcevnede med denne
Magt oster over Eidaffov til Vcermeland. Derpaa droge de oster over Skovene til Svi

<sap. 208. for om Kong Olafs Fcerd.

K°"6 Olafvar i Svithjod om Vaaren og havde derfrå sendt Speidere til Norge.

ivnhjod. Alle Efterretninger derfrå stemmede deri overeens, at der ei var Fred for ham at vente,

om han foer did, og de Folk som kom nordenfra, fraraadede ham meget at drage ind i

Cap. 2W nu F,n, , Ryfylke, see S. 63. Uden Tvivl har Aslak, liqesom hans
formeentnge (hvorom see Saml. t. d. N. Folks Sproq oq Hist i S 142 f,
sit Scede paa den store og stjsnne Gaard (Hesbs) paa Vestsiden af bemeldte

6ei-6i, nu Gjerde, en stor Gaard i Sognet af samme Navn i Etne Pr<rstegd. i Sondhord-
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bandet. Men han havde fast bestuttet hos sig selv, som for, at fare til Norge, og spurgte

Kong Anund, hvad Styrke han vilde give ham til at vinde sit Land? Kong Onund sva

rer, at Svearne vare lidet for at fare i Hcertog til Norge. „Vi vide," siger han, „at Nord
mcendene ere meget haarde og stridbare, og farligt er det at hjemsoge dem med Ufred;

dog stal jeg ikke vcere seen at sige Dig hvad jeg vil lcegge til: jeg vil give Dig 400 Mand
udvalgte af mine Hirdsvende, raste og stridbare og vel udrustede til Slag. Siden vil jeg .
aive Dig Lov til at fare over mit Land og staffe Dig det Mandstab, Du kan faa og

Dig vil folge." Kong Olaf tog imod dette Tilbud og gjorde sig reiseferdig. Dronning

Astrid og Ulfhild Kongedatter bleve tilbage i Svithjod.
Just som Kong Olaf begyndte sin Reise, kom det Mandstab til ham, som Sveakon-

gen gav ham, tilsammen 400 Mand, og Kongen foer den Vei, som Svearne viste ham.
Han stcevnede op i Landet til Skovmarken og kom til et Landstab, som kaldes Icernbera
land. Der kom de Folk til ham, som vare dragne ham i Mode fra Norge, hvorom til
forn er fortalt. Der traf han sin Broder Harald og mange andre af sine Frcender, og der
blev et glad Mode. Tilsammen udgjorde de 1200 Mand.

Der var en Mand som hedte Dag, der siges at have vceret en Son af Kong Ring, A"
som romte Landet for Kong Olaf. Denne Ring siges endvidere at have vceret en Son Ningsson.
af Dag og Sonneson af Ring, Harald Haarfagers Son. Saaledes var Dag Kong
Olafs Frcende. Baade Faderen Ring og Sonnen Dag havde nedsat sig i Svithjod og
der faaet Land at raade. Da Olaf om Vaaren var kommen ostenfra til Svithjod, sendte

han Bud til sin Frcende, Dag, at han stulde forene sig med ham til dette Tog med al den
Styrke, som han havde, og om de vandt Norges Land igjen, stulde Dag ikke faae mindre

Deel af Riget at raade over, end hans Forfcedre havde havt. Da nu denne Ordsending
kom til Dag, faldt den vel i hans Sind; thi han havde stor Lyst til at drage til Norge og
modtage det Rige, som hans Frcender for havde havt. Han var derfor ikke seen til at
svare; men lovede at komme. Dag var en snarordet og snarraadig Mand, lagde sig op i

Alt; derhos kjcek, men af liden Forstand. Han forsamlede en Hcer af ncesten 1200 Mand,
hvormed han drog Kong Olaf i Mode.

Kong Olaf sendte Bud foran sig i Bygderne, at de Mcend, som vilde staffe sig Gods
og Penge ved Bytte-Deling, og faae de Eiendomme i Hcender, som nu hans Uvenner sadde Reise

over, stulde komme til ham og folge ham. Derpaa forte Kong Olaf sin Hoer over Skov
bygder, tildeels over ode Marker og ofte over store Vande, og de droge eller bare Skibene efter sig
mellem Vandene. Der drev en stor Mcengde Folk til Kongen, deels Skovboere, deels

Stimcend. De Steder, hvor han tog Natteleie, kaldtes siden Olafs Boder. Han fort.

fatte uafbrudt sin Reise indtil han kom til Icemteland og drog siden nord over til Kjolen.
Mandstabet fordeelte sig i Bygderne og foer meget adspredt saalcenge de ingen Ufred ven
tede, og hver Gang de saaledes adstiltes, fulgte Nordmcmna-Hceren Kongen. Dag foer et

andet Sted med sit Folk og Svearne det tredie med deres Skare.
Der vare tvende Mcend, den ene hedte Gauka-Thorer, den anden Afarfaste, som vare

Stimcend og store Rovere, der havde i sit Folge 30 Mcend as deres Lige. Disse to andene
Brodre vare stsrre og stcerkere end andre Mcend, og der fattedes dem ikke paa Mod og

Dristighed. Disse Mcend Horte tale om den Hcer, som da foer over Landet og sagde
mellem sig, at det vilde vcere et snildt Raad, at fare til Kongen, folge ham til sit Land

og gange med ham i et ordentligt Slag, og prove sig saalunde; thi de havde ikke for vceret

Cap. 2W. d. e. Dalarne i Sverige, see S. 8.
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<sap. 213.
Om Kong

Olais Syn

«sap. 21H.
Om lerteg
net paa Age

ren

i noget Slag, hvor Mandskabet stilledes i Fylking, og de vare nysgjerrige efter at see Kongens
Slagorden. Dette Raad fandt deres Kammeraters Bifald, og de begave sig saaledes

paa Veien til Kong Olaf. Da de nu kom der, ginge de for Kongen med deres Folge i
fuld Vaabenrustning. De hilsede ham, og han spurgte, hvad det var for Folk? De ncevne
deres Navne og sige, at de vare Inofedte der paa Steder, hvorpaa de frembcere deres

Mrende og tilbyde Kongen at fare med ham. Kongen siger, at ham syntes der var god

Hjoelp i stige Folk „og jeg har stor Lyst," siger han, „til at modtage saadanne; men ere I
christne Moend?" Gauka-Thorer svarer, at han hverken var Christen eller Hedning: „Vi
Faeller have ingen anden Tro end paa os Selv, vor Styrke og Seiers Lykke, hvormed vi

stippe noksom godt igjennem." Kongen svarer: „stor Skade er det, at saa manddrabelige
Folk ei stulle troe paa Christ deres Skaber." Thorer svarer: „er der nogen Christenmand
i Dit Folge, Konge, der er mere voxen i Veiret end vi Brodre?" Kongen bed dem a:

lade sig debe og antage den rette Tro; „felg mig siden, og jeg stal forfremme Eder til stor

Vlerdighed; men ville I ikke det, da farer tilbage til Eders forrige Id." Afarfaste siger, at
han ei vilde antage Christendommen, og derpaa vende de om. Da sagde Gauka-Thorer:
„det er en stor Skam, at Kongen jager os saaledes bort af sin Hcer, og aldrig kom jeg no,
gensteds for, hvor jeg ei blev antagen i andre Folks Selstab, og aldrig stal jeg paa den

Maade vende tilbage." De stoge sig derpaa i Folge med andre Skovmcend og fulgte
Flokken. Derpaa drog Kong Olaf vester til Kjolen.

Da nu Kong Olaf foer ostenfra over Kjolen og steg ned paa Vestsiden afFjeldet, hvor
-- det hceldede af mod Seen, kunde han derfrå see ud over Landet. Mange Folk fore foran

Kongen, Mange bagefter, og Selv reed han saalunde, at der var en stor fri Plads om ham.
Han var taus og Ingen talede til ham, og saaledes reed han en lang Stund af Dagen

uden at see sig synderligen om. Da red Bistoppen til ham og spurgte hvad han tcenkte
paa, eller hvi han var saa taus? thi Kongen var jcevnligen glad og meget snaksom med sine
Moend paa Reisen, saa han glcedede alle dem, som vare ham ncer. Da svarede Kongen
meget tankefull): „ underlige Ting ere mig baarne for en Stund, og da jeg nu saae ud over

Norge vester ud fra Fjeldet, randt det mig i Hu, hvor mangen glad Dag jeg haver havt i
dette Land. Mig gaves det Syn, at jeg saae over hele Throndhjem, derncest over hele
Norge, og jo lwngere dette Syn havde vceret for mine Vine, desto videre saae jeg, alt Kidtit
jeg saae over den vide Verden, baade ever Land og Hav. Grant kjendte jeg de Steder,

hvorhen jeg forhen er kommen og som jeg haver seet, nogle ogsaa som jeg har hort tale
om, ja endog om hvilke jeg Intet haver horr, baade byggede og übyggede, saavidt Verden

gaaer." Bistoppen svarer, at dette Syn var helligt og heist mcerkeligt.

Da Kongen derpaa kom lcengere ned paa Fjeldet, laa der en Gaard for dem, som he
der Sul i den evre Bygd af Va-rdals-Fylke, og da de kom Gaarden ncermere, laae der

Ågre ved Slden af Veien. Kongen bed sine Folk at fare varligen og ei edelcegge Agre
ne for Bonden. Dette gjorde vel hans Mcend, saalcenge Kongen var ncer; men den Skare,
som kom bagefter, gav ikke Agt derpaa, men Folket leb saa over Ågeren, at den blev ned

traadt ftad med Jorden. Der boede en Bonde, som hedte Thorgeir Flek, der havde to

nesten fuldvorne Senner. Thorgeir tog vel imod Kongen og hans Folk og tilbed ham

al den Hja-lp, som stod i hans Magt. Kongen tog vel derimod og spurgte Thorgeir, hvad

Nyt der fortaltes l Landet og om der var famlet nogen Krigsmagt imod ham? Thorgeir

Cap. 2«4. 8ul», nu Suul, de sverste Gaarde i Vcerdalen.,
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slåer at der var sammendraget en stor Hcer i Throndhjem, og at der vare komne Lender
mamd baade sondenfra Landet og nord fra Hålogaland; „men ikke veed jeg," siger han,

om de stcevne mod Eder med denne Hcer eller andensteds hen." Derpaa klagede han for

Kongen sin Skade og over den Ulempe, som hans Folk havde tilfoiet ham ved at nedbryde

oq nedtrcede alle hans Ågre. Kongen siger, at det var ilde om der var gjort ham nogen
Meen. Siden red Kongen derhen hvor Ågeren havde staaet og saae, at den laae stad

med Jorden, red derpaa omkring Ågeren og sagde: „det venter jeg, Bonde, at Gud monne

oprette Din Skade, saa at Ågeren inden en Uges Frist vorder bedre;" og det blev den

bedste Ager, som Kongen sagde. Kongen opholdt sig der om Natten, men om Morgenen

ajorde han sig reiseferdig og siger, at Thorgeir Bonde stulde folge med ham; men-han til
bod ham sine to Sonner med paa Reisen, og endstjont Kongen siger, at han ei vilde have
dem med sig, vilde dog Drengene fare. Da de ingenlunde vilde blive tilbage, vilde Kongens

Hirdmcend binde dem. Da Kongen saae dette, sagde han: „lad dem fare, de komme nok
tilbage igjen," og det blev saa med Drengene, som Kongen sagde.

Derpaa forte de Hceren ud til Staf, og da Kongen kom til Stafsmyr, gjorde han Holdt.

Der fik han sand Kundstab om, at Bonderne rykkede med en Hoer imod ham, og at han D«ab'
snart maatte holde Slag med dem. Da monstrede Kongen sit Folk, og efter Optcellingen

havde han meer end 3000 Mand. Der fandtes i Hceren 900 hedenste Mcend, og da
han fik dette at vide, befalede han dem at lade sig dobe, sigende, at han ikke vilde have heden

ste Mcend med sig i Slaget. „Ikke monne vi," siger han, „scette vor Lid til Folkets Mceng
de; paa Gud alene stulle vi forlade os; thi med hans Kraft og Mistundhed monne vi saae
Seier; men ikke vil jeg blande hedenste Folk mellem mine egne." Da Hedningerne Horte

dette, holdt de Raad med hverandre, og omsider lode 400 Mand sig dobe; men 500 Mand
negtede at lade sig christne, og denne Skare vendte hjem til sit Land. Derpaa gange
Brodrene Gauka-Thorer og Afarfaste frem og tilbode Kongen atter at folge ham. Kongen

sporger om de nu havde ladet sig dobe. Gauka-Thorer svarer, at det ei var saa. Da
befalede Kongen dem at antage Daab og den rette Tro, eller i andet Fald fare bort. De

gik derpaa afsides til en Samtale og talede om hvad Besiutning de stulde tåge. Da sagde
Afarfaste: „stal jeg sige min Mening, da vil jeg ei vende tilbage; men drage i Slag og
flaae mig paa den ene eller den anden Hcers.Side, og ikke oendser jeg i hvilken Flok jeg er."
Da svarer Gauka-Thorer: „stal jeg fare i Slag da vil jeg yde Kongen min Hjcelp; thi han

har mest Hjcelp Behov. End stal jeg troe paa en Gud, hvorfor ikke ligesaavel paa hviden

Christ, som paa nogen Anden? Nu er det mit Raad, at vi lade os dobe, om det er Kongen
saa meget magtpaaliggende, og derpaa fare med ham i Strid." Dette samtykke de Alle,
gange derpaa til Kongen og sige, at de vilde lade sig dobe. Derefter bleve de dobte af Prce-

sterne og Daaben bekrceftedes af Bistoppcn. Kongen optog dem derpaa i sine Hirdmcends

Samfund og sagde, at de stulde vcere under hans Mcerke i Slaget.
Kong Olaf fik da vis Kundstab om, at det vilde vcere kort til han maatte holde Stag

med Bonderne; men efter at han havde monstret sit Folk og optalt Hceren, havde han

da meer end 3000 Mand, hvilket syntes vcere en stor Hcer paa een Mark. Siden holdt

Kongen folgende Tale til Folket: „vi have en stor Hcer og vakkert Folk, og nu vil jeg sige

mine Mcend, hvorlunde jeg vil have Hceren opstillet. Jeg vil lade mit Mcerke fore frem
midt i Hceren, og det stal min Hird og mine Gjcester folge tilligemed den Krigsmagt, som er
kommen til os fra Oplandene, samt den der kom her til os i Throndhjem. Paa hoire Haand af

<sap. 213. 8tl»k, hvorom see S. 94.
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<sap. 2t?.
Kong Olafs

Raadflag.

mit Msrke stal Dag Ringsson v<ere, og med ham alt det Mandstab, som han bragte os

til Undsattning, og han stal have det andet Mwrke. Men paa venstre Haand af min Fyl
king stal det Mandstab vcere, som Sveakongen gav os, tilligemed alt det Folk, som kom til
os i Sveavwlde, og de stulle have det tredie Mwrke. leg vil og, at Folket stal fordeles

i swrstilte Hobe, saa atFrcender og Bekjendte stulde holde sammen; thi da forsvare de hver
andre bedst og kjende hverandre. Vi ville betegne alt vort Mandstab med et Mcerke, ved
at gjore Feldttegn paa vore Hjelme og Skjolde, og male det hellige Kors derpaa

Farve. Naar vi komme i Slag, stulle vi Alle have eet Losen: fram, fram Christmcend
Korsmcend, Kongens Mamd. Vi maae opstille vore Folk i tyndere Rekker, eftersom vi

have fcerre Folk; thi jeg vil ikke, at de stulle omringe os med deres Mandstab. Nu stal

Mandstabet fordele sig i scerstilte Hobe, og siden hver Hob i Rackker, da lcegge Enhver
Moerke til sin Plads og agte paa under hvilken Fane han er opstillet. Men nu ville vi

forblive opstillede i Fylking, og vort Mandstab stal vcere fuldtbevcebnet Nat og Dag, ind
til vi erfare, hvor Modet mellem os og Bonderne mon vorde." Da Kongen havde talet
fylkedes Hceren og ordnedes efter Kongens Befaling.

Derefter havde Kongen et Mode med Hovdingerne for de forskjellige Afdelinger, og
da vare de Moend komne tilbage, som Kongen havde sendt ud i Herrederne, for at krceve

Mandstab af Bonderne. De kunde bringe de Tidender fra de Bygder, som de havde
gjennemfaret, at der vide omkring var tomt for stridbare Mcend, da alle Folk havde forfoiet
sig til Bondehceren. Dersom de endog fandt Nogle, da vilde kun Faa folge dem; men

de Fleste svarede, at de af den Aarsag sad hjemme, fordi de Ingen vilde folge; thi mod
Kongen vilde de ikke siaaes og ikke heller mod deres Framder. Saaledes havde de kun faaet

faa Folk. Nu spurgte Kongen sine Mcend til Raads, hvad de nu stulle tåge sig til? Finn
Arnesson svarer saalunde paa Kongens Sporgsmaal: „sige vil jeg, hvad her stulde gjores
om jeg maatte raade. Vi stulle da fare med Hwrstjold over alle Bygderne, rove alt God/

men saa aldeles opbrsnde den hele Bygd, at aldrig en Hytte stod tilbage, og saaledes gjen
gjcrlde Bonderne for deres Svig mod deres Herre. Da tcenker jeg mangen Mand vil staae

les l Bondehanen, nåar han seer Rog eller Lue hjemme paa sine Gaarde og ei tydeligen
veed, hvorledes det gaaer Born, Koner eller gamle Mcend, Fcedre, Modre eller andet

Frcendfolk." ,leg venter og," tilfoier han, ,at om det lykkes os, at bryde den samlede
Hcer, da monne deres Rekker snart tyndes; thi saa er Bondernes Sind, at det Raad som
nyest er, ogsaa er Alle kjcerest." Da Finn havde endt sin Tale, fandt den lydeligt Bifald
thl Mange syntes vel om denne Leilighed til Bytte, og Alle meente, at Bonderne havde
fortjent at llde Skade, hvorhos de ansaae det for rimeligt, hvad Finn sagde, at mange Bon

der vllde forlade den samlede Bondehcer. Thormod Kolbrunarstald qvad den Vise:
Lad os brcende alle Huse,

Enhver med Svcerd stal vcrrge
Vort Land til Kongens Gavn;
Indthrsnderne stal finde

Kolde alle Husets Kul;
Isens i Tjsrn knittre,
Naar jeg her raade maa!

Da nu Kongen Horte Folkets hidsige Tale. kr««ede han Ordet og sagde: „vel have

Benderne fort.ent, at saa blev gjort, som I «ille. Det «ide de også», at jeg ser h»»er
I) Hcrrens eller Folkets Klippe her synes det at vcere et SteK6n,.«n .

smelter Isen. Ilden brande heit i Vondernes Huse. 2) Oval er Ilden. som

Som inden Hcrrbjergo findes:
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<sap. 218
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Skålde.

ajort saalunde, haver brcendt sor dem og revset dem haardeligen paa andre Maader; men
den Gang lod jeg Brand overgaae dem, fordi de forkastede Troen, optoge Ossringer og vilde
M adlyde mine Ord. Men da havde vi Guds Ret at forsvare. Nu derimod er den

Svig mod deres Drot af mindre Betydenhed, at de ikte monne holde den Tro, som de have

svoret mig, endstjont det visseligen ikke semmer dem, som Manddoms Mcvnd ville vcere.
stander det meer i min Magt at staane dem, son have mishandlet mig, end hine,

som hadedes med Gud. Thi vil jeg, at mine Folk stulle fare sagtmodigen frem og intet
Herverk gjore. Forst vil jeg fare Bonderne i Mode; blive vi da forligte, saa er det vel;
men ville de holde Slag med os, da ere tvende Kaar for Haanden. Enten falde vi i Slaget,

og da er det vel raadet ikke at fare herfrå med Ranfce; eller og vinde vi Seier, og da skulle
I virre deres Arvtagere, som nu staaes med os; thi af dem monne Nogle falde, Nogle mon
ne flye; men begge Parter have alle deres Eiendomme forbrudt, og da er det godt at gange
til store Boer og herlige Gaarde; men hvad som bramdt er, nytter ingen Mand, og under
Rov og Ran spildes meer, end hvad der bliver til Nytte. Nu ville vi adspredte fare ud
ester Bygden og tåge med os alle de stridbare Mamd, vi kunne faae. Mandstabet maa da
nedlcrgge eller tåge anden Kost, som det til Fode behover; men ikke ove andet
Spildeverk; derhos seer jeg gjerne, at I drcebe Bondernes Speidemcrnd, om I faae dem

fat. Dag og hans Mandstab skal fare paa den nordre Side langs ned efter Dalen; men
jeg vil fare ud Landeveien, saa stulle vi modes i Qvceld og Alle have eet Natteleie."

Der fortcrlles, at da Kong Olaf Mede sine Folk i Slag-Orden, gjorde han af sit
Mandstab en Skjoldborg, der skulde forsvare ham i Slaget, hvortil han valgte de stoerkeste
og modigste. Derpaa kaldte Kongen paa sine Skålde og befalede dem at gange i Skjold
borgen. „I stulle," siger Kongen, „blive her og see de Tildragelser, som her foregaae;

thi da behove I ikke at anfore efter Andres Tilsagn, hvad I siden fortcelle og digte om."
Der var Thormod Kolbrunar-Skald, Gissur Guldbraastald, en Fosterson af Hofgarde Ref,

og Thorfinn Mund. Da sagde Thormod til Gissur: glader os ikke stande saa trangt,
Staldbroder, at ikke Sighvat Skald faaer Rum, nåar han kommer. Han monne ville

staae foran Kongen, og ei vil Kongen gjerne have det anderledes." Kongen Horte dette
og svarer: ikke behove lat sncerte Sighvat, fordi han ikke er her. Ofte haver han mig
vel fulgt, men nu beder han for os, og dette monne vi storligen behove." Thormod sva
rer: „det kan vcere, Konge, at I nu mest tramger til Bonner; men tyndt vilde det vorde
om Mcerkestangen, om alle Dine Hirdmcend nu monne vcere paa Rom - Veien. Sandt

var det og, hvad vi paatalede, at Ingen, som vilde tale med Eder, fik Rum for Sighvat."
Derpaa talede Skaldene imellem sig, at det vilde falde vel at digte nogle Mindeviser om de

Begivenheder, som snart vilde foregaae. Da qvad Gissur:

Venter Larm paa Skjoldething!
Folk hsre mine Ord:
Bondedatter ingensind'
Uglad mig finde stal,
Skjont vcene Slagets
Hedins Viv2) Vente har.
Dster Kongen vi til Trost
I Vikingstormen vcere!

Da qvad Thorfinn Mund en anden Vise:

1) Krigshelte. Bust og Trce er nemlig det bekjendte Villede paa Mand og Krigshelt. 2) Hedin var
en gammel Ssrover. Hedins Kone betegner Krigen.
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<sap 213
Om Kong
Olafs Sje,

legauer.

220
Om Thor

mod Kolbru
narstald.

Af stcerke Regn det sortner
I haarde Skjolde-Hegu;o
Med snilde Konge vel
V<erdale-Folket siaaes.
Lad os vcerge milde Konge,
Glade Blod-Maagen made!^

Da qvad Thormod:
Vuessytter! hart det lider
Til store Viking-Slag,
Og Svcerdelarmen voxer;
Krigshelt af Skrcrk ei falme maa.
Til Strid vi os berede.
Helten ssye blsde Ord,
Naar vi med tappre Olaf
Gange paa Pilething.

Disse Viser lcertes sirar udenad.

Derefter gjorde Kongen sig fwrdig og sogte ud ester Dalen. Hans hele Mandstab
tog sit Natteleie paa eet Sted, og lagde.sig om Natten under sine Skjolde; men saasnart det

lysnede,ordnede Kongen igjen sin H<er, og da dette var steet, fortes den lcengere ud ester Da

len. Da kom mange Bender til Kongen, hvoraf de Fleste forenede sig med hans H<er, og
Alle som Een kunde fortwlle om, at Lendermaendene havde samlet en ustyrtelig H<er, hvor
med de agtede at holde Slag mod Kongen. Da tog Kongen mange Mcerker Solv, overgav
dem ien Vondes Hwnder og sagde: „disse Penge stal Du gjemme og siden uddele. Nogle
deraf stal Du lwgge til Kirken, nogle til Prester, nogle til Almisse-Mcend, som Gave for
deres Ltv og Sjwle, som siaaes med os og i Striden falde." Bonden svarer: stulle ikke

disse Penge gives for Eders egne Mwnds Sjwlebod?" Da svarer Kongen: Penge
stulle gwes for de Mwnds Sj<ele, som staae i Bondehcerens Rcekke og falde for vore Mcends

Vaaben; men de Mcend, som os folge i Strid og der falde, monne alle frelses tilligemedos."
Den Nat da Kongen laa blandt den samlede Hoer, som for omtalt, vaagede han lcrn

ge og bad tll Gud for sig og sit Folk og sov kun lidet. Henimod Dag faldt en Blund

paa ham, og da han vaagnede, randt Dagen op. Kongen syntes, at det var for tidliqt at
v<ekke Hceren, og spurgte ester hvor Thormod Skald var. Han var i Ncerheden oa spurqte
hvad Kongen vilde. Kongen siger: „syng Du os en Vise." Thormod reiste sia oq

sang saa hoit at hele kunde hore det. Han begyndte at synge det gamle Bjarkc-
hvls forste Vers ere:

Dagen er oprunden,
Hanefjceren suser,
Arbeidsklokken kimer

For scrlle Trcellessrog.
Vaager atter vaager,
Kjcrre Venner,
Alle gjceve
Fslgesvende.

Rolf Vuessytter,
Haandfaste Har,e)
Mcend af cedel 3Ct,
I, som ikke ftye!

Ei til Viin jeg Eder vcrkker,
Ei til Pige-Kys;
Jeg Eder heller vcrkker

Til haarde Hildurs Leg.7>

«odoar «jark. w« . Bo«.,de,son » ,'n »MP ri m, Gr" «°
5) S«» ra!d°« »°,f K«ke« «riqero, fordi do fu,a Ad,,« mod «°n» M. ""
staaer for «stridbar Kolt," ,) E,»«. '«!"° "„« mod Kong Mo, S) Lt »f Ldm« T,w»«„o °g

Thrsnder slaae i Storm,
Vi stynde Folk til Strid.
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<sap. 221
ssong Olaf
kommer til
StMastad.

Da vaagnede Hceren, og da Visen var endt, takkede Folket ham for Sangen; thi

den behagede Mange, og syntes passende til Tid og Sted, derfor kaldte de Qvadet Hus
karla-Hvot.l) Kongen takkede ham for sin Skjemt, tog en Guldring, der veiede en halv
Mark og gav ham. Thormod takkede Kongen for Gåven og sagde: „en god Konge eie vi;
men vansteligt er det at see hvor langt Kongens Liv vorder; men det er min Bon, Konge,
at Du ei lader os stilles ad enten i Liv eller Dod." Kongen svarer: „Alle monne vi fare

samme Vei, saalcenge jeg raader derfor, om I ikke ville stilles fra mig." Thormod gjenmce

lede: „jeg haaber Konge, hvad enten der vorder Fred eller Ufred, at jeg stal stande Eder
ncer, saa lcenge jeg kan, hvor vi endog sperge, at Sighvat fcerdes med sit Guldhjalte."
Siden qvad Thormod:

Eneherre!

For Din Fod jeg salder nu,
Til anden Skald Du faaer,
Naar venter Du dem

Graadig Ravn vi offre Brad,4)
Vi falde elter flye.

Kong Olaf ferte Hceren videre ud ester Dalen; men Dag med sine Folk foer en an
den Vei, og Kongen standsede ikke for han kom til Stikla st ad. Der saae han Bender

nes Hcer adspredt vide omkring, og der var saa stor en Mcengde, at der drev Folk omkring
paa hver en Sti, og store Flokke samledes fjern og ncer. Der saae de ogsaa en Skare
af Mcend, som foer ned fra Vcerdalen og havde vceret omkring for at speide; disse fore saa
noer Kongens Folk, at de kjendte hverandre. Der var Rut fra Viggja med 30 Mand.
Derefter befalede Kongen sine Gjcester, at de stulde fare imod Rut og tåge ham af Dage,

hvortil hans Mcend vare sirar fcerdige. Derpaa sagde Kongen til Islcenderne: er
mig sagt, at det er Skik paa Island, at Bonderne ere pligtige til at give deres Huuskarle
en Slagte-Sou, men nu vil jeg give Eder en til Slagt." Islcenderne vare me

get lette at overtale hertil og fore strår med nogle andre Mcend mod Rut. Rut blev drcebt

tilligemed den Skare, som fulgte ham. Da Kongen kom til Stiklastad, gjorde han Holdt
og lod Hceren standse, bod sine Folk at stige af Hestene og gjore sig fcerdige til Slag.
Mandstabet gjorde som Kongen sagde. Derpaa stilledes Hceren i Slagorden, og Mcerket

blev reist. Endnu var Dag ei kommen med sine Folk, saa den Floi af Fylkingen savnedes.
Da sagde Kongen, at Oplcendingerne stulde gange frem i Stedet, og opscette deres Mcerke.

„Det tykkes mig raadeligt," siger Kongen, „at Harald, Broder min, ei er i Slaget; thi
han er endnu kun i Barne-Alder." Harald svarer: „Visseligen stal jeg vcere med i Sla

get, og er jeg end saa ustcerk, at jeg ei magter Svcerdet, da stal jeg finde paa et godt Raad

1) Huuskarlenes Opmuntring. 2) Tappre. 3) Han stikler stedse paa Sighvat, som er borte, 4) Egent
lig Val-Offer eller Valfode »: Offer fra Valpladsen. 5) Sohelt. 6) Rut betyder en Vceder.

<sap. 221. Bt!KlaBta<tii> d. e. Gaarden Stiklestad, paa hvis Grund Vcerdalens Hoved
kirke nu staaer, nordenfor Vcerdals-Elven, to Mile fra Byen Levanger (I.ifanSr). Man har vce
ret uenig om Stedet, hvor Slaget stod; men i Medhold af Sagnet, og efter al Rimelighed, maa
dog Valpladsen antages at have vceret paa Sletten ved vestre Stiklestad henimod Gaarden Bjertnces,
hvor en stor Gravhoi er beliggende, som har Navn af Dagrings-Haugen, hvilket Navn sandsyn
ligviis har Hensyn til Dag Ringsson eller dennes Anfald, den saakaldte (see Cap.
241), og maaffee ere de, som ved den Leilighed faldt, begravede i bemeldte Hoi. See om Sla
get paa Stiklestad, Saml. t. d. N. F. Sprog og Hist. I. 452 f. 11. 157 f.

nu Gaarden Viggen, see S. 147.

Det ei modsiges kan,
Du, som Havets Oxe rydderft)
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<3ap. 222
Om Thor
gils Hjal

messon.

<sap 223.
Olafs Tale

!sap. 224
Om Thord
Folesson.

og binde Svsrdgrebet til min Haand. Ingen ffal vcere villigere end jeg til at tilfole
Bonderne Skade; thi vil jeg folge mine Kammerater." Der fortcelles, at Harald qvad
denne Vise:

Den Flsi, som jeg stande paa,
Den vover jeg at voerge.
Vi rodne Skjold med Mod,
Det Glcede volder.

Unge Helt ei viger

Til mordist Fcerd i Slag,
Ei Helten staaer tilbage.

Harald fik sin Villie og var med i Slaget.
En Bonde, ved Navn Thorgils Hjalmesson, Fader til Grim Gode, boede paa Stikla

stad. Thorgils tilbod Kongen sin Hjcelp og at vcere med ham i Slaget. Kongen takker

ham for Tilbudet. „Heller vil jeg," siger Kongen, „at Du, Bonde, ikke er med i Slaget;
viis os snarere den Tjeneste at pleie vore Folk ester Slaget, som saarede ere, og at sorge for

deres lordefterd, som i Slaget falde. Hunder det nu, Bonde, at jeg salder i dette Slag,
viis Du da mit Liig den Omhu, som nodvendig kan vcere, om det ei bliver Dig forbudt."

Thorgils lovede Kongen hvad han begjcerede.

Da nu Kong Olaf havde stillet sin Hcer i Slagorden, holdt han en Tale, hvori han
bad Folket haerde sin Hu og gange djwrveligen frem, om det kom til Slag. „Vi have,"
siger han, „godt og meget Mandjkab; men omendskjont Bonderne have noget storre Hcer
end vi, raader Skjcebnen over Seieren. Dette vil jeg gjore Eder vitterligt, at jeg ikke vil
sine fra dette Slag, og enten skal jeg seire over Bonderne eller falde i Slaget. Derom
vil jeg bede Gud, at den Lod maa tr«effe mig, som han seer mig gavner mest. Derved
stulle vi troste os, at vi have en retfterdigere Sag end Bonderne, og tillige deri, at Gud

monne frelse os og vore Eiendele ester dette Slag; men ellers give os en langt storre Lon
for det Tab vi monne lide her i Verden end vi Selv kunde cejke. Vorder det min Lod, at faa
Noget at sige ester Slaget, da ffal jeg lonne enhver as Eder ester Fortjeneste og ester den

Mandighed, han i Slaget monne vise, og dersom vi vinde Seier, monne der vcere Land og
los Formue nok at uddele blandt Eder, som nu ere i vore Uvenners Hcender. Lader os i Forst
ningen gjore det haardeste Angreb; thi snart vil da Udfaldet vise sig. Dersom der er stor
Forffjel paa Folkennrngden, da have vi alene Seier at vente aset raskt Angreb; derimod vil det

falde os tungt, at stride indtil vi vorde mode og udygtige til Strid; thi vi have fterreFolk at
skifte paa end hine, som snart kunne gaae frem, snart spare sig og hvile. Men dersom vi
gange saa hart frem i forste Angreb, at de, som forrest ere, maae vende om, da vil den Ene

falde over den Anden, og deres Nederlag vil vorde storre jo stere de ere i een Hob." Da Kongen
havde endt sin Tale, blev den optagen med lydeligt Bifald, og den Ene opmuntrede den Anden.

Thord Folesson bar Olafs Mcerke. Saa siger Sighvat Skald i det Arvedrapa, som
han digtede om Kong Olaf og sammensatte ester Oprors-Sagaen:

Thord spurgte jeg den Gang
Spydkamp holdt med Olaf;
Nu raff gaaer Angreb frem;
Gode Hjcerter samles,

l) Som det er min Lod at stande paa lyt bruges endnu meget i Bonde-Tale. 2) Min Moder.
3) I Texten Grepa hores ofte endnu i Fjeldsproget om en dygtig Karl.

For Spyd. Hvor Vaaben slynges
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Dgmunds kjcrkke Broder fyldest gjor,
Hoit svinger gyldne fagre Stang
For Ringerigets Konge,
I Stridens Mode modig.

Saalunde var Kong Olafudrustet, at han havde guldbesiagen Hjelm paa Hovedet 223.

og et hvidt Skjold, hvorpaa var indlagt det hellige Kors med Guld. I den anden Haand

havde han en Landse, som den Dag i Dag stander i Christkirken ved Alteret. Ved Boel
tet havde han et Sverd, som kaldtes Hneyter, der var overmaade skarpt, hvis Haandfang
var indvirket med Guld, og dertil havde han en Ringbrynje. Derom taler Sighvat Skald:

Olaf Digre Fienden fcelded'.
Stridens tappre Herre stred
I stcerke Ringebrynje
For store Sei'r at vinde.
Stridsheden steg, og fra Sst
Iled Svear med milde Gram;
Vaded' i det klare Vlodo

Mangt jeg aabenbarer.

Da nu Kong Olaf havde fylket sin Her, havde Bonderne endnu ikke paa nogen Kant

ncermet sig; thi sagde Kongen, at Folket ffulde scrtte sig ned og hvile sig. Selv såtte han

sig ned, og Folket sad omkring ham i vidtspredte Hobe. Han ludede sig ned og lagde sit
Hoved paa Finn Arnessons Kne. Da faldt der en Sovn paa ham og han sov en liden
Stund; men i det Samme saae de Bondehanen, som rykkede imod dem med opstillet Mer
ke, og der var en uendelig af Folk. Da vcekkede Finn Kongen og sagde,

at Bondehceren rykkede imod dem, og da Kongen vaagnede, sagde han: „hvi vcekkede Du
mig, Finn, og lod mig ikke nyde min Drom?" Finn svarede: „ei monne Du dromme

saa, at Du jo heller burde vaage og ruste Dig mod den Her, der nu farer mod os, eller seer
Du ikke, at hele Bonde-Skaren er kommen?" Kongen svarer: „ikke er den os end saa noer,

at det jo havde veret bedre, jeg havde sovet." Da sagde Finn: „hvad var Din Drom, Konge,
som Du tykkes saa stor Savn i, at Du vilde vaagne as Dig selv?" Nu fortelter Kongen

sin Drom, at han syntes see en hoi Stige, paa hvilken han gik saa hoit i Luften, at Him
len aabnedes; thi saa langt ratte Stigen, „og da Du vaagnede mig," siger han, «var jeg
kommen paa det overste Trin imod Himlen." Finn svarer: „ei tykkes mig denne Drom

saa god, som den tykkes Dig. Jeg tenker dette betyder, at Du monne vcere feig, om det
ellers er andet end Ssvn-Orffhed, som bares Dig for."

Da Kong Olaf var kommen til Stiklastad, hendte det sig iblandt Andet, at der kom 22?-
en Mand til ham, og omendskjont det ei var forunderligt, at der kom mange Mend til Kon- u«as Daab

gen fra Herrederne, maatte dog dette ansees som noget Usedvanlige, da Manden ikke saae

ud som andre Mend, der vare komne til ham. Han var saa hoi, at Ingen naaede ham

loengere end til Arelen; meget vakker var han af Udseende og havde et fagert Håar. Han
var vel vebnet, havde en smuk Hjelm og Ringbrynje, et rodt Skjold, et stadseligt Sverd i

Beltet og i Haanden et guldbestaget Spyd, og saa tykt et Skaft, at der var Haandfylde

dm. Denne Mand gik for Kongen, hilsede ham og spurgte om Kongen vilde modtage

hans Hjelp? Kongen spurgte om hans Navn og Slcegtfcerd, samt hvad Landsmand han

i) Egentligen vadede i det klare Vlods Volgetop. 2) I Texten MuFi-, Mugge, som endnu bruges.

Cap. 223. Xi-ist-Kirha, d. e. Throndhjems Domkirke, see Nidaros.
45 n
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var? Han svarer: „min Slcegt har jeg i Icemteland og Helsingeland, og mit Navn er
Arnljot Gellina; men det maae jeg ei glemme at sige Eder, at jeg kom Dine Mamd til
Hjcelp, som I sendte til Iwmteland for at krceve Skat, og jeg gav dem i Hcende en Selv

dist, som jeg sendte Eder til lertegn, at jeg vilde voere Eders Ven." Da spurgte Kongen

Arnljot, om han var Christen Mand eller ikke? Han svarede, hans Tro var den, at han

stolede paa sin Magt og Styrke, „hvilken Tro hidtil har gjort mig fyldest; men nu agter jeg
heller at tro paa Dig, Konge." Kongen svarer: „dersom Du vil tro paa mig, da stal Du

og tro paa hvad jeg vil loere Dig; thi stal Du tro, at Jesus Christ haver stabt Himmel og Jord
og alle Mennester, og til ham stulle Alle de, som gode og rettroende ere ester Deden fare."

Arnljot svarer: „vel haver jeg hert tale om hvide Christ; men jeg kjender ikke, hvad han

foretagcr sig eller hvad han raader over; dog nu vil jeg tro Alt hvad Du siger mig og
nedlcegge mine Kaar i Din Haand." Derpaa blev Arnljot debt. Kongen lcerte ham
det af Troen, som han syntes Nedvendigt var, og stillede ham forrest i Slagordenen foran
sit Mcerke, hvor og Gauka-Thorer og Afarfaste med deres Mandstab vare.

Eap. 228. Nu ville vi fortwlle, hvad vi fer kom fra, at Lendermoend og Bender havde samlet
en ustyrtelig Hcer, saasnart de spurgte at Kongen var faren ester fra Gardarige, og var kommen
til Svithjod; men da de spurgte, at han var kommen til I<emteland, og agtede at fare vester over

Kjolen til Vceradal, forte de Hceren ind til Throndhjem, hvor de samlede sammen hele Almuen,
Frie og Ufrie, og fore saaledes ud til Vaeradal med saa stor en Mamgde Folk, at der var ingen
Mand paa den Tid i Norge, som syntes at have seet saa stor en Hoer samlet. Men det
var da som scedvanligt kan vwre i saa stor en Hcer, at den bestod as forskjellige Slags Folk.
Der vare mange Lendermcend og en stor Mamgde mcegtige Bender; men den store Hob

bestod af Torpere og Arbeidsnuend. Hele Haerens Hovedstyrke var samlet i Throndhjem,
og denne var mest ophidset til Fiendstab og Modstand mod Kongen.

«ap. 229. Da Kong Knut havde, som fer fortalt, lagt under sig hele Norge, såtte han Håkon
'"Sigurd Jarl til at bestyre det, og gav Jarlen en Hird-Bistop, ved Navn Sigurd, som var af

danst Mt og lcenge havde vceret hos Kong Knut. Denne Bistop var af et meget hid
sigt Sind, og seregen stiv og stolt i sine Ord; men understettede Kong Knuts Sag ved
sin Tale Alt hvad han kunde, og var derimod en stor Uven af Kong Olaf. Han var nu

ogsaa tilstede i Bondehceren, talede ofte for Mandstabet og eggede dem meget til Opstand
mod Kong Olaf.

<sap. 230. Paa et Huus-Thing, hvor en stor Mamgde Folk var forsamlet, begjwrede Sigurd

guids Bistop Ordet og holdt felgende Tale: „her er nu sammenkommen en stor Mamgde Men
nester, saa der vel ingensinde gives Leilighed i dette fattige Land til at see en sterre inden
landst Hcer; men onsteligt var det, at denne Styrke og Mamgde kunde komme Eder til

Bestjwrmelse; thi den vil noksom beheves, dersom denne Olaf ikke end ramker paa at lade

af med at paafere Eder Krig og Feide. Strår fra sin unge Alder har han vant sig til at
reve og dmbe Folk, til hvilken Ende han foer vide om i Landene, indtil han tilsidst ogsaa
vendte sig hid, hvor han begyndte at yppe Uvenstab med de Mamd, som de mcegtigste og
bedste vare, ja endog med Kong Knut, som Alle ere heist pligtige at tjene ester Evne, og i

hvis Skattande han nedsatte sig. Det Samme gjorde han mod Olaf Sveakonge.

End jog han larlerne Svend og Håkon bort fra deres Arvelande; men var dog grummest
mod selve sine Framder, da han jog alle Konger bort fra Oplandene, endstjent det var for
Nogle kun Len som forskyldt, eftersom de havde sveget deres Trostab og Ed mod Kong

Knut og fulgt denne Kong Olaf i al den Uraad, han kunde opfinde; thi endtes deres Ven

stab efter Fortjenestc, i det Kongen lemlcestede dem, tog deres Rige under sig og edelagde
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alle Mcend i Landet som havde et Hcedersnavn. Desuden monne I Selv vide, hvorlunde

han siden haver handlet med Lendermcendene, hvoraf Mange blandt de gjceveste bleve drceb
te, men Mange maatte stye Landet for ham; ligesom han og haver faret vide pm i dette
Land med Rever - Flokke, brcendt og ffjcendet i Herrederne, men drcebt og rovet Folket.

Hvo er vel her iblandt os den anseete Mand, som ikke har en eller anden stor Forncermelse
at hevne? Nu kommer han farendes hid med en udenlandff Hoer, som mestendeels bestaaer
af Skovmcend og Stimcend eller andre Ransmcend. Eller tcenker I, at han nu vil blive

mildere mod Eder, da han farer omkring med stigt ondt Pak, efterdi han gjorde stigt Hcervcerk,

medens alle, som ham fulgte, raadede ham derfrå. Derfor er det nu mit Raad, at I min
des Kong Knuts Ord, der han raadede Eder, om Kong Olaf sogte tilbage til Landet, at
I skulde beffytte den Frihed, som Kong Knut lovede Eder, og bod Eder at modstaae og
forjage dette Skarns-Pak. Nu er der ikke Andct for, end at fare mod dem og kaste disse

Ugjerningsmcend for Ulv og Vrn, og lade dem ligge paa Pletten hvor de fceldes, medmin
dre I heller ville drage deres Liig hen i afsides Holte og Steenroiser. Ingen vcere saa

djcerv at stytte dem til Kirken; thi de ere alle Rovere og Ugjerningsmcend." Da han

havde endt sin Tale blev den modtagen med larmende Bifald, og Alle som Een samtykkede
i at gjore efter hvstd han talede.

De Lendermcend, som vare komne sammen, såtte hverandre Stcevne og aftalte om, 221.

hvorlunde de ffulde opstille Hceren, eller hvo der skulde vcere dens Anforer. Da sagde mcende,"'
Kalf Arnesson, at Harek as Thjoto var bedst ffikket til at scettes som Hovedsmand for denne

Hcer; „thi han er kommen af Harald Haarfagers A3t, mod ham haver Kongen iscer et
tungt Sind, formedelst Grankels Mord, og han er udsat for de haardeste Kaar, om Olaf
kommer til Riget; dertil med er Harek meget provet i Strid og en Mand som gjor me

get af Mren." Harek svarer, at de Mcend vare bedst ffikket dertil, som vare i deres feire
ste Alder, „jeg er nu," siger han, „en gammel og assceldig Mand, ikke ffikket til at holde
Slag; desuden er der stort Frcendffab imellem Kong Olaf og mig, og endffjont han der

paa ikke har sat stor Priis, saa sommer det mig dog ikke, at gange som Formand i denne
Ufred imod ham, fremfor enhver Anden i denne Flok. Derimod er Du, Thorer, vel
stikket til at vcere Hovedsmand i Slaget mod Kong Olaf, og dertil har Du ffjcellig Grund,

baade fordi Du har Dine Frcenders Dod at hevne, og tillige fordi han jog Dig som
fredlos Mand fra alle Dine Eiendele. Du haver og lovet Kong Knut, saavelsom Dine

Frcender, at hevne Din Frcende Asbjorns Dod; eller tcenker Du, at der nogenstnde vil gi
ves Dig bedre Leilighed end den, som nu er, til at tåge Hevn paa Olaf for alle disse For

haanelser?" Thorer svarer saalunde paa hans Tale: „ikke troster jeg mig til, at reise Mcerke
mod Kong Olaf eller, som Hovding, at anfore denne Hcer. Thronderne have det meste
Mandffab i denne Skare, og saa vel kjender jeg deres stolte Sind, at de ikke ville lyde

mig eller nogen anden halogalandff Mand, endffjont jeg ei behover at mindes om den

Uret jeg haver, at hevne paa Olaf Konge. Vel mindes jeg mit store Tab, da Kong Olaf
astivede 4 Mcend, alle gjceve baade af Anseelse og af A3t, nemlig min Broderson Asbjorn,

mine Sostersonner Thorer og Griotgard og deres Fader Olver, og det er min Pligt, at
hevne enhver af disse. Nu vil jeg ikke fordolge, at jeg har udncevnt II blandt dem af
mine Huuskarle, som raffeste ere, og jeg tcenker ikke, at vi ffulle staae tilbage for Andre i
at stifte Hug med Kong Olaf, om Leilighed os dertil gives."

Da begjcerede Kalf Arnesson Ordet: „Det er hsiligen fornodent," siger han, „at

den Sag, som vi her have begyndt, ei vorder os til Spot og Spee, nu da Hceren er sam- s°ns
let. Andet giores Fornodent, om vi ffulle holde Slag med Kong Olaf, end det, at En-
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hver styder al Fare fra sig; thi vi maae vel betcenke, at om Kong Olaf ei haver mange
Folk ved Siden af den Hoer, som vi have, saa er dog Anforeren uforfcerdet og den hele
Skare vil vcere ham tro og folgagtig i Slaget. Men dersom vi, der Anforere stulle vcere

for denne Hcer, vise nu nogen Frygt og ikke ville troste og opmuntre Hceren, eller gange
i Spidsen for den, da monne det hcendes den hele Mcengde af vore Folk, at Modet vil

forlade deres Hjcerter, og dernest vil Enhver soge sin egen Frelse. Endstjondt her nu er

kommen en stor Hoer sammen, monne vi dog snart prove, dersom vi stode paa Kong Olaf
og hans Hoer, at vor Undergang er vis, med mindre vi, Folkets Forstandere, ere sikkre i
vor Sag, og den ganste Hcer samdrcegtigen og modigen farer frem med os. Kan det ikke

vorde saalunde, da er det bedre for os ei at vove noget Slag, og da er det let at see, at der

er Intet for os tilbage uden at styde os under Kong Olafs Mistundhed, hvor haard han
end var, da vi vare mindre sagstyldige end vi nu monne tykkes at vcere. Dog veed jeg,
at der ere de Mcend i hans Rcekker, som monne stasse mig Liv og Fred, om jeg vil soge
den. Vil Inu som jeg, da stal Du, Svoger Thorer, og Du Harek, gange under det

Mcerke, som vi Alle ville opreise og siden folge. Lader os Alle vcere hurtige og faste i

den Bestutning, vi have tåget, og saaledes stille os i Spidsen for Bondehceren, at den ikke
mcerker nogen Frygt hos os; thi da opmuntres Menigmand, nåar vi med Glcede gange til

at stille Hceren i Orden og opmuntre Folket til Strid." Da Kalf havde endt sit Foredrag
foiede de sig Alle ester hans Tale og sagde, at de Alle ville folge hvad Kalf ansaae gavn

ligt for dem. Alle vilde at Kalf stulde vcere Hcerens Anforer og give Enhver den Plads
han vilde i Hceren.

Kalf Arnesson reiste derpaa sit Banner og opstillede sine Huuskarle tilligemed Harek
' °"f Thjoto og hans Mandstab. Thorer Hund med sin Skare var i Spidsen af Slagor
r°?Mwrker. denen foran Mcerket, og paa begge Sider af Thorer var en udvalgt Hob af Bonder, som

og Alle vare de rasteste og bedst bevoebnede blandt Hceren. Denne Deel af Fylkingen var

baade lang og tyk, og i den opstilledes Thronderne og Halogalcenderne. Paa den hoire
Floi var en anden Fylking, men til venstre fra Hovedfylkingen opstilledes Ryger, Horder,

., Fjordinger og Sogninger, og de havde det tredie Mcerke.

Om Thor- Der var en Mand, som hedte Thorstein Knarrar-Smed, som var Kjobmand og Skibs-

bygmester, stor og stcerk, overmaade hidsig, og en storDrabsmand. Han var bleven uenig

med Kong Olaf, der havde tåget et nyt og stort Kjobmands-Skib, som han havde gjort, fra ham,
hvilket var steet formedelst Thorsteins Ustykker og som Mandebod, der tilkom Kongen. Thor
stein, som var med i Bondehceren, gik frem foran Fylkingen, hvor Thorer Hund stod, og
sagde til ham: „her vil jeg vcere i Eders Rcekke, Thorer, thi jeg tcenker, dersom Kong Olaf

og jeg trceffes, at vcere den forste, der bcerer Vaaben paa ham, dersom jeg kan komme
ham saa ncer, at jeg kan betale ham for Skibsranet, da han rovede det Skib fra mig, som

var det bedste, der nogensinde er brugt i Kjobmandsfcerd." Thorer og hans Mcend toge
imod Thorstein og han gik i deres Rcekke.

Bm?e- Da Bondernes Folk og Fylking vare opstillede, tiltalede Lendermcendene Bonderne

"fe"3Z7 og befalede dem at lcegge Mcerke til den Plads, hvorpaa Enhver var opstillet, under hvil
ket Mcerke Enhver stulde vcere, hvo der var foran Mcerket, eller hvo der var hans Side
mand, og at de stulde vcere raste og hurtige til at gange i Fylking, thi Hceren stulde end
nu fores en lang Vei, og Fylkingen kunde let brydes under denne Hcerens Gang. Der

paa opmuntrede de Folket, og Kalf bod alle de Mcend, som havde nogen Harm at hevne
paa Kong Olaf, at stille sig under de Mcerker, der rykkede mod ham Selv. De stulde

nu mindes al den Meen, som han havde tilfoiet dem og sagde, at aldrig bedre Leilighed
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monne gives dem til at hevne sin Harme og frelse sig fra den Tvang og Troeldom, som

han havde underlagt dem. „V<ere nu den," siger han, „en feig Usling, som ikke staaes
paa det djcerveste; thi ikke ere de saglose, som mod Eder ere, og de monne ei spare Eder,
om Leilighed gives dem." Kalfs Tale fik lydeligt Bifald, og der hortes stor Raaben og
indbyrdes Opmuntring over hele Hceren.

Derpaa forte Bonderne deres Hoer til Stiklastad, hvor Kong Olaf forud var med

sine Folk. Kalf og Harek gik foran i Spidsen af Hwren under deres Mcerke. Men
Slaget begyndte ikke strax da de modtes; thi Bsnderne forhalede Angrebet, fordi ikke alt
deres Mandskab var kommet paa Sletten, og de biede paa dem, som kom bag ester. Tho

rer Hund var kommen sidst med sin Skare, thi han stulde give Agt paa, at Mandsta
bet ei lagde sig bag ud, nåar Stridsraabet lod, eller Haerene kom hinanden i Sigte; der

for biede Kalf og Harek paa Thorer. Til Mandstabets Opmuntring i Slaget havde
Bonderne det Feldtraab: «fram, fram, Bondemcend." Olaf Konge gjorde heller ikke

noget Angreb, fordi han biede paa Dag og det Mandstab, som fulgte ham. Omsider

saae Kongen Dag og hans Hcer ncerme sig. Der siges, at Bondernes Hoer var ikke
mindre en hundrede Gange hundrede Mand. Sighvat Skald qvad saalunde:

Kongen kom fra Sst med ringe Magt,
Det var mig til stor Sorg,
Og Kongen Fcestet krysted',
Alt med Guld omvundet.

Thi finge Bender Sei'r,
Da to for een de vare.
leg Horte, for en Deel
Det Hildurs sveg.

Da Hceren paa begge Sider stod hinanden saa noer, at Folk kunde kjende hverandre, 23?
sagde Kongen: „hvi er du her, Kalf; thi vi stiltes ad som Venner sor paa More? Ilde

sommer det Dig at staaes med os, eller at sende Skrcemme - Skud i vor Hcer; thi her
ere fire as dine Brodre." Kalf svarede: „Mangt gaaer nu en anden Vei, Konge,
end Sommeligt kunde synes. Saaledes stiltes I fra os, at det syntes nodvendigt at

holde Fred med dem, som vare tilbage. Nu maa Enhver blive der hvor han staaer; men
forliges stulde vi, om jeg maatte raade." Da svarede Finn: „det er et Maerke hos Kalf,

at nåar han taler vel, har han i Sinde at gjore ilde." Kongen svarede: «det kan vcere,
Kalf, at du vilde nu forliges; men ikke tykkes mig, at I Bonder tee Jer saa fredelige."

Da svarer Thorgeir fra Qvistad: „I stulle nu have siig Fred, som Mange tilforn
have havt af Eder og det stulle Inu undgjcelde." Kongen svarer: „ei behover Du at

stunde saa meget ester at mode os; thi ikke er dig af Ddet bestemt Seier over os i Dag,

eftersom jeg haver ophoiet dig til Magt og )Ere fra ringe Mand."

Nu kom Thorer Hund, gik frem foran Mcerket med sin Skare og raabte: „fram, n».
fram, Bondemcend." Derpaa udstodte Bondemcendene Krigsraabet og afstjode baade

deres Pile og Spyd. Kongens Mcend reiste ogsaa Krigsraabet, og da dette var endt, op- ""-
muntrede de Folket til at gaae frem og strege: „fram, fram, Christmcend, Korsmcend,

Kongens Mcrnd." Da de Bonder, som stode yderst paa Floien, Horte dette, gave de det

I) Den tappre Kriger, her Olaf.

Cap. 237. liviBt»Hir(LviBta<lir, nu Qvistad i Skibrede og Sax
haugs Hovedsogn paa Inderoen.
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samme Raab; men da det kom de andre Bonder for Vren, troede de, at det var Kongens
Mwnd, bare Vaaben paa dem og sloges indbyrdes mellem sig, saa Mange faldt forend

de kjendte hverandre. Veiret var fagert og Solen stinnede klart; men da Slaget begynd
te, blev Himlen og Solen rod, og forend Slaget endte, blev det saa msrkt som om Nat

ten. Kong Olaf havde opstillet sin Hoer paa en Bakke, og den styrtede derfrå ud paa

Bondeh<eren i et saa haardt Angreb, at Bonde-Fyltingen bugnede derfor, saa at Brystet

af Kongens Fylking kom til at staae der, hvor de bagerste af Bondehceren stode, og mange
af Bondehceren var da paa Veien til at fiye; men Lendermcendene og deres Huuskarle
stode fast og der blev en saare starp Strid. Saa siger Sighvat:

Brynjeklcedte Skare

Fort til Slaget foer;
Da var paa Stiklastad

Stcerke Gust af Staalet,
Og Buessytter tidlig
Iled frem med blanke Hjelm.

Lendermaendene eggede sine Folk og knuede dem til Fremgang. Derom taler Sighvat:

Og deres Banner fore
I Fylkings Midte frem.

Det Verk nu angrer Bsnder.

Da sogte Bondehceren frem fra alle Kanter. De som forrest stode, hug med Svlvrd,
men de som vare dernwst, stak med Spyd, og Alle, som gik bag efter, stjode med Spyd eller

Pile, eller kastede Stene, Haandoxer og klovede Trcestumper. Da stede snart et stort Ne
derlag i Slaget, og Mange faldt paa begge Sider. I forste Angreb faldt Arnljot Gelli

na, Gauka-Thorer og Afarfaste med deres hele Folge; esterar Enhver af dem havde fceldet

en Mand eller to, og Nogle endog fiere. Da tyndedes Rcekken foran Kongens Fane, og
nu befalede han Thord at bcere Moerket frem; men Kongen selv fulgte det tilligemed den
Skare, som han havde udvalgt til at staae ncermest ved sin Side i Slaget, og dette var
de vaabendjcerveste og bedst udrustede Mcend i Slaget. Derom taler Sighvat:

Min Drot jeg Horte stod
Under Mcerket ncermest.

Stsrst Stang for Kongen gik/)
Styr var paa Fcerde stor.^)

Da Olaf treen frem af Skjoldborgen i Spidsen for Fylkingen og Benderne saae

ham i Ansigtet/' mddedes de og lode Hcenderne falde. Saa siger Sighvat:

Skrcek jeg saae indjages dem.
Som gyde Spydets Vand,"
Da de ste Kong Olafs
Skarpe Love-Oie.

Ei voved Thronder ste
Hans klare Orme-Oie,

1) Fanen gik foran Kongen. 2) Der var Larm i Slaget. 3) Andlet, staaer i Terten, et Ord som
endnu bruges. 4) Som udgyde Blod d. e. Krigerne.

Jorden dundrer under Fod,
Det Folkefreden brsd.

Der fandtes gjceve Thrsnder,
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Saa frygtelig var da
Den gjceve Hersers Drot.

Da blev Striden starv, og Kongen gik Selv hart frem i Slagkampen. Saa siger

Sighvat:
Kongen, Skjold i Haanden,
Rsdfarved blodigt Svcerd
I Helteblod, og Hceren
Dyre Konge sogte.
Og Gram i Jernets Leg
Hevngjerrig brune Svcerd
I Thrsnders Hoved-Haar/)
Rsdfarvet findes lod.

Kong Olaf sioges da paa det djcerveste. Han hug til den for omtalte Lendermand,

Thorgeir af Qviststad, tvers over Ansigtet, hug Ncesestykket af Hjelmen over, og klovede QMnads
Hovedet nedenfor Dinene, saa det noesten gik af. Da han faldt, sagde Kongen: „er det
ikte Sandt, som jeg sagde Dig, Thorgeir, at Du ikke monne seire i vort Mode?" I sam
me Dieblik stodte Thord Mcerkestangen ned saa hart, at den blev staaende; da havde Thord

faaet sit Banesaar og faldt under Mcerket. Der faldt og Thorfinn Mund, og tillige Gis

sur Guldbraastald, som var angreben af to Mcend, hvoraf han drcebte den ene; men saa
rede den anden, for han faldt. Saa siger Hofgarda-Ref:

Stcerke i Staalregn djcerv!
Ene udholdt Kampens Gny'
Mod tvende rasse Helte.
Odins Flamme
Han, som sender Bueftod,

Saared, farved' Svcerd med Blod.

Da stede det, som for er fortalt, at Solen, stjondt Luften var klar, unddrog sig for

Biet, og het blev morkt. Derom taler Sighvat Skald:

Det Under blev ei sundet

Lidet, da ssylss Sol
Ikke kunde mcegte
Nordens at varme.

Stort Under blev den Dag,
Dagen fik ei fagre Lys;
Fra Osten svurgte jeg
Kongeslagets Udfald.

I samme Stund kom Dag Ringsson med sine Folk, og begyndte strår at stille sit

Folk i Slagorden og opscette sic Mcerke; men fordi der var saa stort et Morke, gik det ei

saa hurtigt med Angrebet; thi de vidste ei med Vished hvem de havde for sig; dog vendte
de sig did, hvor Rygerne og Horderne vare. Mange af disse Begivenheder indtraf paa
samme Tid, nogle lidt for, nogle lidt senere.

i) Egentligen Hovedhaarenes Tunvlads, det Sted, hvor Hovedhaaret voxer, d. e. Hovedet. 2) Astetrce,
ester det bekjendte Billede af Trceer for Mennester. Altsaa: Du stcerke Helt. 3) Den Hoies eller Odins
Baal brager under Slaget, d. e. Svcerdet knittrer. 4) Guldet, saa kaldet ester den af Dvergen Sindre
forfcerdigede Guldring, hvorom handles i den nordiste Gudelcere. Her en gavmild Mand. 5) Udtrykket
i Terten hentyder paa Somcend, her for Krigsfolket i Almindelighed.

46

Gav Giveren af Draupnirs
Sit Banesaar, en Anden
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lsap. 240.

Kong Olafs
Fald.

Paa den ene Side af Kalf Arnesson stode hans Frcender Olaf og Kalf, med et stort
og tappert Mandffab. Kalf var» en Son af Arnfinn Armodsson, og Broderson af Arne
Annodsson. Paa den anden Side af Kalf Arnesson gik Thorer Hund frem. Kona
Olaf hug til Thorer Hund tvoers over Skuldrene, men Svcerdet bed ikke, og det var som
Stov wg af Rensdyr-Peltsen. Saa qvad Sighvat:

Milde Konge Selv fandt bedst,
-Hvorlunde Finners Troldomskonst,
I stcerke Galdrer provet,
Fuldstore Thor bevared'.
Da stjoldbevcebnet Konge
Slog Hundens Skulderbeen
Med guldbesiagne Svcerd;
Slsve Svcerd ei bider.

Thorer hug til Kongen, og de ffiftede nogle Hug; men Kongens Svcerd beed ikke,
hvor det traf Rensdyr-Peltsen; dog blev Thorer saaret i Haanden. End qvad Sighvat:

Mand, som Feighed Thor bebreider,
Dolger Heltens sande Mod;

End om Hund jeg hjemme spurgte?
Som stcerk i Skjolde-Storm
Voved' frem at gange
Og give stcerke Hug
Til gjoeve Kongemand.

Kongen sagde til Bjorn Stallar: „siaa Du Hunden, som ikke Icern bider paa."
Bjorn vendte om i sin Haand og gav Thorer et Slag med Axhammeren, som ramte
ham saa hart, at han ravede. I det Samme vendte Kongen sig mod Kalfs Frcender
og gav hans Fraende Olaf Banesaar. Derpaa stak Thorer Hund Spydet midt igjennem
Bjorn Stallar og gav ham Banesaar. Da sagde Thorer: „saaledes jage vi Bjorne."
Thorstein Knarrar-Smed hug til Kong Olaf med sin Dre, og Hugget ramte den venstre Fod
ovenfor Knceet. Finn Arnesson drcebte strax Thorstein; men efter det Saar Kongen had
de faaet hwldede han sig til en Steen, kastede Svcerdet og bad Gud hjcelpe sig. Derpaa
stak Thorer Hund til ham med sit Spyd, og Stikket gik md under Brynjen og crcengte ind
i Underlivet. Da hug Kalf til ham paa den venstre Side af Halsen. Dog ere ikke Alle
enige deri, at Kalf gav Kongen Saarec i Halsen. Disse trende Saar bleve Kong Olafs
Dod; men efter Kongens Dod faldt den storste Deel af den Skare, som var gaaet frem,
med Kongen. Bjarne Guldbraastald digtede dette om Kalf Arnesson:

O raste Stridsmand! Du i Strid

Mod Konning Olaf vcerged Land,
Gjceve Bragahelt modstod;

Stolt af Dit Verk paa Stiklastad
Du gik for flyvend' Fane;
Sandt er det, Du tappert stred,
Til Kongehelt var falden.

Sighvat qvad dette om Bjorn Stallar:

Hvo saae vel stsrre Verk,

leg siger: saa jeg hsrte.
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End jeg Horte: Bjorn lcerte
Andre gjceve Stallar', at
Dve Mod i Prove;

I Udland Drot han fandt;
Han faldt i Hoer paa Val
Ved gjceve Konges Hoved.
Hans Dsd blandt Livvagts Mcend
Maa vcere hoit i 3Ere.

Dag Ringsson holdt da Striden oppe, og gjorde i Begyndelsen et saa haardt Anfald,
at Bonderne vege og Nogle gave sig paa Flugten. Da faldt en Mamgde af Bondernes s"HDags

Folk og disse Lenderm<end: Erlend fra Gerde og Aslak fra Finns, tillige blev det Moerke, de

havde staaet under, nedhugget. Denne Strid var overmaade heftig, og blev kaldet Dag-
Stormen (Dags-Hrid). Men nu vendte Kalf Arnesson, Harek af Thjots og Thorer Hund

sig mod Dag med den Fylking, som dem havde fulgt, og da blev Dag overmandet, saa
han gav sig paa Flugten med det Mandffab, som var tilbage. Der var en Dal, som
Hovedstyrken af de Flygtende foer igjennem. Der faldt mange Folk og Mandstabet ad
spredtes i Flokke til begge Sider; men Mange vare stcerkt saarede, og Mange saa modige,
at de ikke vare dygtige til Noget. Bonderne forfulgte kun kort de Flygtende; thi Hov

dingerne vendte snart tilbage til Valpladsen, hvor de havde sine Venner og Frcrnder at
foae efter.,

Thorer Hund gik did hvor Kong Olafs Liig laa, bar Omsorg derfor, lagde det

lige ud paa Jorden og bredte et Kl<ede derover. Han fortalte siden, at, da han
Blodet af Ansigtet, var det saa fagert, at der var Rodme i hans Kinder som om han sov,

ja meget lysere end for medens han var i Live. Kongens Blod kom paa Thorers Haand,
og lob op mellem Fingrene, hvor han for var bleven saaret, og saa hastig groede Saaret
til, at det siden ei behovede at forbindes. Denne Hamdelse bevidnede Thorer selv, da
Kong Olafs Hellighed blev almindeligen bekjendt blandt Almuen, ligesom Thorer Hund
var den Forste blandt Kongens nnegtige Modstandere, der sogte at udbrede Kongens Hel-

lighed.
Kalf Arnesson sogte efter sine Brodre, som der vare faldne, og fandt Thorberg og

Finn. Der fortcelles, at Finn kastede sin Dolk efter ham og vilde droebe ham, i det han

talte haarde Ord til ham og kaldte ham en trolos Nidding og sin Konges Forrceder. Kalf
wndsede det ikke, men lod baade Finn og Broderen Thorberg bcere bort fra Valens Da
deres Saar bleve undersogte, befandtes det, at intet var dodeligt; men de vare faldne af

Modighed og under Vaaben-Tyngde. Derpaa sogte Kalf at fore sine Bwdre ned til
Skibet, og foer Selv med dem. Saasnart han nu begav sig bort, foer hele Bondehce

ren, som havde hjemme der i Nærheden, ogsaa bort, undtagen de, som havde Venner og
Frcender at pleie, eller de Faldnes Liig at sorge for. De Saarede bleve forte hjem til

Gaardene, saa at hvert Huus var fuldt af dem, og Tcelte vare opstaaede over Nogle. Men
saa forunderligen mange Folk der vare samlede i Bondehceren, fandtes det dog ikke mindre

besynderligt, hvor hastigen denne Skare adsplittedes, da den forst oplostes, og den stsrste
Aarsag dertil var vel den, at de Fleste havde samlet sig fra Herrederne og vare meget
lcengselfulde efter Hjemmet.

De Bonder, som havde hjemme i Voerdalen, ginge til Hsvdingerne Harek og Tho-
rer, og klagede for dem deres Våande, sigende som saa: „de Flygtninge, som ere undkomne
af Slaget, fare op efter Vcerdalen og handle ilde med vore Bopwle, og der er ikke sikkert

i) Valpladsen. ...
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<3ap. BH3,
Om Harald
Eigurdesun,

(sap. 2^6
Om Tyor<

modKowru
nar-Nkald.

fcerdendes hjem for os, saalwnge de ere i Dalen. Gjerer nu saa vel, farer ester dem med
Krigsfolket og lader intet Mands-Barn siippe derfrå med Livet; thi stige Kaar havde de
agtec os, om de havde faaet Overhaand i vor Strid, og det Samme monne de gjore end
om vi modtes herefter, og de havde bedre Lykke end vi. Kan og vcrre, at de dvale i Dalet/

nåar de ikke have Noget at frygte for, og da monne de ikke fare lempeligen frem i Bygder
ne." Bonderne gjorde mange Ord om dette, og eggede Hovdingerne ivrigen til at fare
afsted og draebe de Folk, som vare undkomne. Da nu Hovdingerne talede derom imellem

sig, syntes de, at der var megen Sandhed i Bondernes Tale. De bestuttede derfor, at

Thorer Hund ffulde paatage sig denne F<erd til Vaerdalen med 600 Mand as hans egen
Skare. Derefter foer han med sit Mandffab afsted ved Afdags Tid, og Thorer fortsatte
uafbrudt sin Reise, indtil han om Natten kom til Sul, hvor han spurgte den Tidende, at

Dag Ringsson var kommen der om Qvcelden med mange andre Flokke as Kong Olafs
Moend, og van blevne der, medens de holdt Nadver, men vare siden farne op ad Fjeldene.

Da sagde Thorer, at han ei ffjottede om at forfolge dem op ester Fjeldene; thi vendte han
om igjen ned i Dalen, og de finge ikke Mange drcebt dengang. Bonderne fore derpaa til
deres Hjem; men Dagen efter foer Thorer med sit Mandffab ned til sine Skibe. Den

Deel af Kongens Mandffab, som endnu var paa Venene, ffjulte sig i Skovene; men Som
me fik Hjcelp as Lendermcendene.

> Harald Sigurdsson blev haardt saaret, men Ragnvald Brusesson forte ham til en
- Bonde Natten efter Slaget, og denne Bonde tog imod Harald og lcegede hans Saar i

Lon. Siden gav han ham sin Son med sig, som fulgte ham bort. De fore hemmeligen
over Fjelde og ode Skove, og kom frem i loemteland. Harald Sigurdsson var 15 Aar

gammel, da Kong Olaf faldt. I Iwmteland fandt Harald Ragnvald Brusesson, og de

fore begge oster ril Kong larisleif i Gardarige, som fortalt er i Harald Sigurdssons Saga.
Thormod Kolbrunar-Skald var under Kong Olafs Banner i Slaget; men da Kon

gen var falden og Anfaldet var mest rasende, faldt 'den Ene af Kongens Folk ved Siden

af den Anden, og de Fleste, som bleve paa Venene, vare saarede. Thormod blev ogsaa haardt
saaret, og gjorde som alle de Andre, der vege tilbage derfrå, hvor der var mest Livs-Fare,
ja Somme romte deres Vei. Da nu den Strid begyndte, som kaldtes Dags-Hrid, sogte alle
de af Kongens Folk, som vare vaabendygtige, did; men Thormod kom ei i dette Slag, da

han var bleven udygtig til Strid baade af Saar og af Modighed, dog stod han ved sine
Stridsfcellers Side, endffjont han Intet kunde udrette. Da blev han trusten med en

Piil i den venstre Side; men han brod Pileffaftet over, gik bort fra Slaget og hjem til
Husene, hvor han kom til en Lade, som var en stor Husebygning. Thormod havde sit nogne
Svcerd i Haanden, og da han gik ind, kom en Mand ham i Mode, som sagde: «Fcelt ilde
staae de sig hermde med Hylen og Gaulen, og en stor Skam er det, at raffe Karlfolk ei

ffulde taale sine Saar, og vel kan det vcere, at Kongens Mcend have gjort god Fremgang

l Dag, men ilde taale de deres Saar." Thormod sporger: „hvad er Dit Navn?" Han
kaldte sig Kimbe. Thormod: „var Du med i Slaget?" „leg var med Bonderne,
som bedst var," siger han, „men er Du noget saaret?" siger Thormod? „Lidt," sagde Kim

be; „men var Du med i Slaget?" Thormod svarer: „leg var med dem, som havde det
bedst." „Er Du noget saaret?" siger Kimbe. «Det har ikke stort at betyde," svarer

Thormod. Da Kimbe saae, at Thormod havde en Guldring paa Armen, sagde han:
Du er vistnok en Kongens Mand, giv Du mig Guldringen, og jeg ffal ffjule Dig; Bon

derne monne dr<ebe Dig, om Du kommer paa deres Vei." Thormod svarer: „tag Du

Ringen, om Du kan saae den, jeg har nu mistet det, som er mere." Kimbe rakte Haan-
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den frem og vilde tåge Ringen, men Thormod svingede sit Svcerd og hug Haanden af
ham, og der fortcelles, at Kimbe teede sig ingen Mon bedre ved sit Saar, end hine, som han
fsr havde dadlet. Kimbe foer bort, men Thormod såtte sig ned i Laden og Horte en
Stund paa Folkets Tale. Talen var mest om hvad Enhver havde seet i Slaget, og om
Stridsmcendenes Rasthed. Nogle prisede mest Kong Olafs Mod, men Nogle noevnede
Andre, som ei stode tilbage for ham. Da qvad Thormod:

Kjekt var Olafs Hjerte,
I Blodet Kongen vaded'.
Nogent Staal bed paa Stiklastad,
Til Striden Heren iled.
Alle Tolle i Odins Stormo

Sig spared, kun ei Kongen,
Og hver Mand prsvedes for sand
I tette Pile-Drev.

Thormod gik siden bort og ind i et afsides Kammer, hvor der forud vare mange an-
dre Mcend, som vare meget saarede, og hos dem en Kone, som forbandt deres Saar. Der
var Ild paa Gulvet, hvor hun varmede Vand til at rense Saarene. Thormod såtte sig -
nu ned ude ved Doren, og der gik En ud, en Anden ind af dem, som syslede med de saarede
Mcend. Da vendte En af dem sig til Thormod, saae paa ham og sagde: „hvi er Du
saa dodbleg, er Du saaret, hvi forlanger Du ei Lcege-Hj<elp? Thormod qvad denne Vise:

Ei er jeg re»dj men hvide
Hogeseders Sksgul sped^)
Raader Manden rode;^)

Faa kun endse mine Saar.
Du, som er vant at tere

At Spor af Dag-Hrids Mord
Og Daners Vaaben svie.

Derpaa stod Thormod op, gik ind til Ilden og stod der en Stund. Da sagde L<e
gekonen til ham: «gak ud, Mand, og bring mig noget ind af den klovede Ved, som ligger
tcet udenfor Doren." Han gik ud og bar ind et Fang Ved, som han kastede ned paa Gul
vet. Da saae Lcegekonen ham i Ansigtet og sagde: „ forferdelig bleg er denne Mand, hvi
er Du siig?" Da qvad Thormod:

Du Dgle-Landets Eeg!s)
Undres hvi saa bleg er vi?
Faa af Saar vel vorde fager;
Pile-Fog mig, Pige, slog.
Smidig Malm, med Magt udsiynget,
Mig gjennemfoer i Flugten;
Hvast Jern nermest Hjertet bed;
Farligt var det kan jeg tro.

Da sagde Lcegekonen: «lad mig see Dine Saar og jeg stal forbinde dem." Derpaa
fatte Thormod sig ned og kastede Kl<ederne af sig; men da Lcegen saae hans Saar, under
ssgte hun det, som han havde i Siden, og solte, at der stod et Stykke I<ern deri, uden at

I) Tol, Furutre og Treer er det sedvanlige Digter-Billede paa Mend og Helte. Treerne i Odins
Storm er altsaa Slagets Helte. 2) Hogesedet er Haanden, og Haanden det sedvanlige Billede paa en
Qvinde og Haandens Skogul er saaledes den tappre, krigerste Pige, her er det Legekonen, som han tilta
ler. 3) Rod af Blod. 4) Fenia var en af de to Sostre, fom Frode den Fredegode kjobte i Sverige for
at male Guld for sig. 5) Ogle- eller Slange-Landet er Guld, hvorpaa Slangen Fofner efter Gudeleren
hvilede. Eeg er det sedvanlige Billede paa en Qvinde, altsaa her: Du rige, etter gavmilde Pige;

Fenias Hiint voldes mig,
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hun dog vidste hvor laernet var tramgt ind. len Steen-Potte havde hun rert sam
men Leg og andre Urter, kogt dem, og gav de saarede Mcend deraf at cede, hvorved

hun forsegte, om Saarene vare tramgte ind i Underlivet; thi nåar Saaret gik saa dybt, luq.
tede det af Legen. Dette bar hun nu til Thormod og bed ham spise deraf. Han svarer»

„bcer dette bort, jeg haver ei Gred-Lyst." Derpaa tog hun en stor Tang og vilde rykke

ud Icernet; men det sad saa fast, at det ingensteds kunde komme, ikke heller stod det lanqt
ud, da Saaret var svullet. Nu sagde Thormod: „stjwr nu saa dybt ind til Icernet, at
Du kan naa der med Tangen, giv mig saa Tangen og lad mig rykke." Hun gjorde som

han sagde. Derpaa tog Thormod en Guldring af Haanden, gav Lcegekonen og bad hende

gjere dermed hvad hun vilde. „Det er en god Mands Gave," sagde han, „Kong Olaf
gav mig denne Ring i Morges." Derpaa tog Thormod Tangen og rykkede Icernet ud

men der var en Krog paa laernet, saa der hcengte ved Kjedtrcevler af Hjwrtet, nogle hvide'
nogle rede. Da han saae det, sagde han: „vel haver Kongen fedt os, feed er jeg end orn

Hjwrteredderne." Derpaa beiede han sig tilbage og var ded. Dermed endes hvad vi
have om Thormod at fortcelle.

2v"K Onsdagen den Juli. Det var ncer Middag, da begge Hcere
dcrlSiagel. medtes, men fer Klokken Et og en halv begyndte Slaget, og fer 3 om Eftermiddagen faldt

han; og saa lamge varede Merket. V Sighvat Skald siger saa om Slagets Udfald:

Dybt er Anglers Fi'ndes Savn,
Da Stridsmcend saaret Konge
Af Dage tog', og Skjoldet
Haarde for Kongen brast.
Folkets Konge gik i Kamp,
Da Hceren klsved Skjolde;
Det kjcekke Folk siog Olaf;
Men Dag dog siap undaf.

Og end qvad han dette:

Slig Bonde-Styrke fsr ei kjendtes
Af Stridsmcend eller Herser;
Folkehoben voldte

Den gilde Konges Dod.
Da Saarildens

Slig Konge stog i Strid,
Som Olaf tyktes virre,
Mange Gjceve laae i Blod.

Benderne «vede Me d° Faldne paa Valpladsen; thi efter Slaget paakom der Mange
«f dem, der havde voeret imod Kongen, ligesom en R«dsel; dog holdt de pa» dcres onde

Smdelag; th, de afgjorde sig imellem, at alle de Mamd, som vare faldne med Kongen, ei
stulde nyde den Omsorg eller Begravelse, som semmede gode M«nd, og kaldte dem alle

Ransmwnd °g Fredwse. Men de Maend, som mceg.ige vare og havde Frcender paa
Valplad en, «ndsede ,kke dette, men flyttede sine Frcender til Kirken, og ftrgede for dere«
Begravelse. > ,

«.;.«:. , Thorg.ls Halmesson og hans Sen Grim fore til Valpladsen om Qvcelden da det
"'z«H»°var bleven merkt, toge Kong Olafs Liig og bare det bort til en liden ede Huusmands°Hy«e,

som stod paa den anden Side af Goarden. De havde Lys og Vand med sig. Derpaa

>, G°,f°rm»rse,sm, 2) N«r°t« I,d » Vv«rdch og Stammer for M«m°, a«s»a V»rid«m«nd,
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toge de Klcederne af Liget, svobte det siden i en Liin-Dug, lagde det ned i Huset og skjulte
det med Ved, saa at Ingen kunde see det, om der endog kom Folk i Huset. Derpaa

qinge de hjem igjen til Gaarden. Der havde fulgt en Mcengde Tiggere og Fattigfolk
med begge Hcere, hvilke bade om Mad, og Aftenen ester Slaget opholdt Mange sig der, og
da Natten kom paa, sogte de sig Herberge rundt om i alle Husene, baade de store og de smaa.
Der fortcelles om en blind Mand, som var fattig, at en Dreng fulgte ham og ledede ham.

De ginge udenom Gaarden for ar soge Herberge, og kom til det samme ode Huus, hvor
Dsrene vare saa lave, at de ncesten maatte krybe ind. Da nu den blinde Mand kom ind

i Huset, famlede han for sig paa Gulvet og sogte ester et Sted, hvor han kunde lcegge sig.

Han havde en Hat paa Hovedet, som faldt ham ned i Ansigtet, nåar han ludede sig ned.
Han solte med Haanden, at der var Fugtighed paa Gulvet, rakte derpaa den vaade Haand
op, loftede Hatten i Veiret og stak Fingeren ind i Diet. Strår kom der saa stor en Kloe

paa hans Vienlaage, at han strog Våndet med Fingrene as Vinene selv, hopede derpaa ud af
Huset og sagde, at der kunde Ingen ligge, da Alt var vaadt. Da han kom ud af Huset,
kunde han skjelne sine Hcender og Alt hvad der var ham ncer, saavidt det kunde sees i
Nattemorket, og strår gik han hjem til Gaarden, ind i Stuen og fortalte alle Mand, at

han havde faaet sit Syn igjen og kunde grant see Alt, endstjont Mange vidste, at han
lcenge havde vceret blind; thi han havde vceret der tilforn og havde gaaet om i Bygden.

Han sagde, at han da forst kunde see, da han kom ud af en liden og ussel Hytte, hvor
Alt var vaadt inde. „leg greb i Våndet," sagde han, „og gned mine Ome de

vaade Hcender." Han siger og, hvor Huset stod. De Mcend som vare der og Horte
denne Tidende, undredes meget over denne Begivenhed, og talede sig imellem om hvad
der vel kunde vcere inde i Huset; men Thorgils Bonde og hans Son Grim tykkedes at

vide hvorledes det hcengte sammen, og da de nu frygtede meget for, at Kongens Uvenner
skulde fare hen og randsage Huset, listede de sig bort til Huset, toge Liget og forte det bort

i en Have, hvor de gjemte det, fore derpaa til Gaarden igjen og sov Natten over.
Den femte Dag derefter kom Thorer Hund ned fra Vceradal ud til Stiklastad, og

ham fulgte mange Folk, deriblandt mange Hovdinger og Bonderfolk. Endnu rensedes H«"°
Valpladsen, og Folk forte deres Frcenders og Venners Liig bort, ligesom de og gave de
saarede Mcend, som de vilde lcege, fornoden Hjcelp; men Mange vare dode ester at Slaget

var endt. Thorer Hund gik derhen, hvor Kongen var falden og sogte ester hans Liig;

men da han ikke fandt det, spurgte han sig for, om Nogen kunde sige ham, hvor Liget var
bleven af; dog vidste derom Ingen Noget at sige. Da spurgte han Thorgils Bonde, om

han vidste, hvor Kongens Liig monne vcere. Thorgils svarer: „ikke var jeg i Slaget, og
lidet veed jeg om hvad der tildrog sig. Der fare nu mange Sagn omkring, blandt Andet
og, at Kong Olaf har vceret seet i Nat oppe ved Staf, og med ham en Skare af Folk; men
er han falden i Slaget, da monne vel Eders Folk have skjult ham i et Holt eller en Steen

rsis." Endstjont nu Thorer med Sandhed vidste, at Kongen var falden, lode mange sig
dog dette indbilde og udbredte det Rygte, at han var undkommen af Slaget og vilde om
kort Tid komme dem paa Hcenderne med en Hcer. Da foer Thorer til sine Skibe, og siden

ud efter Fjorden, og nu splittedes Bondehceren ad og forte bort alle de saarede Mcend,
som kunde taale at bevceges.

Thorgils Halmesson og hans Son Grim havde Kong Olafs Liig i Forvaring,
vare meget beknmrede for, bvorlunde de kunde bevare det, at ikke Kongens Uvenner skulde

faae sat paa Liget og mishandle det; thi de Horte Bonderne tale om, at de cmsaae det for
raadeligst, at brcende det eller stytte det ud paa Soen og nedscenke det. Fader og Son
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havde seet ligesom et klart Lys bramde over det Sted paa Valen, hvor Olafs Liig laa
og siden, medens de ffjulte det, havde de jcevnligen seet om Natten Lys brwnde over Li
get; thi frygtede de for, at Kongens Uvenner vilde soge Liget hvor de saae dette Mcerke

De ilede derfor at fore Liget hen til et Sted, hvor det var vel forvaret. Thorgils og hans
Son gjorde saaledes en Kiste, som de pyntede paa det bedste, og lagde den Kongens Liiq
men siden gjorde de en anden Kiste, hvori de lagde Halm og Sten, omtrent af en Mands

Tyngde, og lukkede Kisten omhyggelige» til. Saasnart nu hele Bondehanen havde f»r
foiet sig bort fra Stiklastad, gjorde Thorgils og hans Son sig reiseferdige, fik en stor Roes
baad og tog med sig 7 eller 8 Mand, som Alle vare Thorgils's Frcender eller Venner.

Derpaa fiyttede de hemmeligen Kongens Liig ned til Skibet og såtte det under Tilljerne.
De havde og den Kiste med sig, hvori der var Steen, og såtte den i Fartoiet saa at Alle kunde
see den, fare derpaa ud efter Fjorden med god Leilighed, og kom om Qvcelden i Morknin

gen ud til Nidaros, hvor de lagde til ved Kongens Brygge. Derpaa sendte Thorgils nogle

af sine Mlend op i Byen og lod Bistop Sigurd sige, at de vare komne der med Kong
Olafs Liig. Saasnarc Biffoppen sporger denne Tidende, sendte han sirar sine Mcend ned

til Bryggen, der toge et Roers-Fartoi, lagde paa Siden af Thorgils' Skib og begjcerede
Kongens Liig. Thorgils og. hans Folk toge da den Kiste, som stod paa Dcekket, og bare i
Fartoiet, hvorpaa Biskoppens Mwnd roede ud efter Fjorden og scenkede Kisten ned. Da

var det mork Nat. Nu roede Thorgils og hans Folk op efter Elven Byen forbi, og lagde

til Lands ved et Sted, som heder Saurlid, ovenfor Byen. Derpaa bare de Kongens
Liig op til et ode Huus, der stod afsides fra de andre Huse, og vaagede om Natten over Li

get. Thorgils gik siden ned i Byen, hvor han fik de Mcend i Tale, som havde vceret
Kong Olafs bedste Venner, og spurgte om de vilde tåge imod Kongens Liig; men det torde

Ingen gjore. Siden fiyttede Thorgils og hans Mcrnd Liget videre op efter Elven, grove
det ned i en Sandbakke ved Strande», og jwvnede Alt saaledes, at Ingen kunde see, der
nyligen var arbeidet. Med Alt dette vare de fwrdige for det dagedes, hvorpaa de fore til

deres Fartoi, lagde strår ud efter Aaen og fortsatte deres Reise indtil de kom til Stiklastad.
Svend, en Son af Kong Knut og Alfifa, en Datter af Jarlen Alfrim, var bleven

Reg"»ing. der, Kong Knut, at han stulde komme til Danmark, og Mige, at han siden stulde fare til
Norge og tåge dette Rige under sin Raadighed, samt Mige antage Kongenavn over Nor

ge. Siden foer Svend til Danmark og tog derfrå meget Folk med sig, ligesom og Harald
Jarl og mange andre mcegtige Mcrnd fulgte med ham. Derom taler Thorarin Lof
tunge i det Qvad, som han digtede om Svend Alfifason, der kaldtes Glcrlogns-Qvad:

Ei dslges kan,
Hvor herlig Fcerd
Daner gjorde
Med sin Konge.
Der var Jarlen

Cap. 251. OaulKli a, som den Tid laa udenfor Staden, men kom ved dens Ud
vldelse senere ttl at udgisre en Deel af samme. Kong Magnus den Gode lod siden opfore Olafs-Ktrken paa dette Sted.

Forst og fremmest.
Og af hvtr Mand,
Som hannem fulgte,
Een bedre Helt
End anden var.
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Siden foer Svend til Norge, og med ham hans Moder Alfifa, og han blev udvalgt

til Konge paa hvert Lov-Thing. Han var allerede kommen ostenfra til Viken, da Slaget
stod paa Stiklastad og Kong Olaf faldt. Svend fortsatte sin Reise, indtil han om Hosten

fom nord til Throndhjem, hvor han, som andensteds, blev tågen til Konge.
Kong Svend indforte nye Love i Landet i mange Dele, tildeels ester dem som gjceldte

i Danmark, tildeels meget strengere. Ingen Mand maatte fare ud af Landet uden Kon-

gens Lov, gjorde han det, faldt hans Eiendele under Kongen. Enhver, der siog Mand
ihjel, skulde have Land og Losore forbrudt. Blev Nogen landsforviist og Arv tilfaldt ham,
da tilegnede Kongen sig Arven. Til lulen stulde hver Mand give Kongen en Mcele"

Malt as hvert Arnested, og et Laar af en 3 Aars Ore, hvilket kaldtes Venne-Todde, samt et
Smor, og hver Huusfrue en Rokke-Tot af samfcengt Liin, saa stort som man

kunde- spcende over med de lcengste og fleste Fingre. Bonderne vare pligtige til at opfore
alle de Huse, som Kongen vilde have paa sine Gaarde. Af 7 Mand stulde Een udtages
til Krigstjeneste, fra det femte Aar at regne, og derefter stulde og Skibenes Udredning ret
tes. Hver Mand, som roede paa Havet for at siste, stulde betale Kongen 5 Fiste i Landvcerns

told, hvorfra han end kom. Ethvert Skib, som foer ud af Landet, stulde have et Rum
aabent for Kongen midt paa Skibet. Hver Mand, indenlandst eller udenlandst, som foer

til Island, stulde betale Kongen Told. Dertil kom og dette, at dcmste Moend stulde have

saa stor Anseelse i Norge, at et Vidnesbyrd af dem stulde gjore 10 Nordmcends Vid
nesbyrd ugyldig. Da denne Lovgivning blev gjort vitterlig for Almuen, oprortes deres
Sind strår derimod og de knurrede imellem sig. De, som nu ikke havde vceret Kong Olafs

Modstandere, sagde: „tager nu, I Indthronder, Venstab og Lon af Knytlingerne, fordi I

sioges med Kong Olaf og frarovede ham hans Rige. Eder var lovet Fred og Rettebod;
men nu have I faaet Trcengsel og Troeldom for leres store Udaad og Niddingstab." Ikke

heller var det godt at sige dem imod, da Alle saae, hvor uheldig Omstiftningen var. Dog
trostede Folk sig ikke til at gjore Opstand mod Svend Konge, mest fordi, at Mange havde

givet Kong Knut deres Sonner eller andre Ncerbesicegtede som Gidsier, og tillige fordi der
ingen Anforer var for Opstanden. Meget snart forte de imidlertid store Klager over Kong
Svend, men tillagde dog hans Moder Alfifa meste Skyld for Alt, hvad der var mod de
res Sind. Da kom Sandheden om Olaf for en Dag blandt Mange.

Den Vinter begyndte Mange i Throndhjem lydeligen at yttre, at Olaf var i

hed en hellig Mand, og hans Helligdom bekrceftedes ved mange lertegn. Mange gjorde
da Lofter og Bsnner til Kong Olaf i de Ting, hvori de syntes at behove Hjcelp, og Man
ge singe stor Nytte af disse Paakaldelser, Nogle Helsebot, Nogle Reise-Held etter andre
Dele som de syntes at tiltrenge.

Einar Tambarstelver var kommen hjem vestenfra England til sine Gaarde og havde Omanar

de Forlehninger, som Kong Knut havde givet ham, da de modtes i Throndhjem, hvilket Mv"
var ncesten et larledomme. Einar havde ikke vceret med i Striden mod Kong Olaf og

roste sig Selv deraf. Han mindedes, at Kong Knut havde lovet ham larledomme i Norge;
men tillige at Kongen ei havde holdt sit Loste. Han blev ogsaa den forste Stormand, som
ansaae Kong Olaf for hellig.

Finn Arnesson opholdt sig kun en kort Tid paa Egge hos sin Broder Kalf; thi han
var storligen utilfreds med, at Kalf havde vceret med i Slaget mod Kong Olaf, og gjorde

derfor sin Broder jcevnligen haarde Bebreidelser. Thorberg Arnesson var langt mere

i) Et Maal paa 40 Potter. 2) Et Maal af forstjellig Storrelfe, og synes at have vceret deels den 7de,
deels den 12te Deel af en Tende.

47
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sagtmodig i sin Tale end Finn, men dog stundede han og bort derfrå og hjem til sin Gaard
Kalf gav begge Bwdrene et godt Langstib med fuldt Takkel og andet Redstab, samt et
godt Folge. Derpaa fore de hjem til deres Gaarde og sadde roligen hjemme. Tlrne Ar

nesson laae lenge af sine Saar; men helbrededes omsider, uden Meen paa noget Lem, oa
foer derpaa om Vinteren sor til sin Gaard. Alle Bwdrene forligte sig med Kong Svend
og fatte sig roligen hjemme.

Sommeren ester gjordes megen Tale om Kong Olafs Helligdom, og der stede stor
N Forandring i Alles Yttringer om ham. Der vare da Mange, som sandede, at Kongen

det monne vere hellig, og det iblandt dem, som havde forfulgt ham med storst Fiendstab og
ikke i nogen Maade i deres Tale ladet ham vederfares Sandhed og Ret. Man begyndte
da at vende sine Bestyldninger mod de Mend, som mest havde opmuntret til at gjere
Kongen Modstand, hvorfor iser Bistop Sigurd blev bestyldt. Derved opstod saa man

ge Uvenner imod ham, saa han fandt det raadeligst, at fare bort vester til England til Kong
Knut. Derpaa sendte Thwnderne Mcend med mundtligt Bud til Oplandene, at Bistop
Grimkel stulde komme nord til Throndhjem. Kong Olaf havde nemlig sendt Bistop
Grimkel tilbage til Norge, da Kongen foer oster til Gardarige, og siden den Tid havde

Grimkel veret i Oplandene. Da nu denne Ordsending kom til Bistoppen, gjorde han sig
strax reiseferdig, ligesom det og bidrog meget til denne Reise, at Bistoppen ansaae for
Sandhed, hvad der blev fortalt om Kong Olafs lertegn og Helligdom.

3 3s Grimkel foer til Einar Tambarstelver, som tog med Glede imod ham. De
derefter om mange Ting, deriblandt ogsaa om de vigtige Begivenheder, som vare

pen til Kjobstaden (Nidaros), hvor han blev vel modtagen af hele Almuen. Han spurgte
omhyggeligen om de lertegn af Kong Olaf, som bleve fortalte, og fik derom god Bested.
Derpaa gjorde Bistoppen Ordsending ind til Stiklastad, til Thorgils og hans Sem Grim,

og stevnede dem ud til Byen til sig. De undstoge sig ikke for Reisen, men begave sig
paa Veien til Byen, hvor de traf Bistoppen. Da fortalte de ham alle de Tegn, som
havde viist sig for dem, saa og hvorhen de havde bragt Kongens Liig. Siden sendte Bi

stoppen Bud ester Einar Tambarstelver, der kom til Byen. Da havde Bistoppen og
Einar en Samtale med Kongen og Alfifa, hvori de bade om Kongens Lov til at lade

Kong Olafs Liig tåge op af Jorden. Kongen gav dertil sin Tilladelse, og bad Bistoppen

handle deri som han vilde. Den Gang var der en stor Mengde Mennester i Byen.

Bistoppen, Einar og nogle Mcend med dem, fore did hvor Kongens Liig var jordet og
lode der grave; men Kisten havde allerede hevet sig nesten af Jorden. Det var da Man

ges Raad, at Bistoppen stulde lade Kongen nedgrave i Jorden ved Clemens-Kirken, og
saa blev gjort. Tolv Maaneder og 5 Dage efter Kong Olafs Ded, bleve hans hellige
Levninger opgravne, og da havde Kisten nesten ganste hevet sig op af Jorden, og
Kisten var splinter ny, som om den nyligen var blevet hovlet. Da Bistop Grimkel
kom til Kong Olafs oplukkede Kiste, var der en herlig og listig Lugt. Derpaa blottede

Blstoppen Kongens Ansigt, og hans Udseende var paa ingen Maade forandret, da Kin

derne vare saa rode, som om han nyligen var indsovnet. De Mcend, som havde seet

Kong Olaf da han faldt, lagde og Merke til, at hans Håar og Negle var voxne ligesaa
meget, som om han havde levet paa Jorden den Stund, som var forloben siden han faldt.
Derpaa gik Kong Svend med alle de Hsvdinger, som der vare tilstede, hen for at see

Kong Olafs Liig. Da sagde Alfifa: «forunderlige» seent raadne Folk i Sanden, og

saa monne det ei have veret, om han var bleven lagt i Muld." Siden tog Bistoppen
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en Sar, klippede Kongens Håar og ragede hans Skjoeg; thi han havde havt et langt

Skjceg, efter den Tids Skit. Da sagde Bistoppen til Kongen og Alfifa: „nu er Kon

gens Håar og Skjceg saa sidt, som da han opgav sin Aand; men det har voret saa meget,
som Inu see her afstaaret." Alfifa svarer: „Da vil jeg tro paa denne hans Haars
Helligdom, dersom det ikke brcender i Ilden; thi vi have ofte seet Mennesters Håar heelt og

ustadt, som lcengere have ligget i Jorden end denne Mand.« Derpaa lod Bistoppen
lcegge Ild i et Glodkar, velsignede det, kastede Rogelse derpaa og lagde saa Kong Olafs

Håar paa Ilden. Da alt Regelset var broendt, tog Bistoppen Haaret af Ilden og viste Kon

gen og de ovrige Hovdinger, at det var übramdt. Nu bod Alfifa, at Haaret stulde lcegges paa
uindviet Ild; men EinarTambarstelver sagde, at hun stulde tie, og gav hende mange haardeOrd

derfor. Efter Biskoppens Kjendelse, med Kongens Samtykke og Althingets Dom, blev
det da bestemt, at Kong Olaf stulde ansees for en i Sandhed hellig Mand, hvorpaa hans

Liig blev baaret ind i Clemens-Kirken, og en Plads blev gjort i Stand dertil ved Hol
alteret. Kisten blev overtrukken med kostbart Toi, og stod under et guldbroderet Telt.

Mange Slags lertegn bleve snart gjorte ved Kong Olafs hellige Levninger.

I den Sandbakke, hvori Kong Olafs Legeme havde ligget i Jorden, kom op en fager Omgong
Brond, og af det Vand lcegedes mange Mennesters Meen og Brock. Der blev gjort i
Stand deromkring, og Våndet siden bestandig omhyggeligen bevaret. Der blev fsrst

gjort et Kapel, og et Alter opfsrt der, hvor Kongens Liig havde ligget; men nu stander
Christkirken paa dette Sted. Erkebisp Eystein lod sattte et Hoi-Alter paa samme Sted,

hvor Kongens Gravsted havde vceret, da han reiste det store Tempel, som nu staaer, og
paa dette Sted havde Alteret og vceret i den gamle Christkirke. Der siges, at Olafs Klrke
stander nu der, hvor den ode Stue var, hvori Kong Olafs Liig blev sat Natten over.

Det Sted hvorhen Kong Olafs hellige Levninger bleve baarne op fra Skibet, kaldeb nu
Olafs Led, og det er nu midt i Byen. Bistoppen pyntede Kong Olafs hellige Levninger,

og star hans Håar og hans Negle; thi begge Dele voxede, som om han endnu havde v<e
ret levende paa Jorden. Saa siger Sighvat Skald:

Jeg lyver, om ei Olaf
Negle/) som i Live, har;
I min Sang besynger jeg
Helst Kongens Haarvcext.
Endnu hans Håar bevares,
Som Son i Gardien voxe lod;

Han Konning Valdmar") gav
Helsebod for lyse Hoved.

Thorarin Loftunge digtede et Qvad om Svend Alfifason, som heder Glcelogns-Qvad,
hvori disse Vers forekomme:

Nu haver sig
Til Scede stik't

Folkekonning
Udi Throndhjem.

Evig vil
I al sin Tid
Ringeoder^)
Raade der og bo.

1) Neglene kaldes i Terten: .Kloningens Tjenere.- 2) Valdemar menes her sat for 2"isleif, hvilket
dog af Andre ei antages rimeligt; men at der hentydes til en übekjendt Begivenhed. 3) Gavm,ld

47
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<sap, 260.
Om Kong
2lafs Alder

cg Rige.

Thorarin Loftunge var hos Kong Svend og herte disse store Tegn paa Kong
Olafs Hellighed, at Folk, i Felge de himmelsse Krcefter, kunde hore over hans hellige Lev
ninger en Lyd, som om Klokker ringede, og at Lysene tamdtes 'af sig selv paa Alteret af
den himmelske Ild. Men nåar Thorarin siger, at en Skare af Halte og Blinde eller

andre Syge kom til den hellige Olaf, men droge helbredede fra ham, da giver han derved

intet Andet tydeligen tilkjende, end at der var en utallig Mcengde Mennester, som strax i
Begyndelsen af Kong Olafs Undergjerninga finge deres Helse. Men Kong Olafs forste
lertegn ere tydeligst nedtegnede, endstjont ogsaa nogle senere.

Saa fortcelle de Mwnd, som noiagtigen have holdt Regning, at Olaf den Hellige
var Konge over Norge i 15 Aar fra den Tid Svend Jarl romte Landet, men Vinteren

fer havde han faaet Kongenavn af Oplwndingerne. Saa qvad Sighvat:

Olaf herssed over Land

I fulde femten Vintre,
For gjcrve Hoved fcrldet blev
I ovre Deel af Land.

I) ForM Templet stode hoie Stotter, hvorpaa Nagler vare Mede, som kaldtes enten til
Prydel,e eller (som Schonnmg mener) t,l at befordre Erindringen af Ting, som burde langes M<rrke til,
,aasom Maaneder, Aar o. ~ v. Foran Naglerne er altsaa forau Templerne.

Og der Olaf Klokkers Lyd
Fordum bygde Over Kongemand.
For han foer

Til Himlens Nige. End der oppe

Og der blev, Ved Altaret

Som Alle vide. Kjcerter brcende

Konningmanden Christus kjcer'.

I Skrinet lagt. Saalund' Olaf haver
Fsr han opgav Aanden

Haralds Son Syndelos
Fast havde sig Sjcelen frelset.
I Gud beredt
Til Himlens Rige, Der kom Skaren,

Fsr Ringsder Hvor hellig Konge

Fra Verden foer, Selv vcere monne,

Og nu sidder Voier sig til Gavn.

Hos Gud Herrens Ssn. End de Blinde,
De som soge

Saa den rene Talens Vrug,

Lovscelle Gram Lcegte gaae derfrå.

Ligger uden Meen Bed Du Olaf,
Med sit Legem'. At han sine Lande
Saa der kan, Dig vil unde;
Som paa Mand i Live, Thi Guds Mand han er.
Håar og Negl Aar og Fred,
Hannem voxe.

Som han faaer af Gud,

Klokker kunne
Til alle Sine

Selver ringe
Han veier ud.

Ved hans Sengs Nåar Du opreguer
Vcrgge-Tillie. Ved den hellig' Nagle')
Og hver Dag For lcerde Mand
Folket hsrer Dine Bonner.
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Hvilken sterre Skjoldung har
Sig tilegnet Nordens Ende?
Hans Vandring gjennem Land
For vort Onffe var for kort.

Kong Olaf den Hellige var 35 Aar gammel da han faldt, ester som Are Prcest him

Frode siger, og han haver holdt 20 Fylking-Slag. Saa siger Sighvat Skald:

Nogle Stridsmcend paa Gud troede,
I Hceren Forstjel var,
Ei sparer Kongen Mod,
Tyve Folkeslag han slog.
Christne Skare lod den gjoeve
Stande paa den hoire Haand.
Herren Gud jeg beder vcere
Naadig flugtffy Magnus' Fader.N

Nu have vi fortalt en Deel af Kong Olafs Saga, nemlig om de Begivenheder, som

tildroge sig, medens han raadede over Norge, samt om hans Fald og da hans Hellighed
kom for Dagen. Nu stulle vi heller ikke fortie hvad der mest har forfremmet hans Mre,

nemlig hans Undergjerningar, endstjsnt derom handles ferst senere hen i denne Bog.
Kong Svend Knudsson raadede for Norge i nogle Aar, og var et Barn baade i Al-

der og i Raad. Dog raadede hans Moder Alfifa mest i Landet, og Landsens Mcend

vare hendes store Uvenner baade da og jcevnligen siden. Danste Mcend havde da stor
Overmagt i Norge, hvormed Landets Folk var ilde tilfreds, og nåar Talen kom paa Sligt,

da bestyldte de evrige Lanpets Mcend Threnderne for, at de mest havde forvoldt Kong
Olaf den Helliges Fald, samt at Norges Mamd vare underlagte den onde Regjering, hvor
ved Trceldom og Trcengsel var gaaet over alt Folket, baade Mcegtige og Ringe, ja den hele
Almue. De paastode, at det var Threnderncs Pligt at soge Raad og Opreisning herimod,

og saaledes befrie Landets Mcend fra dette Herredemme. Ester almindelig Mands Skjen

havde ogsaa Threnderne mest Styrke paa den Tid i Norge, baade formedelst sine Hevdinger og
den Folkemengde, som der var. Da nu Threnderne erfarede denne deres Lcmdsmcends Paatale,
maatte de erkjende, at deri var Sandhed og tilstode, at de havde evet en stor Udaad, da de havde
berovet Kong Olaf Liv og Land, og tillige, at denne ulykkelige Gjerning nu blev dem meget
ilde betalt. Hevdingerne holdt saaledes Stcevnemeder og Raadsiag imellem sig, og For
manden for dem var Einar Tambarstelver. Saaledes var det og med Kalf Arnesson; han

fandt i hvilken Snare han, ester Kong Knuts Tilstyndelse, var gaaet. Alle de Lester, som
Kong Knut havde givet Kalf, vare brudte; thi han havde lovet ham larledemme og Over
bestyrelse over hele Norge, og endstjent nu Kalf havde veret Anferer i Slaget mod Kong
Olaf og berevet ham Liv og Rige, havde Kalf dog ingen storre Vcerdighed faaer end fer.

Derfor syntes han at vcere bleven meget stusset; thi fore nu Ordsendinger mellem Bredrene

Kalf, Finn, Thorberg og Arne, og da fornyedes deres Frcende-Venstab.
Da Kong Svend havde vceret 3 Aar i Norge, spurgtes den Tidende der, at en Skare 2«2

samledes i Vesterlandene, hvis Anferer var en Hevding, som kaldte sig Tryggve og gav sig
ud for at vcere en Sen as Olaf Tryggvesson og Dronning Gyda fra England Da nu

Kong Svend spurgte, at en udenlandst Hcer monne komme til Landet, udbed han Folket til

Leding nord fra Landet, og de fleste Lendermcend fra Throndhjem ilede til ham; men Ei«

nar Tambarstelver blev hjemme og vilde ikke fare med Kong Svend. Da nu denne Kong

1) Den uforsagte Olaf..
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<sap. 263
KongTrygg»
veOlafssons

Fald.

Svends Ordsending kom til Kalf Arnesson paa Egge, at han stulde ro i Leding med Kon
gen, tog han et tyveswdigt Skib, som han aatte, gik ombord derpaa med sine Huuskarle oa

gjorde sig i sterste Hast seilklar. Derpaa holdt han ud ester Fjorden, uden at bie ester
Kong Svend, seilede serefter til More, og fortsatte Reisen uafbrudt indtil han kom ser til
Giske til sin Broder Thorberg. Derpaa såtte alle Bredrene, Arnesennerne, hverandre

St<evne og holdt Raad imellem sig. Ester dette foer Kalf nordpaa igjen; men da han

kom til Frekesund, laa Kong Svend der i Sundet fer ham med sin Flaade. Da Kalf
kom roendes sendenfra ind i Sundet, praiede de hverandre, og Kongens Mcend befalede

Kalf at lcegge til og felge Kongen for at vcerge hans Land. Kalf svarer: „fuldt nok, om
ei for meget, har jeg gjort det, da jeg sioges med egne Landsmcend for at forege Knytlin
gernes Magt/' Derpaa roede Kalf med sine Folk deres Vei nordefter, og fore alt indtil de

kom til Egge. Ingen af Arnesennerne drog i denne Ledingsfsrd med Kongen. Kona

Svend styrede med sin Flaade serefter langs Landet; men da han ikke spurgte det mindste
til, at nogen Flaade var kommen vestenfra, styrede han serefter til Rogaland og heelt til
Agder; thi Mange gjettede sig til, at Tryggve ferst vilde sege ester til Viken; fordi hans
Forfcedre der havde v<eret og der havt sterst Hjcelp, ligesom han og der havde stor Frcen
bestyrke.

Da Tryggve kom vestenfra, landede han paa Kysten af Hordaland, og da han spurgte,
at Kong Svend var seilet serefter, vendte han samme Vei til Rogaland. Saasnart Svend

fik Nys om, at Tryggve var kommen vestenfra, vendte han nordefter med sin Flaade, og
begge Flaaderne medtes indenfor Bokn i So kn a sund, ikke langt fra det Sted, hvor Er

ling Skjalgsson var falden. Slaget, som tras ind paa en Sendag, var stort og hart.
Folk fortMe, at Tryggve kastede Gaffel-Spyd med begge Hcender paa engang. „Saa

lunde l<erte min Fader mig," sagde han, „at holde Messe." Hans Uvenner havde sagt,
at han var en Prwstesen; men den Roes maa man lade ham, at han da viiste sig mere
Kong Olaf Tryggvesson lig; thi Tryggve var en drabelig Mand. I dette Slag faldt

Kong Tryggve tilligemed mange af hans Folk; men Nogle fiygtede, Andre blev givet Liv
og Fred, saa siges i Tryggves Floke:

3Erelyst'n Tryggve foer fra Nord;
Svend Konge foer sin Fcerd
Fra sydligt Land til Kampen,
Og Mord deraf opstod.

Noer var jeg deres Dyst,
Naskt lsbe de til Mode;
Der Hsrders Hoer forgik;
Klang der var af Klinge.

Dette Slag omtales i den Floke, som blev digtet om Kong Svend:

Cap. 262. see S. 325.

Cap. 263. B«KnaBun6 (BoKna,Bunll). Hvis dette Navn var riatiat saa skulde Slaaet
imellem Derne Sokken og M^or^fo^Stav^

?. r " wllit nafcli
Helliges Hlstone , S. V. 116 siges det gandste bestemt: I«U K

- hvorefter man nodvendig maa antage, at B«Kn9Bun<i er"en Skriv- elle for ««k
-naBuM(Bufne-Snnd); thl Sokken-Sund, som ligger over 2 Mile sondenfor Buken Oe

ssn ' '"'"" '"'"'" " '" St/, hvor ErUng Skjalgs^
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Det var Sondag, Pige!
Da Moen Log og Dl bar frem.o
Den Morgen mangen Helt
Neied under starve Svcerd.
Da bod Kong Svend sine Mcend
Sammenbinde Skib i Stavn,

Og raat Kjod snlten Ravn
Gives sonderslide.

Efter dette Slag raadede Kong Svend Landet i nogen Tid, og da var god Fred.

Vinteren efter sad han sor i Landet.
Einar Tambarstelver og Kalf Arnesson havde den Vinter Sccevner og Raadstag

imellem, og modtes iKjobstaden (Nidaros). Da kom der en Sendemand fra Kong Knut til

Kalf Arnesson, som bragte ham den Ordsending, at han stulde sende ham 3 Tylter Vxer, som RaKna"
maatte vcere udvalgte og gode. Kalf svarer: fingen Oxer sender jeg Kong Knut. Siig

ham, at jeg stal stasse hans Son Svend saa mange, at han ei stal synes at mangle."
Tidlige» om Vaaren gjorde Einar Tambarstelver og Kalf Arnesson sig reiseferdige

med et stort Folge af de bedste og mest udvalgte Mcend, som i Throndelagen vare at finde. Ar-

De fore om Vaaren oster over Kjolen til Icemteland, derpaa til Helsingeland og kom frem
i Svithjod, hvor de stassede sig Skibe, hvorpaa de om Sommeren fore ester til Gardarige

og kom om Hosten til Aldeigjoborg. De sendte Mcend op til Holmgaard til Kong laris
leif med det Mrende, at de tilbode Magnus, Kong Olaf den Helliges Son, at tåge ham

med sig, folge ham til Norge og give ham Hjcelp til at naa sin Fcedrenearv og blive sat til
Ksnge over Landet. Da nu denne Ordsending kom til Kong larisleif, holdt han Raad med
Dronningen og andre sine Hovdinger, som Alle eenstemmigen besiuttede, at sende Bud til
Nordmcendene og stcevne dem did til Kong larisleif og Magnus, til hvilken Fcerd sikker

Leide blev dem given. Da de kom til Holmgaard, stadfcestedes imellem dem, at de Nord
mcend, som did vare komne, stulde blive Magnus's Mamd og gange ham tilhaande, og
dertil forbandt de ved Ed Kalf og de andre Mcend, som havde vceret mod Kong Olaf paa

Stiklastad. Derimod tilsagde Kong Magnus dem under Ed, tryg Fred og fuldt Forlig,

at han vilde vcere dem Alle tryg og tro, nåar han fik Norges Rige og Kongedom. Han
stulde blive Kalf Arnessons Fosterson, og Kalf vcere pligtig at gjore Alt, hvorved Magnus

syntes at hans Rige kunde vorde storre og friere end tilforn.

I) Qvinderne vare baade Lceger og Ovvassere. De havde saaledes under Slaget ved Haanden baade
Urter, hvoriblandt Log, til at helbrede Saarene, og Dl til at vederqvcede de Stridende.

Cap. 263. nu Byen Ladoga ved Ladoga-Soen i Gardarige.
Holmara',', see S. 120.
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Thormod Torfesen - eller som han almindeligen kaldes, Thormod Tor

fceus -er fod 1636 paa Sen og Gaarden Engo paa Island, i Ncerheden af Vessestad i Son

dre-Fjerdingen. Han deponerede ved Kjobenhavns Universitet 1654, og tog theologist Examen 1657;
men det varede ikke lcenge, inden han ganste kunde opofre sig til det Studium, som bar hans

Navn til Efterverdenen. Kong Fredrik den 3die, som var Oldgrandstningens store Ynder og Ve

fordrer, overdrog ham Overscettelsen af islandske Oldstrifter, af hvilke en stor Mcengde gik igjen
nem hans Hcender, hvorved formodentligen Grunden lagdes til hans Bekjendstab med islandske

Oldsager, hvilket han siden saa hcederligen benyttede. Hans Yndest hos Kongen kunde imidlertid

ikte bestytte ham mod Misundelse, og efter faa Aars Forlov blev han, som i et hcederligt Eril,

og af Aarsager, som ere mindre bekjendte, forflyttet til Norge, som Kcemmererer i Stavanger Stift,
uden at dog denne Forandring i hans Stilling berovede ham sin kongelige Velynders Naade.

Efter faa Aars Forlov, og efter at have maattet gjennemgaa mange Vansteligheder og Chikaner,

nedlagde han dette Embede, og blev udncevnt til Antiqvarius med 300 Rigsdalers Gage; men
vedblev at boe paa Gaarden Stangeland ved Karmsund, som han giftede sig til, og hvor han nod den

videnstabelige Ro, som såtte ham i Stand til at udfsre saa mange og saa vigtige antiqvarisse
Arbeider. Dette Embede beholdt han ikke lcenger end til Fredrik den 3d«s Dod 1670, og fra

den Tid indtil 1682 var han uden offentligt Embede, som uden Lon, og levede af den Formue,

hans Kone havde bragt ham, og af den, han havde arvet efter sine Frcender paa Island. For

muende synes han imidlertid ei at have vceret, endstjondt i Stand til at udholde 12 Aars priva

te Stilling. Paa en Tilbagereise fra Island 1671, hvor han havde sogt at bringe sine Familie-

Anliggender i Orden, havde han det Uheld at begaa et Vaade-Mord, under saa graverende Omstcen

digheder, at han paadrog sig en Mulkt af 100 Rdl., foruden at han maatte staa offentlig Skrif

te'). Dette ufrivillige Mord forsinkede hans Forfremmelse, da han ei vovede at soge om ny

Anscettelse; men, saasnart han derom meldte sig hos Christian den ste 1682, blev han ansat som

kongelig Historiograf med 600 Rdl. Gage, hvorhos meddeeltes ham et aabent Brev til vedkom

mende Embedsmcend, hvori det paalagdes dem, at gaae ham tilhaande med Oplysninger, og gjore

ham bekjendt med de historiske Mcerkvcerdigheder, som maatte vcere i deres Vcerge. Imidlertid bar

den sidste Foranstaltning, som det synes, ingen synderlige Frugter, da de ham meddeelte Oplysnin

ger vare faa og übetydelige. Nu overlod han sig paa sin Gaard Stangeland ganste tilOldgranst

ningen, strev flere Verker, og omsider sit store, moisommeligen udarbeidede Verk, Kwtoi-ia noi voLl

«a et Verk, som findes i alle store Bibliotheker, og formedelst sin Sjeldenhed betales dyrt,

nåar det falbydes. Paa en Reise til Kjobenhavn 1706 faldt han i en Sygdom, som berovede

ham hans Hukommelse, og fra den Tid, indtil hans Dod, var han ikke meer stikket til litterair

N Frygt for Fare. meer end virkelig Fare, vevcrgede ham nemlig til Nodv<rrge, uden at egentligen noget
attendelet Mordanssag mod ham synes at have vceret forhaanden.
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Virksomhed; men beffjsftigede sig med at udgive, hvad han tilforn havde udarbeidet. Han dode

ien hsi Alder B3 Aar gammel paa sin Gaard Stangeland, Aar 1719, og er begraven

i Augvaldsnes Kirke^).

Endstjondt Torfceus ikke egentligen har oversat Snorre, saa har han dog, ved i et kjcernefuldt

Udtog at udbrede dette og de svrige islandste Oldstrifter i de Loerdes Universal-Sprog, meer end

nogen Anden, bidraget til at gjore disse bekjendte udenfor Norge, og vi have saaledes ikle be

tenkt os paa at indftette hans Portrait i det lille Billed-Galleri, som pryder dette Verk.

traitet, som stal vcere meget vel truffet, begyndte desuden at blive sjeldent, og vilde vcere forgaaet

i Tidens Lob, nåar ikke en ny Gravstikke havde foreviget det.

l) Han og hans Kones Liig findes der endnu i en stor Egekiste, og ved begge Sider af Ehordoren sindes
2de Messing Lyse-Arme, som han har sijcenket Kirken. ,
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lulen begyndte Magnus Ol afsson sin Reise ostenfra Holmgaard ned "l MagnusHfs
Aldeigjoborg, hvor de begyndte at tiltakle deres Skibe, saasnart Isen losnede om Vaaren. estenfr».
Derom taler Arnor larlestald i Magnus-Drapa:

leg veed, at han, som rodned'
Hneitis-Svcerdets starpe Od,
Nu over Krigsmcend raader;
Lest Snak jeg taler ei.
Ormscedets Hadero var
Ej fulde ellev' Aar,
Da Skibe tappre Ven

Fra Gardien tiltakled'

Om Vaaren seilede Magnus ostenfra til Svithjod. Saa siger Arnor:

Unge Svcerdersdner
Bsd Folket ud til Thing;
Kjcekke Hird, Drnes Brad,2)
Bar Vaaben ud til Boenke.

Rastt Folkekonning star
Salten Hav med hvcelvet Planke;
Morke Byge bar fra Ost
Til Sigtun Havilds Oder."

Her siges, at da Kong Magnus foer ostenfra Gardarige, seilede han med sine Reisefeller
forst til Svithjod og styrede op til Sigtun. Da var Onund Olafsson Konge i Svi
thjod. Der var og Dronning Astrid, som havde voeret gift med Kong Olaf den Hellige.
Hun tog overmaade glad og vel mod sin Stifson Kong Magnus, og lod strår sammen
kalde et talrigt Thing af Svear paa et Sted, som heder Ha un gr ar. Paa Thinget ta
lede Dronning Astrid disse Ord: „Her er nu kommen til os en Son af Olaf den Hellige,

Y Guldets Hader, d. e. en gavmild Mand, som ei sparer Guld. 2) Hordaland staaer for Norge i
det Hele. 3) Som giver Drnen (Ravnen) Fode. 4) Havets Ild er Guld, Guldets Oder: en gavnnld
Mand.

l. Olxtun, see 1 B. S. 7. . . «

men med Dalin I. 496 at antage det for Hatuna gaar ei an, snarere kunde man gjette paa Haga
i Sognet af samme Navn, en god halv Miils Vei nordenfor ovenn<rvnte Sted.

n. Binds iste Hefte.
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Capitel li
Nagnus's Fcerd
<ra EvithioV.

som heder Magnus, der agter at gjore et Tog til Norge, for at soge sin Fcedrene-Arv.

Det er min store Pligt, at give ham Styrke til denne Fcerd, thi han er min Stifson, som
er vitterligt for Alle baade Svear og Nordmcend. Dertil skal jeg heller Intet spare hver
ken af Penge eller Mandffab, forsaavidt jeg kan stasse det, eller deraf har Forraad, paa det
hans Styrke kan blive saa stor som mulig. Ligesaa stulle og alle de Mcend, som ville un

derstotte dette hans Tog, have mit fuldkomne og oprigtige Venffab. Thi vil jeg gjore vit

terligt, at jeg skal folge ham paa denne hans Fcerd, og da monne det vcere let at see for Alle,
at jeg ikke agter at spare nogen Slags Ting til hans Hjcelp, som det staaer i min Magt
at yde ham." Herom talede hun lcenge og snildt; men da hun havde endt, svarede Mange
saalunde, at Svearne for havde gjort liden Hceders - Fcerd til Norge, da de fulgte Kong
Olaf, hans Fader, „og nu er her Intet bedre at vente, eftersom denne Mand nu er i Bar
ne-Alder; derfor stunde vi meget lidet til denne Fcerd." Astrid svarer: „alle de Mcend, som

ville ansees for at have Mod i Bryst, monne ei lade sig strcemme af Sligt. End om der
var Nogen, som havde mistet sine Frcender ved Kong Olaf den Helliges Side, eller Selv

faaet Saar, da viiste det Mod og Mands Hjcerte, nu at fare til Norge og hevne det."
Saavidt bragte Astrid det ved sine Ord og Understortelse, at mange Mcend bestemte sig til
med hende at folge Magnus til Norge. Derom taler Sighvat Skald:

Saa siger Thjodolf Skald i Magnus-Visen

Du, Eneherre, den Tid skjod
Egekjolen ud paa Vand.

Da bceved' Sncekkens Raa
Tretti Skib' omsider

Nu ud paa Havet stride;
Hvinend' Storm ei spared' boiet Raa.
Prude Hirdmcend Seil

Give op i Sigtun lod.

Kong Magnus gav sig paa Veien fra Sigtun, og havde med sig en stor Krigsmagt,

som han af Svearne havde faaet. De fore til Fods fra Svithjod og saa til Helsinge
land. Saa siger Arnor larleffald:

I) Astrid, en Datter af Sveakongen Olaf. 2) Som var gift med Kong Olaf den Hellige. 3) Af Man
gel paa Penge bod hun Smykker i Krigssold. 4) Vore Fcedre havde ikke alene Seil af forskjellige Far
ver, og farved Dug i Seilene; men Seilen? kantedes ofte med Vidier og Qviste og med Baand.

Vi hore Olafs Datter,0 Med Christi Magt hun voldte,
Som aatte den stridshvasse At Magnus Konge fik
Rene digre Konges) Kong Haralds hele Arv
Os Kriger' Lon i Smykker bod.») Til Eiendom i Glcede.
Svea-Hcer i hundredviis
Holdt sster Thing paa Hauugrar, Og milde Magnus Vennesind,
Da Astrid aabenbared' At lsnne Astrid har;
Olafs-Sonnens Forsiag. .Det gjorde Folkets Ven

Mcegtig til vor Glcede.
Hun bedre Raad ei kunde Sin Stifftn saa hun styrket har,
Med kjcekke Svear pleie, At Faa saa viist har raadet;
Om gjceve Magnus end Til cedel Qvindes hoie Priis
Son' hendes monne vcere. Ieg siger sande Ord.
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Rode Skjolde dar Du siden
Fra de svenske Bygder; stcerke Helt!
Landets Folk Dig til Håande gik.
Ei fik Du ringe Folkehjelp.
Vidkjendt' Ulvetungens
Udvalgte Mcend fra Osten iled',
Med hvide Skjold og drevne Spyd,
For Hceders Thing at holde.

Siden foer Kongen ostenfra over Icemteland og Kjolen og kom ned i Throndhjem,

hvor hele Folket med Glcede tog imod ham. Men aldrig saasnart spurgte Kong Svend
Alfifasons Mcend, at Kong Magnus Olafsson var kommen til Landet, for de fiygtede til
alle Kanter og forstak sig, saa der ingen Modstand blev gjort Kong Magnus; thi Kong
Svend var desuden sor i Landet. Saa siger Arnor larlestald:

Du som farver Odins Maages Fjcer!
Du kom fra Ost til throndsie Bygd,
Med Skrcekkens Hjelm, til storste Rcrdsel^)
Dine Fiender sagdes falme.
Du, som feder Saar-Bolgens Fugll^)
Dine Fiende stsrre finde
Deres Elend', og de, rcvdde, maa
Vende Flid for Liv at vindes)

Magnus Olafsson foer med sit Mandstab ud til Kjobstaden, hvor han gladeligen

modtoges. Siden lod han st<evne Folket til Vre-Thing; men da Bondefolket modte paa s°"Hes "

Thinge, blev Magnus tågen til Konge over hele Landet saa vidt hans Fader Olaf det
havde havt. Derpaa antog Kong Magnus en Hird, udncevnede Lendermoend og indsatte
Fogder og Forstandere i alle Herreder og Sysler. Strår om Hosten udbod Kong Mag
nus Leding over hele Throndhjem, og han havde godt for at samle Folk, hvorefter han sei
lede sor ud langs med Landet.

Kong Svend Alfifason opholdt sig paa Sondhordaland, da han spurgte denne Krigs-
tidende. Strår lod han udsende Krigs-Budstikke paa fire forskjellige Veie, stoevnede Bon- Tl««t.

derfolket til sig, og lod Almuen sige, at den ffulde indfinde sig med Folk og Skibe, for med
ham at vcerge Landet. Alt det Mandstab, som var Kongen ncermest, indfandt sig hos
ham, og da fatte Kongen Thing, hvorpaa han i en Tale frembar sit Wrende og sagde, at

han vilde drage mod Kong Magnus Olafsson, for at holde Slag med ham, om Bonderne

vilde folge ham. Kongens Tale var ikke meget lang, og blev ei modtagen med meget
Bifald af Bonderne. Siden holdt de danske Hovdinger, som vare hos Kongen, lange og
snilde Taler; men derpaa toge Bonderne Ordet og svarede ham, og endstjont Mange sagde,
at de vilde folge Svend og siaaes ved hans Side, vare der og Nogle, som negtede det

reent ud. Nogle taug aldeles, Nogle erkloerede, at de vilde soge Kong Magnus, saasnart
Leilighed gaves. Da svarer Kong Svend: „Mig synes, at her er kommet faa Bonder-

1) Store Helt. 2) Noget Karakteristisk ved et Mennesses Udseende, som indgjod dem der modte
ham Skra-k maastee et bistert Ansigt. 3) Ravnen som drikker det hede Blod af Saaret. Cfter en
Variant: Du, som stiller Ulvens Hunger. 4) Anvende Flid for at beholde Livet.

Cap. 3. eller (Orething) holdtes paa Oren ved Nidaros eller Thrond
hjem. Paa dette Thing skulde de norsse Konger nsdvendig kaares og hyldes, ligesom alle Sager
Kongerne imellem her bleve afgjorte.

1^
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folk af dem, som vi have sendt Bud til, og det synes, at de Bonder, som ere her tilstede, oq
sige os lige i Vinene, at de ville fare til Kong Magnus saasnart de kunne, ville blive os til

ligesaa liden Hjaelp, som de der sige, at de ville sidde roligen hjemme. Det samme er Tilfcelde

med dem som tie. Men af dem, som love at folge os, er maaffee hver Anden eller Flere ingen

Hjcelp i for os, om vi lcegge os i Slag med Kong Magnus. Det er derfor mit Raad,
at vi ikke f<este Tro til disse Bonder; men lader os heller fare did, hvor alt Folket er os
tryg og tro, og hvor vi ville faae nogen Styrke til at vinde dette Land under os." Saa

snart Kongen havde givet denne sin Besiutning tilkjende, fulgte alle hans Mcend dette
Raad, vendte Skibsstavnene og heiste deres Seil. Kong Svend seilede nu ester langs
Landet, og stak derpaa ufortovet over til Danmark, hvor Horda-Knut tog meget venligen
mod sin Broder Svend. I deres forste Mode tilbod Horda-Knut Svend Konge at dele

Danmarks Rige med ham, og dette Tilbud tog Kong Svend imod.

K°ng Magnuss Om Hosten foer Kong Magnus oster heelt til Lands-Ende, og blev over hele Landet
antagen til Konge, ligesom hele Landsfolket glcededes over hans Ankomst.

K°?"ern7Knuts Kong Svend Knudsson foer til Danmark og tog Deel i Regjeringen med sin Bro-
B«ends H." der Horda-Knut. Samme Host dode Kong Knut den Mcegtige i England den No-

vember, 40 Aar gammel, og blev begraven i Vincester. Da havde han voeret Konge
over Danmark i 2? Aar; men baade over Danmark og England i 24 Aar, samt over

Norge i 7 Aar. Da blev Kong Knuts Son Harald tågen til Konge i England. Den

samme Vinter dode Kong Svend Alfifason i Danmark. Thjodolf Skald qvad saa om
Kong Magnus:

Ornekloens Blodbestcenker

Traadte Vei i Svithjod;
Dig, hoie Herre, fulgte
Stoerk Hoer fra Ost til Norrig.
Svend Alfifsson flyer end,
For Sandt forraadt, fra Land;
End siden drev han af
Og bort af Landet foer.

Bjarne Guldbraa-Skald digtede om Kalf Arnesson:

Du lod begge unge Konger
Faae hver sin Arvelodd)
Sandt er det, Kong Svend da fandt
I Danmark ene Scrde.
Stridssyg' Magnus viiste Du
Fra Gardien Vei til Land,
Og det Du voldte, at
Gram fik igjen sit Land.

Kong Magnus raadede den Vinter over Norge, men Horda-Knut over Danmark.

Vaaren ester udbod Kongerne paa begge Sider Leding, og det Ord gik, at de vilde

Foremng. hinanden, sendte Lendermcendene i den ene Hcer Bud til deres Frcender og Venner i den

l) Uret, d. e. fult, af Steen og Ur. 2) Svend og Magnus. Magnus fik Norge, Svend en Deel af
Danmark. 3) Gota-Elven.

Cap. 6. Vinoesti-) nu Winchester i Hamp-Shire i det sydlige England.
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Capitel 8
Om Dronning

Astrid.

Eapitel 9
Om Sighvat

Skald.

anden, som gik ud paa at tilveiebringe et Forlig mellem Kongerne, men fordi begge Konger
vare unge og barnagtige, da havde nogle mcegtige Mwnd, som dertil vare udvalgte i begge
Lande, faaet Landets Raad paa deres Vegne. Saaledes kom det dertil, at der blev et For

ligs-Mode berammet mellem Kongerne. I dette Mode, hvortil de selv indfandt sig, blev
der talt om Forlig, og i dette Forlig blev indfort, at Kongerne stulde indgaae et edeligt
Brodrelag, og holde Fred med hinanden indtil deres Livs-Ende; men dersom Een as dem

dede sonnelos, da stulde den lcengstlevende ester ham tåge Land og Undersaatter. Tolv as

de Mveste Mcend i hvert Rige tilsvore Kongerne, at dette Forlig stulde holdes, saalamge
Nogen af dem levede. Derefter stilles Kongerne ad, og Hver foer hjem til sit Rige, og

Forliget holdtes saalamge baade vare i Live.
Dronning Astrid, som havde vceret gift med Kong Olaf den Hellige, kom til Norge

med sin Stifson Kong Magnus, som for er fortalt, og blev af ham, efter Fortjeneste,

holdt i stor Agt og Mre. Da kom og Alfhild, Kong Magnus's Moder, til Hlrden, og
Kongen modtog hende med den storste Kjaerlighed og viiste hende stor Agtelse. Men det

gik Alfhild, som det kan gaae Mange, der komme til Magt og Mre, at Stoltheden tiltog
med Magten. Saaledes blev hun ilde tilfreds med, at Dronning Astrid blev noget meer

agtet end hun i Scede eller anden Opvarming. Alfhild vilde nemlig sidde nwrmest Kon
gen; men Astrid kaldte Alfhild sin Trwlqvinde, som hun forhen havde v<eret, da Astrid var
Dronning over Norge og Kong Olafraadede for Landet; thi vilde Astrid ingenlunde have

Scede hos hende, saa at de ei kunde voere i eet Herberge.
Sighvat Skald havde faaet Hjemlov af Kong. Olaf, da han foer oster til Gardarige,

og nceste Sommer efter foer Sighvat ud af Landet for til Rom, da Slaget var paa Sti.
klastad, og da qvad han denne Vise:

Stridsmsdig drog jeg fra Hjem
Paa fromme Vei til Rom,
Guldvwvet Malm-Vaand') efterlod,
En Gave af min Konge.

Da gjceve mcetted'
Den vilde Graabeens Sult,

Solvhjaltet Svoerd jeg lagdes)
Og fulgte viet Stav.

Da nu Sighvat om Hosten paa Veien sondenfra spurgte Kong Olafs Dod, blev
han derover saare bedrovet og fang folgende Vise:

Jeg stod en aarle Morgen
Paa ncer andre Borge,
Og mindtes der, hvor brast
Bredt Skjold og Brynje sid.
Jeg mindtes da den Konning,
Som i sin Ungdoms Våar,

Lyksalig var i Landet.
Thord, Fader min, da hos ham var.

!) Guldhjaltet Sv<rrd. 2) I Texten egentligen: Svcerdets Troe, Digterens sedvanlige Billede paa Helte
3) Jeg lagde Svcerdet hjemme. 4) I Originalen: Mont; menes at vcrre Alverne.

9. Mont eller Nunt, d. e. Kluncliu-fj»U (Mundie-Fjeld) eller Alperne.
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Een Dag gik Sighvat igjennem en Torp og Horte en Huusbonde jamre sig ynkeligen
fordi han havde mistet sin Kone. Han flog sig for Brystet, rev Klcederne af sig, grced

meget og sagde, at han vilde gjerne do. Sighvat qvad:

Sin Kones Favnetag,
Dyrt kjobt er Kjcerlighed,
Naar Dsd begrcedes saa.
Kjcekke Mand, som skyer Flugt,
Grceder over Kongen kjcer;
Vort Savn end synes vcerre
For kongelige Mcend.

Sighvat kom hjem til Norge til Throndhjem, hvor han havde Gaard og Born. Han
foer sondenfra langs Landet paa et Lastdragerjkib; men da de laae i Hillarsund, saae de

mange Ravne komme flyvende, da qvad Sighvat:

Ravn' seer jeg ftye til Havn,
Hvor fordum Skibet flod

Under gjceve Nordmands Son;
De mindes Liig er ncer.
Og Orne daglig graadig'

Dem mangen Gang Kong Olaf
Gjsr graadig efter Rov.

Da Sighvat kom Nord til Kjobstaden var Kong Svend der for ham. Han ind

bod Sighvat til sig; thi han havde forhen vceret hos hans Fader, Kong Knut den Mcegtige;
men Sighvat sagde, at han forst vilde fare hjem til sin Gaard. En Dag, da Sighvat gik
ud paa Gaden, saae han Kongens Mcend lege, og qvad:

Engang, jeg gik tvcers forbi.
Kongelige Livvagts Leeg,
Blev jeg bleg som Bast;
Ei voxed' Mod i Bryst.
Jeg mindtes, hvorlunde
Vor cedle Drot med os

Tidt fordum var i Leeg
Paa sine Odelstofter.

Siden foer Sighvat til sin Gaard, og da han Horte hvorlunde mange Mcend bebrei
dede ham, at han var loben bort fra Olaf, qvad han:

Hvide Christ mig lade
Have heden Ild til Straf,
Om fra Olaf jeg mig vilde
Fjcrrne Reen er jeg for det.
Til Rom jeg gik i Faren,
Derpaa jeg Vidner har
I Overflod som Havet,
Jeg aldrig dolger det.

i) Hilssund, hvis Navn Digteren udleder af Hilla.

Hillai Bun6, nu Hillssund strax vestenfor Mandal.

Mand snsker Dsd, som savner

Ved Hilla') gjalde hsit;
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Gapitel W
Om da Kong
Magnus kom
ferss <>l Svi

tyjod.

Sighvat var ilde tilmode hjemme, og en Dag gik han ud og fang:

Medens Olaf leved'
Alle Norges Klever

Alt siden mindre blid;
Kongens-Fald mig saarer ilde,
Stor er vor Sorg i Nord.

Tidligen den Vinter foer Sighvat vester over Kjelen til loemteland og til Helsinge
land, og kom frem i Svithjod. Strax foer han til Dronning Astrid, og var hos hende en
lang Stund, som en velkommen Gj<est. Han var og hos hendes Broder Kong Onund, og
fik af ham 10 Mcerker brcendt Solv, som fortcelles i Knuts-Drapa. Icrvnligen spurgte
Sighvat de Kjobmamd, som fore paa Holmgaard, om de kunde fortolle ham noget om Mag
nus Olafsson. Da qvad Sighvat:

End mig lyster spsrge
Fra Gardien og fra Osten
Om den unge TEdling;
Ei spares Priis om ham.
Om Kongefoerd jeg smaalig fritter.
Agter paa de Fugle smaa,
Som mellem Landet smutte;
Kjcerlig Lcvngsel stilles saa.

Strax da Magnus Olafsson kom til Svithjod fra Gardarige, traf han Sighvat hos
Dronning Astrid, og de bleve Alle glade ved Modet. Da qvad Sighvat:

Dit Hjem Du ssgte kjcekt;
Med Glcede maatte Du

Modtage Folk og Land
Din Magt jeg styrker, Magnus!

Men jeg til Gardien ikke foer
Til Dig, o Folkekonning!
Jeg var Din Frcenkes Vagt
Saa mildes Straf for Dsbenavn.^

Siden gav Sighvat sig paa Reisen med Dronning Astrid og fulgte Magnus til
Norge. Sighvat qvad:

Til sammenstimlet Thing
Jeg sige vil min Hu:
Dit Liv mig, Magnus!
Gud naadig Folket er.
Naar gjceve Folke-Drot
Som Son blev Fader liig,
Faa Folk da fsdes monne
Som slig Konge finge sig.

Da nu Magnus var bleven Konge over Norge, fulgte Sighvat ham, og var hans
kjareste Ven. Engang da Dronning Astrid og Alfhild havde ladet falde nogle haarde
Ord mod hinanden, qvad Sighvat:

!) Ved at vcere Astrid til Tjeneste, glemtes den Straf, som han havde udsat sig for ved at have givet
Magnus Navn mod Kong Olaf den Helliges Villie.

Venlig til mig smilte;
Fordum jeg paa Knarrer saaes;
Nu mig tykkes Lien
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Alfhilde! lad Du Astrid
Blive storre end Dig Selv,
Endssjont det var Guds Villie,
At Din Lod.

K°?Ol"s Kong Magnus lod gjore et Skrin, bestaaet med Guld og Solv, og besat med A3del-
Ttnn gjeres. Dette Skrin blev gjort saaledes, at det baade i Storrelse og Form lignede en Lig-

kiste. Under den var hvcelvet en Gang, oventil hcevede det sig som et Tag, hvorpaa var et
Hoved og en Tag-Aas. Bagpaa var der brcekkede Hcengster, og foran Kramper med Hen
gelaas, der lukkedes med Nogle. I dette Skrin lod Kong Magnus legge Kong Olafs
hellige Levninger, og der ffede da mange lertegn. Derom taler Sighvat:

For hannem, som godt Hjcerte bar,
Blev pyntet gyldne Skrin.
leg priser hellig Konge;
Han Gud Herren ssgte.
Did mangen Mand, kom blind
Med brusten Diering,
Men gik med klare Syn
Fra gjceve Konges Leie.

Det blev da bestemt i Loven, at Kong Olafs Hoitid ffulde holdes hellig over hele
Norge, og denne Dag hoitideligholdtes strax derefter som den storste Festdag. Derom
taler Sighvat:

Det semmer os at feire
Olafs, Magnus Faders, Messe
Meenlost udi mit Huus.
Men Gud gjor Kongen stor.
Og uden Svig jeg feire maa
Harmdode Konges Fest.
Han pynted' Haandens Grene^
For mig med rode Guld.

kapitel 12. Thorer Hund foer bort af Landet strax ester Kong Olafs Fald. Han drog alt til
Jerusalem, og det er mange Mends Sagn, at han ikke kom tilbage. Thorer Hund had
de en Sen, som hedte Sigurd, Fader til Ranveig, der var gift med lon, en Son af Ar
ne Arnesson. Deres Born vare Vidkun i Bjarko, Sigurd Hund, Erling og lardthrud.

H«?a?Th,°tos afThjoto sad hjemme paa sine Gaarde, alt til Kong Magnus Olafsson kom i Landet
D"b og var bleven Konge. Da foer Harek sor til Throndhjem til Kong Magnus. Dengang

var Asmund Grankelsson hos Kongen. Da Harek kom til Nidaros og steg i Land fra

Skibet, stod Asmund hos Kongen paa Loft-Svalen, og baade Kongen og han kjendte
Harek, da de saae ham. Da sagde Asmund til Kongen: „nu vil jeg gjengjelde Harek

min Faders Drab." Han havde i Haanden en liden tyndslagen Bile. Kongen saae til
ham, og sagde: „tag heller Oren min." Denne var tyk og dannet som en Kile. „Du

maa vide, Asmund," tilfoiede han, „at der er haarde Been i den gamle Karl." As

mund tog Oren, gik ned igjennem Gaarden, og da han kom ned i Tverstredet, kom Ha
rek og hans Mcend ham nedenfra i Mode. Asmund hug Harek i Hovedet, saa Oren
tramgte lige ind til Hjernen, og dette blev Hareks Bane. Asmund vendte strax om til

Kongens Gaard, og hele Eggen paa Oren havde lagt sig. Da sagde Kongen: „hvad
vilde Din Oxe nu have duet til; da ogsaa denne synes mig fordervet." Siden gav Kong

I) Fingrene.
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Magnus Lehn og Syssel paa Hålogaland, og der er mange og store Fortcellinger om As
munds og Harekssnnernes Stridigheder.

Kalf Arnesson havde i Forstningen nogen Tid den storste Deel i Landsstyrelsen med iH

Kong Magnus; men siden fandtes der dem, som paamindede Kongen om, hvor Kalf hav- "

de staaet paa Stiklastad, og da var det vansteligere for Kalf at gjore Kongen til Noie.
Engang traf det sig, da der var mange Folk hos Kongen, som kcerede deres Sag for ham,
at Thorgeir Flek fra Sul i Vceradal, som for er omtalt i Kong Olaf den Helliges Saga,
kom til ham iet nodvendigt Mrende. Kongen agtede ikke paa hans Ord, men lydde paa
dem, som stode ham ncrrmere. Da sagde Thorgeir hoit til Kongen, saa at Alle, som vare
i Ncerheden, Horte ham:

Tal Du med mig
O, Magnus Konge!
Thi jeg var i Folge
Med Fader Din
Og bar mit Hoved
I Blod derfrå,
Da de steg' over
Dsde Dsgling.n
Du elffer
Det usle Folk,
Som Drotten sveg
Til Djcevlens Glcede.

Da blev der en stor Stsi blandt Folket, og Nogle bode Thorgeir gange ud; men
Kongen kaldte ham til sig, og ikke alene faldt Thorgeirs Mrende ud til hans Tilfredshed,
men Kongen lovede ham tillige sit Venstab.

Kort derefter var Kongen til Gjcestebuds paa Haug i Vceradal, og ved Madbordet kapitel 13.
sad Kalf Arnesson paa den ene Side af ham og Einar Tambarstelver paa den anden. Da r?mm?La>/dct

var det allerede kommen saa vidt, at Kongen gav sig lidet af med Kalf, men gjorde mest
af Einar. Kongen sagde til Einar: „vi stulle ride ud til Stiklastad i Dag; jeg vil see

paa Mindesmoerkerne om de Ting, som der have tildraget sig." Einar svarer: „ei kan
jeg sige Dig Noget derom, lad Du Din Fosterfader Kalf fare, han kan sige Dig Tidende
om hvad der stede." Da Bordene vare borttagne, gjorde Kongen sig reiseferdig og sagde
til Kalf: „Du stal fare med mig til Stiklastad." Kalf svarede: „ikke er vel dette min Skyl
dighed." Da stod Kongen op og sagde ganste vred: „fare stal Du, Kalf." Derpaa gik

Kongen ud. , Kalf klcedte sig paa i en Hast, og sagde til sin Skosvend: „Du stal ride ind
til Egge, og befale mine Huuskarle, at bringe alt mit Toi ombord paa mit Skib for So
lefald." Kong Magnus rider nu til Stiklastad og Kalf med ham; de stege af Hesteryg
gen og ginge til det Sted, hvor Slaget havde staaet. Derpaa sagde Kongen til Kalf:

„hvor er det Sted, hvor Kongen faldt?" Kalf rakte frem Spydstaftet og sagde: „her laa
han falden." Kongen: „hvor var Du da Kalf?" Kalf: „her hvor jeg nu stander."

Kongen blev rod i Ansigtet som Blod og sagde: ~da kunde vel Din Vre naa ham."
Kalf svarede: „ikke naaede min Are ham." Derpaa gik han bort til sin Hest, sprang

paa Hesteryggen og red sin Vei med alle sine Moend; men Kongen red tilbage til Haug.
Kalf standsede ikke i sin Fart for han kom hjem til Egge om Ovcelden. Der laa hans

!) Konge.

6ap. 13. NauF i Veradal, hvorom see 1 B. S. 260.
11,, Binds iste Hefte. 2
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Vapitel 16
Om Bendernes

Trufier.

Eapitel 17

Visen.

Skib seilfcerdig ved Landet, alt hans Losore var kommet ombord, og Skibet var bemandee

med hans Huuskarle. De holdt strax om Natten ud ester Fjorden, og Kalf soer derefter
Nat og Dag, nåar Vinden foiede. Derpaa seilede han ud i Vesterhavet, opholdt sig der
lcenge, og haerjede paa Irland, Skotland og Syderoerne. Derom taler Bjarne Guldbraa-

ffald i Kalfs-Visen:
leg spurgte, Thorbergs Frcendell)
Haralds Brodersen Dig god;
Du var hans Venffab vcerdig,
Det holdt til han det spildte;
Men Avindsmcend opvakte
Blandt Eder idelt Had.
Olafs Arving hssted'
Ei Gavn af denne Strid.

Kong Magnus lagde under sine Eiendele Viggja, som Rut havde aat, og Qviststad,

som havde tilhort Thorgeir, saa og Egge med alt det Gods, som Kalf havde efterladt; saa
lod han og hjemfalde Kongsgaarden mange Storgaarde, der havde tilhert dem i Bonde

hceren, som vare faldne paa Stiklastad. Iligemaade paalagde han og mange as dem,
der havde gjort Kong Olaf mest Modstand, store Revselser. Nogle jog han ud as Lan
det, as Nogle tog han store Penge, for Nogle lod han Slagteqvceg nedhugge. Da be

gyndte Bonderne at knurre og sagde mellem sig: «hvad mon denne Konge har i Sinde, da

han bryder den Lov, som Håkon den Gode gav os? Mindes han ei, at vi aldrig taalte
Uret? Vil han gaa samme Vei som sin Fader, eller andre Hovdinger, dem vi toge af
Dage, nåar vi bleve kjede af deres Stolthed og lovlose Fcerd?" Denne Knurren udbred
tes vide om i Landet. Sogningerne samlede Folk, og Ordet gik, at de vilde holde Slag

med Kong Magnus, om han soer ind i Fjorden. Magnus Konge var Ven Gang paa

Hordaland, hvor han havde opholdt sig lcenge med meget Folk, og lod sig nu og da forlyde
med, at han vilde fare nord til Sogn. Da Kongens Venner mcerkede dette, traadte 12
Mcrnd sammen og gjorde den Aftale, at en af dem ved Lodkastning stulde udkaares til at

sige Kongen denne Folkets Knurren, hvoraf Udfaldet blev at Lodden faldt paa Sighvat.
Sighvat digtede derpaa en Vise, som han kaldte Fritalenheds-Visen, som begynder

med, at Kongen alt for lamge bet<enkte sig paa at holde Bonderne tilbage, som truede at

reise Ufred mod ham. Han qvad:

Syd mod Sogn jeg hsrer Strid;
Skjsnt Sighvat raader Kongen fra
Mod Folket Slag at prsve,
leg farer dog om slaaes vi skulde.
Lad os da Vaaben tåge
Muntert gaae i Strid,
Med Svcerd vi Kongen vcerge;
Hvor lcenge Strid i Land?

I denne Vise er og disse Vers:

l) Kalf, Thorbergs Broder.

Cap. 16. VixHjn, Viggen, see 1 B. S. 147.
KviBtlllli,-, Kvistad, see 1 B. S. 349.
VxAj», Egge i Stods Prcestegjceld, see 1 B. S. 94.
Boxn og B)3nir, see 1 B. S. 43.
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Håkon, som paa Fitje faldt, Hvo egger Dig, Slagstormer,
Og straffed' hadsie Ran
Til Landets store Gavn,

Han elsket blev af Folk.
Og Folk holdt siden fast
Ved den milde Konges,

Håkon Adalsteens Lovgivning.
Han Bonder seent af Minde gaaer.

leg troer, at Bsnder kaared' ret,
Da Olaver og larler
Saalunde Freden gave
Til Gjceves Eiendom.
Haralds Arving og den kjcekke
Tryggves Son lod overholde
De Love, som

Folk af Navnerne'') modtog.

Ei vredes Eders Raadsmcend

O Konge, paa Fritaleren!
Drottens LEre fremme.
LEdle Konge! disse Ord.
Hvis Landets Folk ei usandt tale.
De vcerre Love have,
End Du sidst Folket loved
Hist paa Thing ved Ulvesund.^

O Herre streng i Had!
Hvo kan vel egge Dig,
At gange bag Dit Ord?
Du ofte prover tynde Staal.
Vyttesceleo Folke-Drot
Ordsts stulde vcere;
Dig, stcerke Slagstorm-Vcekker!
At bryde Lofter ssmmer ei.

Dette Vers er det sidste:

Bondens Qvceg at hugge ned?
Ofdjcervt det er af Kongen
Sligt indenlands at vinde.
Ingen Saadant raadet har
Tilforn unge Konge.
leg tcenker, Konge, Dine Folk
Ved Ranet ledes. Vred er Hcer.

Du Ransmcends Undertrykker!

Varsom vcer mod uvist Rygte,
Som styver nu herhid.
Med Maade Haand bor stuttes/')

leg varer Dig og byder
Dig, som Orn en mcetter
Med Blodets varme Tåar,

At lyde Vonders Villie.

En farlig Trudsel hores:
Alle Mcend af Alder graae
Mod Skjoldungen sig agte.
Derpaa maa raades Bod.
Tungt det er, at Thingets Mcend
Stinge Hoveder og Nceser
Skjulte ued i kncepte«) Knapper;
Folk med Taushed slaget er.

Vcerst er det Ord, som farer
Blandt gjceve Odelsmcend:
Frie Vondes Odelsgods
Min Drot sig underlegger.
Den Mand, som sin Fcedrearv
Ved rappe Dom maa vige,
Anseer ved Kongens Vrede
Sig voldsomt Ran forvoldet.

God Vending onffes Olafs Sag;
Helligt er Alt imellem os.
Dovnes Sag Aften venter.')
leg tcenker, at vi, Magnus,
Fsielige mod Dig er';
Med Dig, milde Konge,
I Liv og Dsd jeg vcere vil,
Mens Haralds Svcerd Du vcerger.

1) Vore Fcedre yndede meget Log og sammenlignede hvad der var godt dermed. De havde ogsaa Log.
Kaver 2) Begge hedte Olaf, Olaf den Hellige og Olaf Tryggvesson. Om den Fsrstes Love taler Histo
nen, men ei om den Sidstes, og dette Sted viser, at han ogsaa var Lovgwer. 3) Ulvesund , Nordfjord.
Her maa Magnus have holdt et Thing, hvorom Historien ei taler. 4) Lykkelig til at gjore Bytte. 5) Et
Ordsprog, som sigler til at Ugjerningsmanden ei ber opirrcs ved strenge og uretfcerdlge Domme. 6) TU.
bcegtede med Hcrgter eller tilknappede med Knapper. Talemaaden betyder, at de Icegge hemmelige Planer.
?) Et Ordsprog, som bruges oftere i gamle Sagaer. Det gode Raad bor ei udscettes.

Cap. 17. I"iy», Fidje, paa Stord-Oen, see 1 B. S. 81.
VlsllLund, Ulvesund i Nordfjord, see 1 B. S. 96.
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kapitel 18.
m Englcrnder
nes Konger.

(kapitel 19.
5m Kong Mag
nus Qlafsson.

(kapitel 20
ong Magnus's
Krigsmagt.

Slige Formanings-Ord vare i Visen til Kongen, at han stulde holde de Love, som
hans Fader havde indsat, og denne Paamindelse virkede godt paa Kongen, da mange An
dre forte den samme Tale for ham. Saaledes kom det dertil, at Kongen raadforte sig med
de forstandigste Mend, der lempede Alt ester Lovene. Derpaa lod Magnus Konge strift
ligen forfatte den Lovbog, som end er i Throndhjem og kaldes Kong Magnus
blev siden vennesel og elstet af alt Landsfolket; thi blev han derfor kaldet Magnus den Gode.

Englendernes Konge Harald dode 5 Aar efterat hans Fader Kong Knut havde op
givet sin Aand, og han blev begraven hos sin Fader i Vincester. Ester hans Dod blev Horda-
Knut, hans Broder og Kong Knut den Gamles anden Son, Konge i England, og var
saaledes Konge baade over England og Danavelde. Over disse Riger raadede han i 2
Aar, hvorefter han dode barnlos paa Sotteseng i England og blev begravet i Vincester hos
sin Fader. Efter hans Dod blev Edvard den Gode, en Son af den engelffe Konge Adal
raad og Dronning Emma, en Datter af Rikard Rude-larl, udvalgt til Konge i England.
Kong Edvard den Gode var paa Modrene Side en Broder af Harald og Horda-Knut,
Sonner afKnut den Gamle. Gunhild hedte en Datter afGamle-Knut og Dronning Emma,
som blev gift med Keiser Henrik i Sarland, der blev kaldet Henrik den Milde. Gunhild
var 3 Aar i Sarland for hun blev syg og dode 5 Aar efter hendes Faders, Kong Knut
den Gamles Dod.

Da Kong Magnus Olafsson spurgte Horda-Knuts Dod, sendte han strår sine Mend
sor til Danmark og gjorde med dem Ordsending til de Mend, som edeligen havde stad
festet det Forlig og den Forening, som var gjort imellem Kong Magnus og Horda-Knut,
og mindede dem om deres Ord. Han tilfoiede de Slutnings-Ord, at han strår om Som
meren vilde komme til Danmark med sin Håer, for at underlegge sig Danavelde, efter
som deres edelige Forening medforte, eller og falde i Striden med sin Her. Saa siger
Arnor larlaffald:

Viisdom var i Ord,
Som larledrot udmcerked'
Han, som stiller Sult,
Gjorde Sandt det givne Ord:
At Kongens Lyst til Danmark stod.
Eller feio at falde
Under Ravnekloen

I grusom Gny af Slangeftaerd.s)

Derefter samlede Kong Magnus en stor Her, stevnede til sig alle Lendermend og
megtige Bonder, og stassede sig Krigsstibe. Da Heren var samlet, var den saare vakker
og vel udrustet. Han havde 70 store Skibe, da han seilede fra Norge. Saa siger Thjo
dolf Skald:

Thi havde Dine Krigsmcrnd
En Magt af syvti Skib',

i) Kong Magnus kun at have bessrget denne Lov nedstreven; men at Loven selv var given af
hans Fader. Den kald s Graagaasen, enten af sin 3Elde, eller af sit gråa Bind. 2) I Terten afkarlic,

forkallig eller forkarlig er et Bonde-Udtryf, som endnu bruges for -overmaade meget." 3) Elsdyr
regnedes, som for bemaerket, blandt Rovdyr. I Texten: "han, som sviger Elgens Sorg." 4) Som snart
stal ds. 5) Svcrrd som har Navn af Slange. Grafning »: Grafvitnir er en Slange i Mythologien.

Cap. 18. Baxlan6, hvorom see 1 B. S. 6.

O djcerve Drot, Fiendes Skrcek!
Sst Du forte lange Skib;
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Eapitel 21
Kong Magnus

kommer til
Danmark.

<sapite! 22
Magnus bliver
valgt til Konge
i Danmark.

Og Kjolen gled mod Sonden.
Seil ved Stag og krumme Raa

Hart stodte Visund fort,
Hav skjulte Mastetoppe.

Her omtales og at Kong Magnus havde den store Visund, som hans Fader Kong

)laf havde ladet bygge. Den havde meer end 30 Roersbamke, og foran paa Forstav
en var et stort Bosselhoved og i Agterstavnen en Hale. Baade Hovedet og Halen og

egge deres Sider vare forgyldte. Derom taler Arnor larlastald:

Fcele Havstum Lofting pidsted',
Da bcevede det' rode Guld^)

Trceets Fiende'" rysted' glindsend' Fyr,
Roret boies under Skibets Lob,
Stive StaaW Du styred om Stavanger
Skibets Taug og Takkel bcever,
Stormhests Top glodede som Ild^
Under Danavceldets Strand.

Kong Magnus stak fra Agder til Soes over til Jylland, saa siger Arnor:
leg kan fortcelle hvorlund'

Med boiet Side

Var Sogne-Helt«) fra Norden.
Brynje-Thingets forer
Til breden Jylland sine Raaer;
Folk glcededes ved ham,
Som Svcerdet modig svinger.

Da nu Kong Magnus kom til Danmark, blev han der med Gloede modtagen. Ufor

tovet holdt han et Thing, hvortil han stcrvnede Landets Folk, og begjcerer, at de stulde an
tage ham til Konge efter den Forening, som var gjort. Eftersom de ypperste Landshovdin
ger i Danmark ved Ed vare Kong Magnus forpligtede, og vilde holde deres Ord og Ed,
sogte de meget at fremme Sagen hos Folket. Dertil bidrog ogsaa, at Knut den Mcrgtige
var dod saavelsom al hans Astom, hvortil for det tredie kom, at hans Faders, Kong Olafs,

Helligdom og Undergjerningar da vare blevne almindeligen bekjendt i alle Lande.
Siden lod Kong Magnus stcevne Folket ril Vebjorg Thing, hvorDanerne udvalgte

deres Konger baade i celdre og nyere Tid. Paa dette Thing valgte Danerne Magnus

1) Skibets forgyldte Stavn og Prydelse 2) Trceets Fiende er Vinden. 3) loernbeslagne Stavne d. e.
Skibene. 4) De vare nemlig forgyldte. stormens Hest er Skibet. 5) Den Side, som vender fra Vin
den. 6) Sogn staaer for Norge i det Hele, altsaa: Magnus. 7) Krigshelten Magnus.

Cap. 2». stilka 3r, nu Stavanger, ved (Bro-Fjord), en Arm af den store
Bukne-Fjord i Rogaland. Stedet, som noevnes i Harald Haarfagers Tid (I.9Nl«n3Mllb. I. 65, 6/),
har maastee allerede paa den Tid vceret en Handelsplads; men sandsynligviis havde den t Mag
nus den Godes Tid hcevet sig til en egentlig Kjobstad. Stavanger, som fra Vegyndchen af
til mod Slutningen af 17de Uarhundrede (1684) var et Bispescede, hvorefter et af Landets Stlfter
forte Navn havde disse Kirker og Klostere: 1, St. Svithuns K. ellerDomknken (mdvtettll
den hell. Svetonius, Visiop i Winchester i England, dod 862), 2, St. Martce K., 3, St. Mar
tini (eller Mnrwins) K., 4. Alle Hel genes K. samt 5, St. Peters K. og Kloster og 6 St.
Olafs K. og Kloster. Desuden havde Stavanger en Kongsgaard (ifolge Dlpl. fra 13 og 14 Aarh.)
og var Ssede for en Sysselmand. . <^

Cap. 22. nu Viborg, et celdgammelt Offer- og Thmgsted for Norre-
Iylland, og som Kjobstad ncrvnes Viborg allerede i Harald Blaatands Tld. Paa
HinF stulde Kongevalget for ffee i de celdste Tider, saavelsom senere.

Visund, af Stormen knuget,
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Olafsson til Konge over hele Danavaelde. Kong Magnus opholdt sig lcenge i Danmark

om Sommeren, og hvor han kom, modtog Folket ham med Glcede og viiste ham Lydighed.
Da inddeelte han Landet i Herreder og Sysler og gav mcrgtige Mcend Forlehninger. Da

det leed ud paa Hosten, seilede han med sin Flaade til Norge; men laa nogen Tid ved Go
ta-Elven.

3>w mf?°n Der var en Mand ved Navn Svend, en Son af Ulf Jarl og Sonneson af Thor-
' " gils Sprakaleg. Svends Moder var Astrid, en Datter af Kong Svend Tvestjceg. Hun

var en Soster af Knut den Mcegtige paa Fcedrene Side, og af Sveakongen Olaf Eriksson

paa Modrene Side; thi deres Moder var Dronning Sigrid Storraadc, en Datter afSko
glar-Toste. Svend Ulfsson havde da opholdt sig en lang Stund hos sin Frcende Svea
kongen, alt siden Kong Knut lod drcebe hans Fader Ulf, som er fortalt i den gamle Kong
Knuts Saga, hvor det staaer, at han lod drcebe sin Svoger Ulf Jarl i Roeskilde, afhvil
ken Aarsag Svend ikke var siden i Danmark. Svend Ulfsson var en af de vakkresie
Mcend der kunde sees, han var meget stor og stcerk, vel ovet i alle Idrcetter og dertil en vel

talende Mand. Hver Mand, som kjendte ham, sagde at han havde alle Egenffaber, som
pryde en god Hovding. Svend Ulfsson indfandt sig hos Kong Magnus Olafsson, da
han laa i Elven, som for er fortalt, og Kongen tog venligen imod ham, hvilket Mange til
raadede; thi Svend var en overmaade vennescel Mand, der talede Selv sin Sag fagert

og snildt for Kongen, og det kom dertil, at Svend gik i Kong Magnus's Tjeneste og blev

hans Mand. Siden talede Kongen og Svend om mange Ting med hinanden i Eenrum.
Z^c?d'uifsson Een Dag, da Kong Magnus sad i sit Hoiscede og mange Folk vare omkring ham,
di.ver Jarl. Svend Ulfsson paa en Fodffammel nedenfor Kongen. Da tog Kongen saalunde til

Orde: „jeg vil kundgjore Eder, Hovdinger og hele Almuen, den Raadstutning, jeg haver
tåget. Her er kommen til mig en gild Mand baade af A3t og i sig selv, Svend Ulfsson,

som nu er gaaet i min Tjeneste og haver givet mig Troffabs Lofte; men efterdi nu, som

I vide, alle Daner i Sommer ere blevne mine Mcrnd, saa er Landet hovdinglost, nåar
jeg reiser bort, medens det ei er Eder übekjendt, hvorlunde Landet er meget hcerffattet af
Vender, Kurer og andre Folk fra Asterleden, saavelsom af Sarer. Thi lovede jeg dem
en Hovding, der kunde vserge og styre deres Land, og dertil kjender jeg ingen Mand i alle

Dele bedre ffikket end Svend Ulfsson, der haver A3t til at vcere Hovding. Nu vil jeg
gjore ham til min Jarl og give ham Danavcelde at bestyre, medens jeg er i Norge, lige

som Kong Knut den Mcegtige såtte hans Fader, Ulf Jarl, over Danmark, nåar han selv var
i England." Da svarede Einar Tambarstelver: Jarl, ofstor Jarl, Fosterson."

Kongen svarede vred i Hu: „ringe Tanker have I om min Indsigt; mig synes, at Nogle
tykkes Eder at vcere for store larler, Andre ikke at due til nogen Ting." Derpaa stod

Kongen op, tog et Svcerd og bandt det om Jarlens Lcender; siden tog han et Skjold og
fcestede det paa hans Skuldre, fatte derefter en Hjelm paa hans Hoved og gav ham lar
lenavn med saadanne Forlehninger i Danmark, som hans Fader, Ulf Jarl, forhen der

havde havt. Siden blev frembaaret et Skrin med hellige Reliqvier, derpaa lagde Svend
sine Hcender og svor Magnus Konge Trostabs Ed, hvorpaa Kongen ledte Jarlen til Hoi
scede ved sin Side. Saa siger Thjodolf:

I) Alt for stor Jarl.

Cap. 23. N0i8k6163, Roskilde, see 1 B. S. 309.
Nlfl> Elven, d. e. Gsta-Elven.
Xuiir, see 1 B. S. 231.
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Ulfs Son var oster ved
Og giver Lester fagre;
Svend, der svcerger sin Ed,
Med sine Hcender paa Skrin.
Olafs Son, Skaanings Gram,
Raadede for Edens Gang.
Forliget for Kong Magnus
Falder kort af Alder.

Derpaa foer Svend Jarl til Danmark og hele Almuen tog vel imod ham. Da an

lagde Han en Hird og blev snart en stor Hovding. Om Vinteren foer han vide om i
Landet og holdt sig meget til Vens med Stormcendene, ligesom han og blev elstet af alt
Landsfolket. .

Kong Magnus holdt med sin Flaade nordefter til Norge og blev der om Vinteren.
Men da Vaaren kom, samlede han en stor Krigsmagt, hvormed han seilede sor til Dan

mark; men da han kom der, spurgte han den Tidende fra Venden, at Venderne i loms

borg havde unddraget sig hans Lydighed. Der havde Danakongerne for havt et stort larl
rige, hvor de i Begyndelsen havde anlagt lomsborg, der siden var bleven en meget staerk
Festning. Da nu Magnus Horte dette fortcelle, udbod han en stor Flaade og Krigshwr fra
Danmark, og seilede om Sommeren til Venden med den hele Hoer, der udgjorde en stor

Krigsmagt. Derom taler Arnor larlaffald:

I dette Stevmaal hores stal,
Hvorlunde Du, o Kongeson!
Hcerffjold bar til Venders Grund,
Stoder rimet Kjol i glatte Lob.
Aldrig hortes nogen Dogling
Fore ssere Skib til deres Odel,
Du, Konge voldte Vender Sorg!
Havet blev af Skibe ristet.

Da nu Kong Magnus kom til Venden, lagde han til ved lomsborg, indtog sirar

Foestningen, drcebte mange Folk, stjcendte og brcendte baade i Staden og vide omkring i
Landet, og gjorde det storste Hcervcerk, ester hvad Arnor larlaffald siger:

Du, Skjoldung, siette Folk med Ild angreb,
Da Doden Folket var bestemt.
Folke-Udstuds Skrcek! Sor ved lom-)
Du tcendte hoiest' Luehvirvel.

Hedning tor ei vcerge Hallen;
Og ved Hjcelp af klaren Lue
Du Seier vandt i breden Virkes

Fra bangehjcerted' Borgens Mcend.

Meget Folk i Venden underkastede sig Magnus Konge; men der var dog Flere, som

undkom og fiygtede vide Veie. Derpaa foer Kong Magnus tilbage til Danmark, hvor
han beredte sig til Vinterscede; men sendte fra sig baade de Danste og en stor Deel af det

Mandstab, som havde fulgt ham fra Norge.

i) Gota-Elv. 2) lomsborg. 3) Store Fcrstning.

Cap. 25. Om Fum og i Vin6lun<l, ste 1 B. S. 137.
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o-apitel 26. Den samme Vinter da Svend Ulfsson var sat til at bestyre hele Danavcelde, oa

Kongenavn. havde gjort sig ttl Vens med heel mange Stormcend t Danmark og vundet Almuens Kjcer-
lighed, lod han sig, ester mange Hovdingers Raad, give Kongenavn. Men da han Vaa
ren ester spurgte, at Kong Magnus kom nordenfra Norge med en stor Hcer, foer Svend til

Skaane, derfrå op til Gotland, og saa til Svithjod til sin Frcende Kong Dnund, hvor han
opholdt sig om Sommeren, og sendte Speidere ud til Danmark for at undersege Magnus

Konges Fcerd og Mcengden as hans Mandstab. Da nu Svend spurgte, at Kong Mag
nus havde ladet en stor Deel as sin Hcer gaa fra sig, og tillige, at han var sor i Jylland,
red han ned fra Svithjod med en stor Skare as Folk, som Sveakongen havde givet ham.
Da Svend kom tit Skaane, toge Skaaningerne vel imod ham, behandlede ham som ve
res Konge, og Folk stimlede i mcengdeviis til ham. Siden foer han til Sjceland, hvor

han og blev vel modtagen og underlagde sig hele Landet. Derpaa foer han til Fyen og
lagde alle Verne under sig, og da Folket ogsaa der underkastede sig ham, samlede han en
Hcer og mange Krigsffibe. Kong Magnus giftede sin Soster, Ulfhild Olafs Datter, med
Otto, Hertug i Saxland. De havde en Son sammen, som hedte Magnus, hvorfra er kom-
men en stor Wt. De Hertuger, som have raadet over Brunsvik, regne deres Herkomst
fra Olaf den Hellige.

kapitel 27. Kong Magnus spurgte denne Tidende, og tillige at Venderne havde en stor Hcer

,u,s'sKngsmagt.vaa Benene. Derpaa stcevnede han Folk til sig, og drog ien Hast en stor Krigsmagt
sammen over hele Jylland. Da kom ogsaa til ham Otto, Hertug as Brunsvik i Saxland,
som var gift med Ulfhild, Kong Olaf den Helliges Datter og Magnus Konges Soster.

Hertugen havde et stort Folge med sig. Dana-Hovdingerne tilstyndede Kong Magnus,
at han skulde fare mod Vendehceren og ikke lade hedenske Folk fare over Landet og odelcegge
det; thi blev det besluttet, at Kongen med sin Hcer ffulde vende sig sorefter til Heidaby.
Medens Kong Magnus laa ved Skotborgaa paa Lyrskogs-Hede, fik han Nys om Ven
dernes Hcer, og tillige om, at de havde saa talrigt Mandskab, at der ikke var Tal paa det,

hvorimod Kong Magnus havde saa saa Folk, at der for ham var Intet andet end at fiy.
Dog vilde Kongen ikke destomindre staaes, dersom der syntes nogen Mulighed i at vinde

Seier; men de Fleste fraraadede ham at indlade sig i Slag, og sagde Alle som en Mand,
at Venderne visseligen havde en ustyrtelig stor Hcer. Dog ffyndede Hertug Otto meget
til Slag. Da lod Kongen hele Hceren ved Krigsluren sammenkalde til Slag, og lode alle

Mand vaabenklcedes, hvorefter de om Natten lagde sig under deres Skjolde; thi det var
bleven dem sagt, at Vendernes Hcer var kommen dem i Ncerheden. Kongen var meget

tankefuld; thi det syntes ham ilde, om han skulde nodes til at fiy, hvilket han for aldrig
havde provet. Han sov derfor kun lidet om Natten og fang sine Bonner.

K°?Ol?s folgende Dag var Mikkelsmesse-Aften. Mod Dugningen sovnede Kongen
Icrtegn. dromte, at han saae sin Fader Kong Olaf den Hellige, som sagde til ham: „er Du nu

Cap. 26. Sen Fyen, see 1 V. S. 6.
VrunsviK i Oaxlanll, d. e. Hertugdsmmet med Staden Braunschweig eller Brunsvig i Nord-

Tyssland.
Cap. 27. Neill»!))!-, Haddeby, see 1 B. S. 133.

nu Skotborg-Aa, paa Grcendsen af Nsrre- og Sonder-Iylland, der har Navn
af en gammel Borg, Skotborg, senere Skotborghuus i Malt Herred i Ribe Stift.

eller en Slette nordenfor Skotborg-Aa ved nuvcrrende Leir
skov i Andst Herred, hvor endnu sees en Moengde Gravhoie. Nogen Uovereensstemmelse ide
historiste Beretninger med Hensyn til Stedets Veliggenhed, have bragt Nogle paa den Tanke, at
det maatte ssges ved Lyrffov i det Slesvigffe.
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meget tankesyg og forfcerdet over, at Venderne fare mod Dig med en stor H<er? Ikte stal
Du rceddes for Hedningeme, endstjont de ere mange samlede; thi jeg stal folge Dig i denne
Strid. Bered Dig derfor til Slag med Venderne, nåar Du horer min Luur." Da Kon

gen vaagnede, fortalte han sine Mwnd sin Drom, og da begyndte det at lyse af Dagen.
05 det Samme Horte alt Folket i Luften en Klokke-Lyd, og de blandt Kongens Mcrnd, som

havde vceret i Nidaros, syntes som der blev ringet med Klokken Glod, hvilken Kong Olaf hav
de stjcenket til Clementskirken i Kiobstaden Nidaros.

Da stod Kong Magnus op og befalede, at der stulde bloeses i Krigsluren, og i
Samme foer Vendernes Hcer sondenfra over Aaen imod dem, hvorpaa hele Kongens Hoer st°s«-Hede.

sprang paa Venene og stcevnede mod Hedningerne. Kong Magnus kroengede as sig Ring
brynien, men havde en rod Silkeskjorte yderst over sine Kl<eder, og tog i sin Haand Vxen

Hel, som havde v<eret Kong Olafs. Kong Magnus lob foran alle sine Moend til Fiende

hæren og hug strår med begge Hoender ned hver Mand, som kom mod ham. Saa si
ger Arnor larlastald:

Og med breden Ore
Kjcekt foer frem,
Sverdgny om Kongen blev.
Da Brynjen han kasted'.
Om Spydstaftet Kongen
Med Hoender baade spcendte,

kloved' blege Hjerne
Himlens Gud Jord skifter ud.

Dette Slag var ikke meget langt; thi Kongens Folk vare meget hidsige, og hvor de

kom, faldt Venderne saa tykt som Tang, der indstvulpes af Bolgerne paa Stranden. De

som stode bagerst gave sig paa Flugten og bleve nedhugne som Slagteqv<eg. Kongen selv

jog de Flygtende oster over Heden, og paa hele Heden faldt der Folk. Saa siger Thjodolf:
Haralds Vroderssn jeg veed
Forrest stod i Flok af hundred',
Og Ravnen venter sig
Fuldest Hunger-Stillen.
Venders Flok vide laa
Der hvor Magnus sloges.
Valens dcekke Drcebtes Liig
En Miil fra viden Hede.

Det er et Almue-Sagn, at aldrig stede saa stort et Mandfald i Nordlandene i Christen

dommens Tid, som det der stede af Vender paa Lyrstogs-Hede. Derimod faldt ikke Mange

af Magnus Konges Folk, endstjondt Mange bleve saarede. Der siges i Bremerbogen, at
Vendekongen Rettebur blev drcebt af Danerne. Han havde 8 Sonner, som vilde hevne

deres Fader og odelagde en stor Deel af Danmark nord til Ribe; men de faldt Alle paa
Lyrstogs-Hede for Magnus den Gode og 15000 Mand med dem. Ester dette Slag lod

Kongen forbinde sine Folks Saar, og da der ikke vare saa mange Loeger i H<eren, som behovedes,
gik Kongen Selv omkring og folede dem i Hamderne, som syntes ham dertil mest Mede. Da

han saaledes havde stroget deres flade Haand, udncevnte han 12 Mcend, som ham syntes havde
blode Hamder og sagde, at de stulde forbinde Folkets Saar, endstjondt Ingen af dem for-

I) Kongen. 2) Saa hedte Kongens Dxe. 3) Valpladsen. 4) NW. eoel. Nd. 2.

2N. IVipi (Mpar), Stifts-Staden Ribe i meget gammel Handels
stad og Danmarks ncestceldste Bispescede. Gammel-Ribe, som vel ncrrmest er meent her, laa .og
en halv Miil fra det nuvcerende og ncermece ved Havet.

11, Binds Iste Hefte.
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(kapitel 30,
Slaget paa Re

kapitel 31.
Slaget ved

Aaros

hen derpaa havde provet, og alle disse bleve siden de bedste Laeger. Deriblandt vare to is
landste Mcend, den Ene var Thorkel, en Son af Geire fra Lyngar, den Anden var Atle,
en Fader til Baard Svarte fra Se la rd al, fra hvilke siden mange og gode Lwger nedstamme.
Ester dette Slag udbredtes vide om i Landene Rygtet om det lertegn, som Kong Olaf

den Hellige havde gjort, og det var Almuens Tale, at ingen Mand kunde vove at siaaes

med Kong Magnus Olafsson, da hans Fader Olaf stod ham saa ncer, at hans Uvenner af
den Aarsag ingen Skade kunde gjore ham.

Kong Magnus vendte strår derpaa om med sin Hcer imod Svend, som han kaldte sin

Jarl, endstjondt Danerne kaldte ham Konge. Til den Ende samlede Kong Magnus Skibe
og udrustede en Hoer, og paa begge Sider samledes en stor Krigsmagt. I Svends Har
vare mange Hovdinger fra Skaane, Halland, Sjceland og Fyen, hvorimod Kong Magnus

havde mest Nordmcend og Iyder, og med denne Krigsmagt ilede han mod Svend. De
msdtes paa Vestsiden af Re, og der blev et stort Slag, der endte saa, at Kong Magnus

fik Seier; men Svend maatte tåge Flugten. Efterat have tabt mange Folk fiygtede
Svend tilbage til Skaane, hvorfra Gotland stod ham aabent, som et trygt Tilhold om han
behovede det. Derimod vendte Kong Magnus tilbage til Jylland, hvor han sad om Vin

teren med mange Folk, og lod holde Vagt paa sine Skibe. Derom taler Arnor lar
lastald:

Stridslystne Konge lod
Holde Viking-Thing paa Re,
Gram farvede i Blod
I Vindland Klinger valste.

Svend Ulfsson foer strax til sine Skibe, saasnart han spurgte, at Kong Magnus havde

forladt sin Flaade. Han trak til sig alt det Mandskab han kunde saa, og foer om Vin
teren omkring i Sjceland, Fyen og Verne. Henimod lulen seilede han til Jylland og

lagde ind i Limfjorden, hvor meget Folk gik under ham. Nogle lagde han i Skat, men
Nogle fore til Kong Magnus. Saasnart nu Kong Magnus spurgte hvad Svend fore

tog sig, foer han til sine Skibe med hele den Nordmanna-Hcer, som da var i Danmark,
saavelsom en Deel af Dana-Hceren, og styrede derpaa sorefter langs med Landet. Da var

Svend i Aaros med en stor Krigsmagt; men da han fik sporge til Kong Magnus, lagde
han sine Skibe udenfor Byen og gjorde sig fcerdig til Slag. Da nu Kong Magnus
fik at vide hvor Svend var, og at der var kun kort imellem dem, holdt han et Huusthing
og der tiltalede Mandstabet saalunde: „vi have spurgt, at Jarlen med sin Flaade ligger
her ikke langt fra os, og det er mig sagt, at han har et stort Mandstab. Nu vil jeg gjo

re Eder vitterligt, at jeg agter at drage mod Jarlen og staaes med ham, endstjont vi have

noget fcerre Folk. Vi ville som for scette vor Lid til Gud selv og Fader min, den hellige

Kong Olaf, der nogle Gange have givet os Seier, nåar vi stoges, endstjont vi ofte havde
mindre Folk end vore Uvenner. Nu vil jeg, at vi ffulle ruste os til at opsoge dem, og
saasnart vort Mode sinder Sted, stal Mandffabet strår roe i Slag, og alle mine Mcend

Cap. 29. en Gaard i Medalland i i det sstlige Island.
Bellil-6ull-, en Gaard i i Bardastrands-Syssel i det vestlige Island;

den er nu Prcestegaard.
Cap. M. Ke (N«.Ke,-atY i Vin6lancl sikke VeBiiwn6, cfr. Verset i Magn. d. Godes S.

Fornm. S. Vl. 55. og Varianterne hos Snorre Cap. 30), nu Den Rngen i Pommern, og ncrr
mest den sydlige og stsrste Deel af samme (cfr. Ann. f. Nord. Oldk. 1 B. S. 211 f.).

Cap. 31. Lim-Fjorden i Nsrre-Iylland, see 1 B. S. 19.
d. e. Aa-Mundingen, nu Aarhuus, et celdgammelt Bispescede i Norre-Iylland. Byen

stal i den eldste Tid have ligget omtrent Miil nordligere ved Landsbyen Lisbjerg.
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v<ere fcerdige til Strid." Derpaa vaabenklcedtes de; hver Mand gjorde sig og sit Rum

fcerdig og lagde sig strår paa Aarerne. Da de saae Jarlens Flaade, roede de mod den og
aiorde sig rede til Angreb. Men da Svends Mcend saae Hceren, vcebnede de sig, bandt
deres Skibe sammen og strår begyndte det starpeste Slag. Saa siger Thjodolf Skald:

Nylig Jarl og Konge
Skjolderande samme nsiog,
Og skarpe Klingeleg
Med Helte spilled
Saa at de, som mcerke
Mandtunge Hedins Scerke,2)
Aldrig mindes sterre Slag.
Ry gik as Pilegny.

De sloges ved Stavnen, og derfor kunde alene de, som vare ved Stavnen, komme
til at hugge; men de, som vare i Forrummet stak med Spyd, og Alle de, som vare lcengere
tilbage, stjode med lette Spyd eller Gavliner, eller Stridspile. Nogle sloges med Stene eller
korte Skafter med Remmer, og de som vare bagenfor Masten stjode med Bue. Saa

siger Thjodolf:

Klovet Skaft og mange Spyd
leg spurgte, at de ssjod'
Mod breden Skjold, og Ravn
I Hast fik Brad i Slag.
Sten' og Pil' i Mcengde
I Vaabenkampen brugtes,
Og Stndskjoemper kjcekke
Trindt stagne laae omkring

Buestytte aldrig bar
Flere Pil' paa Horens Strceng;
Thronder ei de forste var',
Som Skud den Dag.

Kastespyd mod Skjolde floi,
Saa tykt, at Du ikke
Med Diet folge kan;
Rasende var Pileras.

Her siges, hvor heftig Skudstormen var. Kong Magnus stod i Begyndelsen as
Slaget i en Skjoldborg; men da han syntes, at det gik ham for seent, sprang han ud af
Skjoldborgen, frem paa Skibet, opmuntrede sine Folk med heie Raab og gik alt frem i

Stavnen, hvor der stredes med Svcerdehug. Men da hans Mcend saae det, knugede de
sig frem under indbyrdes Opmuntring, hvorved det blev et stort Skrig over hele Hceren.

Saa siger Thjodolf:
Magnus' Helte ivrig bod,
Mod Havhest Slagsky gnue;
Haarde Skjolde treves der;
Da holdtes store Slag.

Nu blev Striden som allerstarpest, og i dette Angreb blev Svends Skib blottet sor

Mandstab i Forstavnen og paa begge Sider deraf. Da gik Magnus med sit Folge op
paa Svends Skib, og derpaa En af hans Mcend ester den Anden, og gjorde et saa haardt
Angreb, at Svends Mcend vege tilbage, og Kong Magnus ryddiggjorde forst det Skib, og

siden de ovrige, et ester et andet. Da fiygtede Svend med en stor Deel af sit Mand
stab; men Mange faldt og Mange stjcenkedes Liv og Fred. Saa siger Thjodolf:

Kjslens Vogn,4) gik frem til Mord

Y Helte med Vaaben, som glimrede af Guld. I Terten staaer: „Sonner Havets Glod." 2) Hedin
som for bemcerket, en gammel Sorover, og det hele Villede betyder Krigere. 3) Manglede. 4) Skibet

3"

Gjceve Magnus! Du, som styrer
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I fagre Stavn.
Det Dig til Wre bleo.
Saa gik det ved vor Hjcelp,
At Jarl Huuskarle misted'.
Men Kongens Lykke vorte;
Kriger rydded' Skibe.

For dyrebare Oder

Dette Slag stod den sidste Sondag fsr Juul. Saa siger Thjodolf:

Og da blev holdt det ffarpe Slag,
Da Odins Uveirs Stammers

Sloges, og Hoer gik snart
I blodig Ssndags-Kamp.

Livet lode;
Folk sank fra Slangen?) ned.

Da tog Magnus 7 Skibe fra Svends Mcend. Saa siger Thjodolf:

Olaf Digres Ssn vandt Seier
Syv Skibe fordum rydded' han;
Sogns Koner ei modtoge
Sligt Budssab mork i Sind.

Og end qvad han:
Svends misted'

Sine Fceller og kom ei hjem;
Haarde Fcerd det blev for dem;
Og stormoprorte Be>lge
Paa sandig Grund omvcelter
Deres Veen og Hjerner;
Og Havet bruser over
Guld-besoldet Tjener.»)

Svend stygtede sirar om Natten til Sjceland med det Mandffab, som undkom og
vilde folge ham: men Kong Magnus lagde sine Skibe til Land, og lod sit Mandffab sirar
om Natten gaae paa Land, og tidligen om Morgenen efter kom de ned med stort Strand
hug. Derom taler Thjodolf:

I Gaar jeg saae med Magt
Blev kastet store Stene,
Som foer mod deres Fylking;
For Stene Hjernen gabed.
I Strandhug Qvceg vi dreve ned;
Stavn fcester Stade midt i Land
Og ei med Ord alene
Svend vcerge maa sit Land.

I) Ravnen betyder Skibet, sort af Beeg. 2) Svanemarken er Havet, Havets Sol er Guld, efter det
bekjendte poetiske Billede. 3) Svcerdets Stav er Krigsmanden, som svinger Svcerdet. 4) Det samme
Billede paa Krigsmcend. 5) Atter Krigsmand. 6) Feige, d. e. dem, som snart stulde do. 7) Skivene, der
vare dannede som Drager med Dragehoved og Hale. 8) Gauter, som Nordens Hovedstamme anfores stedse
som Billede paa wpvre Mcvnd. 9) Lonnede Krigsfolk.

A

Jarlens Hcrr paa Flugten kom.

Af Svanemarkens Sol^)
Gav Svcerdets Fred.

Liig svsmmed paa hver Vove,
Og Svcerdegnyets Stave^)
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Kong Magnus seilede med sin Flaade ssndenfra ester Svend til Sjwland; men

saasnart Kongen kom did, fiygtede Svend op paa Landet med alle sine Folk og Magnus
såtte ester dem, forfulgte de Flygtende og dr<ebte alle dem, som de kunde naae. Saa siger

Thjodolf:
Og Sjcelands Moer sporge
Med een Mund: hvo bcrrer

Snare Skaanings Herre bcer
Skarnbedoekket Nakke;
Det Under er, om hoiprude
Lundens Herre holder Stand
Den stcerke Jarls Moerke

Floi over Muld og Myrer
Til Strand, og Piil i Fart

Hest jager over Bakke.

Skjold, som sarvet er med Blod?
Sandt er, saa havde Mange.

Nys traadte de i
Alt over Skovens Land;

Paa Flugt Fodblade bceres
Da fort til Ringsted bort.

Da fiygtede Svend over til Fyen; men Kong Magnus foer med Hcerstjold igjennem
Sjcrland, og bramdte vide omkring for de Mcrnd, som om Hosten havde stillet sig i Svends
Flok. Saa siger Thjodolf:

Mens Vint'ren Jarlen maa Du Thronders Konge! turde

Forlade Kongeborgen,
Og ei med liden Magt
Du vcergede Dit Land.
Milde Magnus maatte
Mode Folk og Skjolde;
Knuts Sosterson da ncer
I Fi'ndevold var falden.

Hver Ronne sdelcege
Ved Ild og Baal i Vrede,
Togst ildomfpoendte Huus.
Du Ven af gjceve Mcend!
Du vilde Jarlens Venner
Tilfulde Had gjengjelde.
Men fort de lsbe bort.

Saasnart Kong Magnus spurgte, at Svend med sin Krigsmagt Mvnede til

seilede han ester ham, og da Svend erfoer det, gik han ombord og seilede til Skaane, drog
derfrå til Gotland og siden til Sveakongen. Kong Magnus gik derimod paa Land i Fyen,
lod rove og brcende for Mange, og alle de af Svends Mamd, som der vare, flyede bort
vide Veie. Saa siger Thjodolf:

Svends Mcend, o Pige! mindes.
At de tre Gange modte

Storm kaster af Egevceg

I Luften Glod af Rsgens Land;2)
Luen rasend' leger I Striden modig Stridsmand

Fy'n er fagre Pigers Hjem.
Tyi lader os i Vaabenglam
I fylkte Skårer siaaes;

Mod Syd i store Brand;
Fynst Gaard i storre Baal gaaer op
Tag og Ncever er i Fare,

Det er os til store Gavn
Med Blod at farve Spyd.

Saa Husets Folk det seer,
Nordmamd Salen brcende.

Derefter underkastede Folket i Danmark sig Magnus, og da blev der god Fred den
ovrige Deel af Vinteren. Derpaa såtte Kong Magnus sine Mcend til at styre Danmark;

1) Stenet og sumpig Vei. 2) Landet, fom var sort af Rogen af de bramdte Huse.

Cap. U2. Urin xstasir, nu Ringsted, en meget gammel By i Sjceland, hvor flere af de
danste Konger, blandt andre den omhandlede Svend Ulfsson eller Estridsson, ere begravede.

I>un<ir, nuvcerende Universitets-Stad Lund i Skaane. Som Vy forekommer den allerede t
Harald Blaatands Tid ftrst i Aarhundrede, da den var forsynet med en Trceborg. Den
danste Konge Erik Lam lod den senere omgive med en Steenmuur. I Lund, som var Skaanes
Hovedstad, oprettedes tidlig enVispestol, der i Kong Erik Eiegods Tid, ved Udgangen af INf Aar
hundrede, ophoiedes til en Erkebispestol, hvilken i et halvt Aarhundrede, indtil Erkeblspestolene t
Nidaros og Upsala bleve oprettede, var den eneste i de tre nordiske Niger.
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<sapitel 3H
Slaget ucd Hel

gancrs.

men da det leed ud paa Vaaren, seilede han nordefter med sin Flaade til Norge og blev
der lcenge om Sommeren.

Da nu Svend spurgte, at Kong Magnus var faren til Norge, red han strår ud til

Skaane og havde mange Folk med sig fra Sveavcelde. Skaaningerne toge vel imod ham,
og han samlede atter en Krigsmagt, hvormed han foer over til Sjceland, som han under
lagde sig, saavel som Fyen og alle H3erne. Da nu Kong Magnus spurgte dette, samlede han
Folk og Skibe, hvormed han seilede til Danmark, og saasnart han fik at vide, hvor Svend
laa med sine Skibe, seilede Kong Magnus imod ham. De modtes paa et Sted, som

hederHelgances, hvor Slaget begyndte ved Afdags-Tid. Kong Magnus havde scene
Folk, men sterre og bedre udrustede Skibe. Saa siger Arnor larlastald:

Og tidt det blev fortalt,
At Helgances det hedte,
Hvor gjceve
Rydded' mangen Havets
Og i Skumring bsd
Skjold at sammenstode.
Den hele Hsstnat gjennem
Nedregned Stridffy-Regn.

Striden var overmaade heftig; men da det leed ud paa Natten, blev der et stort

Mandfald. Kong Magnus ffjod med Haandffud hele Natten; Derom taler Thjodolf:

Og der paa Helgances
Svends Fslge sig nedboied
For Spyd, og saared' sank
Helte, Dsden vcerdig'.
Og gjceve Morers Helt
I Skud-Rem holdt paa Spyd;
Gild Konge blodig farved
Spydblad paa Aste-Skaft.

Kort at fortwlle, Magnus Konge vandt Seier i dette Slag, og Svend fiygtede.
Hans Skib blottedes for Mandstab fra Stavn til Stavn, og ligedan gik det med mange af
hans andre Skibe. Saa siger Thjodolf:

Derefter Jarlen flygted
Fra sit ode Skib,
Og Magnus, Folkets Ven,
Meen gav i Mord-Slag Svend.
Hcerkonningen bestcenked'

Eg med Sveed;s)
Paa brynet Klinge sprsited Blod;
Gram strider for at vinde Land.

Og end siger han:

1) En Stridsmand. 2) Skibe. 3) en vendi,? Konge, hvoraf Schøning ssutter, at Venderne ogsaa
derstottede Svend. Andre antage Regnbus for Bencevnelse paa en Krigshelt, hvorved menes Magnus.
4) Saa hedte Olaf den Helliges Svcerd, nu i Magnus's Vcerge. 5) Blod.

Cap. 34. Hel Kano 8, nu Helgences i Sognet af famme Navn i Mols Herred sstenfor
Aarhuus i Nsrre-Iylland.
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Konning, kjcek i Strid mod Skacming,
Tog fra Vjsrns Broderi alle
Sncrkker med de runde Skjolde;
Den Tid roede Folket did.

Der faldt en stor Skare af Svends Folk, og Kong Magnus fik med sine Moend

et stort Bytte til Deling. Saa siger Thjodolf:

Gstste Skjold og Brynje.
I min Lod faldt Saadant.

Stcerkt Svcerd-Dron var mod Syd i Sommer,

Hjelm jeg fik og vakkre Vaaben,
Hvor tavpre Konge Daner siog,
Og jeg de Ord lod falde
For stille Pigelille.

Da fiygtede Svend op til Skaane med alt det Mandstab, ham undkom;
men Kong Magnus og hans M<end joge de Flygtende langt op paa Land, uden synder
lig Modstand af Svends M<end eller af Bonderne. Saa siger Thjodolf:

Olafs Ssn fordum byder
Sine Mcend Land bestige;
Vred Magnus gik fra Skib
Med store Folke-Priis.
Snare Konge hcerje bod,
I Danmark; Larmen voxer;
Over Hsie i en Fart
Vest fra Skaane styver Hest.

Siden lod Magnus fare med Hcerstjold over alle Bygder. Saa siger Thiodolf:

Nu Nordmcend storme frem
Med Kong Magnus' Mcerke;
Stangen noer vi gange;
Tidt Skjold jeg bcer' ved Side.
Over Skaane for til Lund
Ei stjaev Fod Usling styder,^

Der fager var som denne.

Siden toge de sig til at brcende i Bygderne, og alle Folk fiygtede undaftil alle Kan
ter. Saa siger Thjodolf:

Vi bar ved Kongens Side
liskolde Jern i Mcengde;
Skaanings Huusly
Falder sammen i en Fart.
Rsden Ild, saa vi raade,
Luer hsit i breden By,
Den Nsd forvolder Mcengden,
Som Ild oppuste vil.

Og end qvad han:

l) Svend Ulfsson havde en Vroder, som hedte Bjorn, eller som Engelcenderne kaldte Esbern. 2) «ne
fog-Slaget. 3) Iler med hurtige Skridt. 4) Snnmenfceldet/sammenfsiet.

leg bar hjem fra Slagets Fog'o

Faa Veie kun jeg fandt,
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Kongen med en mcegtig Hoer
Brat oder Bygd i Danavcelde,
Og klaren Ild afsvier
Folkets Gaarde i en Fart.
Helt, af Striden modig
Vcer Skjold paa Danmarks Hede;
Vi Seier vandt; men for os randt
Svends saared' Krigersvende.

Kongen gjennemfoer,
Med gamle Spor betraadt,
I Fyn, og kort der er
Imellem Skjoldungs Hcer.
Den aarle Morgen mange
Banner reises imod Land,
Og ei ncegte store Vcerk
Svends Mcend, som for Magnus rende.

Da flygtede Svend estover langs Skaane, men Kong Magnus vendte tilbage til sine
Skibe og styrede sster langs Skaanesiden, efter at de i storste Hast havde gjort sig seilfoer

dige. Saa qvad Thjodolf dette:

leg ingen anden Drikke
Haver end Havets Vand;
Da jeg min Konge fulgte
Oste jeg af salten Hav.
Vidt Skaanes Side for os ligger.
Drygt Arbeid' have vi
For Kongen; men Svea-Karle
Os give liden Qvide.

Svend fiygtede til Gotland og ssgte siden til Sveakongen, hvor han forblev om
Vinteren i stor Anseelse.

Eapitel 38. Da Kong Magnus havde underlagt sig Skaane, vendte han om og holdt forst til

K?n'"e?K«°g. hvor han gjorde Landgang, hcerjede der og droebte meget Folk, som forhen hav
de underkastet sig Svend. Derom taler Arnor:

Mcegtig Konge Daners Svig
Ei maadelig gjengjeldte.
Og Kongehelten fcelded'
Folk som paa Falster bo.

lcessed' unge Helt
Med tunge Rov for Orne;
End Hirdens Mcend Wdling hjalp.
Og ville Ravntorst stille.

Siden holdt Magnus med sin Flaade til Fyen, gik paa Land, hcerjede og gjorde
stort Hcerverk. Saa siger Arnor larlastald:

End bar Brynjescerkens Farver
Mcerket frem til Fyens Land;
Hcerens Helt Land bestormer
Landsfolket taalte Ran af ham.
Folk mindes vel den Krigermand,
Som fylder.
Og sorte Ravn var aldrig gram;^)
Slig Helt et modigt Hjerte fik.

I) En flad Mark bruges mest om Sandmoer, fiade udyrkede Steder. 2) Valplads. 3) Magnus var
da 20 Aar. 4) Gav Ravnen idelig Vytte paa Valvladsen.

Cap. 35. nu Oen Falster i Danmark, hvis Beboere kaldtes
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Kong Magnus sad den Vinter i Danmark i god Fred. Der havde han holdt M«g.
mange Slag og vundet Seier i dem alle. Saa siger Odd Kikina-Skald:

Malmgrumme Slag blev holdt
For Michaelismesse.
Vender faldt; men Folke-Hcer
Til Vaabenlyd blev vant.
Andet fcele Slag blev holdt
Kort for Juul ved Aaros;
Da grumme Slag begyndte
Mod vceldig' Krigerhelte.

End siger Arnor:

Olafs Hevner gi'er Stof til Sang;
Sangens Tone nu mon stige
Du lod drikke Ligets
leg Sligt i Sang ei glemmer.
O! Du, som tappert ssnderknused'
RsretsN runde Scede! i et Aar

Vandt fire drabelige Piledyst.
Du siges aldrig vige.

Tre Slag holdt Kong Magnus med Svend Ulfsson. Saa siger Thjodolf:

Slag holdtes med godt Held
Alt som Magnus vilde;
Slagets Styrer giver
Mig Stof om Seier synge;

farver Klinge,
Og efter trende Slag
Tidt Skjoldet hsi're bcer,
Som hittet Krigerbytte.

Da Kong Magnus den Gode, en Son af Kong Olaf den Hellige, raadede over kapitel 37.
Norge, som for blev fortalt, var Jarlen Ragnvald Brusesson hos ham. Paa den Tid
raadede Jarlen Thorfinn Sigurdsson, Ragnvalds Farbroder, over Orknoerne. Da sendte
Magnus Konge Ragnvald vester til Orknoerne med den Befaling, at Thorfinn stulde lade
Ragnvald faa sin Foedrenearv i Hamde. Thorfinn lod Ragnvald faa den tredie Deel af
Landet med sig; thi saa havde hans Fader Bruse havt paa hans Dsdedag. Thorfinn Jarl -
var da gift med Ingeborg larlemoder, en Datter af Finn Arnesson. Ragnvald Jarl
paastod, at der tilkom ham to Trediedele af Landet, som Olaf den Hellige havde lovet hans
Fader Bruse, og som Bruse havde havt, saalwnge Olaf levede. Dette blev Ophavet til
en Strid imellem disse Frcender, hvorom der er en lang Saga. De holdt et stort Slag
i Petlands-Fjord, hvori Kalf Arnesson var paa Thorfinns Side. Saa siger Bjorn Guld
braastald:

Vi Horte, Kalf, Du fulgte
Finns i Strid,
Og hurtig med Din Sncekke
I So mod Jarlen stak.

l) Ravnen. 2) Vand, og Ligets Vand er Blod. 3) Svcerdet, og Svcerdets runde Stede er Skjoldet,
hvorimod Svcerdet svinges. 4) Den bekjenote eddiste Bencevnelse paa Konge. 5) Thorfinn Jarl.

11. Bindi iste Hefte. 4
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Vapitel 38
Om Kong Mag

nus's Brev?.

Vapitel 59,
Kong Eduarvs

Svar.

Stridslysten Du tilbagedrev
Brusessnnens Angreb;
Glad i Sind, men Had,
Saa Thorfinn hjalp med Raad.

Magnus Konge raadede da baade over Danmark og Norge. Men efterat han

havde tilegnet sig Danavcelde, lod han Sendemcend reise vester til England til Kong Edvard,
der bragte ham Brev og Segl fra Kong Magnus. I dette Brev stod, tilligemed en Hil.,
sen fra Kong Magnus, disse Ord: „I monne have spurgt den Forening, som jeg og Horda-

Knut med hinanden indgik, at hvo af os der efterlevede den Anden stulde tåge alt det Land og
Folk, som denne havde havt. Nu er det bleven saa, som jeg veed I haver spurgt, at

jeg haver tåget Danavwlde i Arv ester Horda-Knut; men forend han opgav sin Aand havde
han ligesaavel England som Danmark; thi anseer jeg mig nu, i Folge min Ret ester den
ne Forening, ogsaa at eie England. Nu vil jeg altsaa, at Du overgiver mig Riget, end
i andet Fald vil jeg soge det med Hcersmagt baade fra Danavcelde og Norge, og da raade

han Landene, som afSkjcebnen bestikkes Seieren."

Da nu Kong Edvard havde lcest disse Breve, svarede han saalunde: „Det er alle
Mand vitterligt her i Landet, at Kong Adalraad, Fader min, var odelsbaaren til dette Rige,
baade ester gammel og ny Arveret. Vi vare fire Sonner efter ham, og da han ved Ds

den var gaaet fra Riget, tog min Broder Edmund dette Rige og Kongedom; thi han var

den celdste afos Brodre, og dermed var jeg vel tilfreds saalcenge han levede. Men ester ham tog
min Stissader, Knud den Mcegtige, Kongedommet, og saa lcenge han levede, var ingen Av

gang dertil. Efter ham blev min Broder Harald Konge, saa laenge Liv var ham af
Skjcebnen bestikket. Da han opgav sin Aand, raadede Horda-Knut, Broder min, over
Danavcelde og England; thi kun da syntes et rigtigt Brodrestifte mellem os at vcere, nåar
han blev Konge baade over Danavcelde og England; men jeg derimod intet Rige fik at raade
over. Nu dode han, og da var det alt Landsfolkets Raadsiutning, at tåge mig til Konge
her i England. Saaloenge jeg ei bar Hsdersnavn, tjente jeg mine Hsvdinger i alle Dele

som de, der ingen Byrd have til Land og Rige. Nu haver jeg derimod tåget Konge
navn, og er til Konge indviet; jeg haver anlagt saa fuldeligen kongelig Pragt og Myndig
hed, som min Fader for mig havde; thi vil jeg ikke levende afstaae fra dette Navn. Der
som nu Kong Magnus kommer hid til Lands med sin Hcer, da vil jeg dog ikke samle
nogen Krigsmagt imod ham, men han kan kun faae Leilighed til at tilegne sig England, nåar han
har forkortet mine Levedage. Siger ham disse mine Ord." Sendemamdene fore derpaa

tilbage til Kong Magnus og fortalte ham hele Udfaldet af deres Mrende. Kong Magnus
betcenkte sig en Stund og svarede saalunde: „jeg tcenker at det er sandest, og salder bedst,

at lade Kong Edvard have sit Rige i Ro for mig, og at jeg beholder det Rige, som Gud
haver givet mig i Hcende.

I) Som har en god Hukommelse.
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Harald Haard
raade regjerede
overNorqedeels
med Magnus,
deels alene fra
1046-1069

IX

Harald Haardraades Saga.

Harald, Sigurd Syrs Sen °g Broder til Olaf de» Hellige paa medrene S.de, ««r
m7d i Slaget paa Stiklastad, °g var 15 Aar gommel da Kong Olaf den yell.ge stUdt,
som fer blev nedstreven. Harald ble» soaret og undkom med de «ndre Flygtnmge. Der
°m synger Thjodolf Skald i det Drap», som han digtede om Harold Konge, og kaldes
Eerstefia»

Ved Haugen spurgtes Skjoldets Ild
Hvast paa Gram nedregne,
Og end Bulgarers Br<rndero
Sin Broder hjcelper vel.

Femtenaarig Konge
TrauN til at stilles var

Fra Olaf, droebt paa Val.
Han gjemte Hjelmesoede.N

Ragnvald Brusesson forte Harald bort fra Slaget, og bragte ham Natten derefter
til en Bonde, som boede i Skoven langt fra andre M<rnd. Denne Bonde tog lmod Ha
rald og holdt ham i Skjul, og der blev hans Saar pleiet indtil han blev fuldkommen karff.
Siden fulgte Bondens Son ham oster over Kjolen, og de fulgte alle de Skovvele, som de
kunde finde, men ffyede Alfarvei. Bondesonnen vidste itte hvem han fulgte, og engang
da de rede gjennem ode Skove, qvad Harald dette:

Mcegtige Bsnder jeg saae
Stande i Slag; men Dsd

Hceren voldte;

Jeg reed, mens Saaret blsdte.
Jeg nu fra Skov til Skov
Med ringe Hceder strider;
Men hvo veed, om jeg ei
Vidt priset bli'er omsider.

Han foer oster over Kjolen, Icemteland og Helsmgeland, og kom frem i Svithjod,
hvor han fandt Ragnvald Brusesson med mange Andre af Kong Olafs Mcend, som vare
fiygtede fra Slaget paa Stiklastad, og de bleve der om Vinteren. ,

Vaaren ester finge Harald og Ragnvald sig Sklb og fore om Sommeren oster m . Mne
Gardarige til Kong larisleif og bleve der om Vinteren. Saa siger Bolvoerk Skald
i det Drapa, som han digtede om Kong Harald:

Y Harald, med Hentydning til hans Tog i Vsterlandene. 2) Vilde nodig til. 3) Hovedet, d. e. foer
hemmelig ud af Landet. 4) Svcerdet. Svcerdet drcebte Krigsmcend i Slag.

Lap. 1. nu Gd. Haug ved Stiklestad i Vcerdalen, see 1 B. S. 260^
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Milde Konge! Da Du endte Strid,
Du hvcessed' Svoerdets Od,
Fyldte Ravn med blodigt Kjod;
Ulv tudede i Aasen.
Ncrste Aar Du, kjoekke Mand!
Oster kom til Gardarige;

Ingen Folkehyrde spurgtes
Fram for Dig, o Gram!

Kong larisleif tog vel imod. Harald og Ragnvald, og da blev Harald Hovding over
Kongens Landevcernsmcend, tilligemed Eilif, Ragnvald Jarls Son. Saa siger Thjodolf:

Hvor Eilif sad

Hceren de opstille
I en Fylkekile.
De Dster-Vender jog
I den sncevre Krog,
Og ei var Krigens Ret

Derom taler Arnor larla-Skald, at Ragnvald Brusesson lcenge var Landevoerns
mand i Gardarige, og holdt der mange Slag:

Det var Skjcebnens Villie,
At Gonduls Kriger-Helt
I Gardarige holdt
Ti Slange-Filens Iling'.o

Harald opholdt sig i Gardarige nogle Vintre og foer vide om i Vsterleden. Siden
begyndte han sin F<erd til Grce ken land, og havde med sig en stor Mcengde Folk. Derfrå
begav han sig til Mitlagaard. Saa siger Bolvcerk:

Svale haardt knuged
Snekkens Raa fra Land;

Skibe bare

Pyntet Taug og Takkel.
Gjceve Konge saae fra Stavn
Miklagaardens blanke Malm;b)
Fagerbarmed' Skibe skride
Forbi hoie Borgens Floi.

Paa den Tid raaadede for Groekenland Dronning Zoe den Mcegtige, og med hende
Michael Catalactus. Da nu Harald kom til Miklagaard, indfandt han sig hob Drow

1) Slangens d. e. Skjoldets Fiil er Svaerdet, som stjcrmmer Skjoldet, og Svoerdets Iling (Uveirsbyge)
er Slaget. 2) Stormbyge. 3) Begede. 4) Skibe med Skjolde langs Skibsbord. 5) Konstantinopels
skinnende Metal-Taarne.

Cap. 2. Dster-Vender, see VincllanH 1 B. S. 127.
see 1 B. S. 22.

<3riKKlan6, Groekenland eller det grceste Keiserdomme. Indbyggerne kaldtes <3riKKir og
cliilljar, og som var fra Grcekenland.

lMMaKarclr), d. e. den store Gaard (Stad), et Navn Nordboerne tillagde
den efter Keiser Constantin benwvnte Stad Constantinopel det groeffe Keiserdommes
store og prcegtige Hovedstad.

To Hovding' hjcelves ad;

For Lcesje-Folket let.
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ningen, gik i hendes Sold, og tog sirar om Hosten ombord paa de med Krigsfolk beman-
Harald havde sine egne Folk i Folge med

sig. Der var en Hovding over alt Krigsfolket, som hedte Gyrger og var en Frcende af
Dronningen. Kun kort Stund havde Harald vceret i Hceren, for Vceringerne tyede til

ham, og de stoge sig alle sammen, nåar der holdtes Slag. Saalunde kom det dertil, at
Harald blev gjort til Hovding over alle V<eringer. Gyrger og Harald fore vide om paa
Orcekenlands Ver og feidede meget mod Korsarer.

Det hcendte sig engang, da Gyrger og Va-ringerne fore over Landet, at de vilde

tåge Nattebol ved en Skov, og da Vceringerne kom forst til Natteleiet, valgte de det Sted,

hvor der var den bedste Telteplads og som laa hoiest. Thi Landet er saaledes bestassent, at
det er blodt, og saasnart der kommer Regn, er det ondt at opstaae sit Leie paa lave Steder.

Da nu Gyrger, Hcerens Anforer, kom til og saae hvor Vceringerne havde opstaaet sine
Telte, bod han dem fare bort og telte et andet Sted, sigende, at han der vilde telte. Ha
rald svarede saalunde: «om I komme forst til Nattebol, da tåge I Eders Telteplads, og
da maa vi telte paa et andet Sted, som vi bedst synes. Gjorer nu ligesaa og telter paa
et andet Sted, hvor I ville. leg tcenkte at det var Vceringernes Ret her i Gracker-

Kongens Vcelde, at vcere frie og sig selv raadige i alle Dele, med Hensyn til Andre,

og ene bundne til at tjene Kongen og Dronningen." De tratttede lcenge herom hidsigen
imellem sig, indtil de paa begge Sider vcebnede sig og vare paa Veie til at staaes. Men
da kom de forstandigste Mcend til og stilte dem ad. De sagde som saa, at det faldt bedre,

om de forligte sig i denne Sag og gjorde en saa reen Aftale imellem sig, at stig Strid ei

oftere stulde finde Sted. Saaledes kom det til et Stcevnelag imellem dem, hvor de bedste
og forstandigste Mcend stulde fcelde Dom i Sagen. I dette Stcevnemode aftaltes, med
Alles Samtykke, at Tcerninger stulde bceres i Skjod, og Grceker og Vceringer stulde kaste

Lod om, hvo der forst stulde ride eller ro, eller forst lcegge i Havn og vcelge Telteplads, og

Enhver paa sin Side vcere tilfreds med hvad Lodkastningen tilsagde. Derpaa bleve Tcer
ninger gjorte og mcerkede. Da sagde Harald til Gyrger: «jeg vil see hvorledes Du mar
ker Din Tcerning, at vi ikke stulle mcerke eens begge." Han gjorde saa. Derpaa mcerkede

Harald sin Tcerning og kastede den i Skjodet, og saa gjorde begge. Den Mand, som stulde tåge
Tcerningerne op, tog nu en op, holdt den mellem Fingrene, rakte Haanden i Veiret og sagde:

„denne stal forst ride og ro, lcegge i Havn og vcelge sig Telteplads. Harald greb ham i Haanden,
tog Tcerningen og kastede den i Soen. Derpaa sagde han: «dette var vor Lod." Gyrger

sagde: „hvi lod Du ikke fiere Mcend see den?" Harald svarede: «see nu her den, som
er tilbage, der kan Du kjende Dit Mcerke paa. Derpaa blev den Tcerning, som var til
bage, tåget i Diesyn, og Alle kjendte Gyrgers Mcerke derpaa. Saaledes faldt den Dom,
at Vceringerne stulde have Kaar og forst Valg i Alt hvad der trcettedes om. Der vare

fiere Ting, hvori de vare uenige; men Udfaldet blev stedse, at Harald fik sin Ville.
De fore Alle samtligen om Sommeren ud paa et Feidetog. Naar nu hele Hceren

var samlet, lod Harald sine Mcend vcere udenfor Slaget, eller hvor ham syntes mindst
Fare at vcere, og foregav at ville hindre sin Hcers Undergang. Var han derimod ene

med sin Skare, stoges han saa mandeligen, at han enten maatte saa Seier eller Doven.

Cap. 3. (LlriKwalt), Havet ved Grcrkenland eller Archtpelagus med
Marmora-Ssen (det Wgsiste Hav) med 9: de grceste Der.

V w rindar eller VVi-InZMiH (i Enkelt. Vlei-inKi), Vceringer kaldtes de Nordboer, som toge
Tjeneste i den grceste Keisers Livvagt i Constantinopel.
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kapitel <;
Slag i Sicilien

Saaledes traf det sig ofte, nåar han var Hovding over Hceren, at han vandt Seier; nåar
Gyrger Intet ndrettede. Dette moerkede Krigsfolket, og paastode de vare bedre farne, om

Harald ene var Hovding over hele Hceren, og bebreidede Hcerforeren, at der ikte blev Noget

af hverken med ham eller hans Folk. Gyrger derimod sagde, at Vceringerne ingen Hjcelp
vilde yde ham, og befalede Harald med sine Mcend at fare andensteds hen, hvorimod han

vilde anfore den ovrige Hcer og vinde hvad de kunde. Da forlod Harald Hceren, og
med ham Vceringerne og de latinste Mcend, hvorimod Gyrger foer med den grceffe Hcer.
Da viste det sig hvad Enhver formaaede. Icevnt vandt Harald Seier og Bytte; men
Grcekerne fore hjem til Miklagaard med deres Hcer, undtagen unge modige Mcend, som

forait faae sig Gods og Penge, samlede sig om Harald og toge ham til Hcerforer. Der

paa lagde han sig med sin Krigsmagt vester i Afrika, som Vceringerne kalde Serkland,
hvor han styrkedes meget med Mandffab. I Serkland indtog han 80 Borge, af hvilke

nogle overgave sig, andre bleve indtagne med Vold. Siden foer han til Sicilien. Saa
siger Thiodolf:

Du, unge Hader af
Glodrode Ormens

Proved Dig, og otti Borg
Paa Serkland blev indtagen,
Fsr Hcerens Stotte, Serkers Skrcek,
Gik under Skjoldets Ly
Paa Siciliens slette Vold;
Hildurs han vove vilde.

Saa siger Illuge Bryndcela-Skald:

I Sor tvang Harald Land med Skjold
For gjceve Michaelis.
Der siges Vudles indbod
Sine Frcender hjem til sig.

Her siges, at Michael paa den Tid var Grcekernes Konge. Harald opholdt sig man
ge Aar i Afrika, hvor han samlede en stor rorlig Formue, Guld, Mdelstene og alskens dyre

bare Ting. Men alt det Bytte, som han fik og ikke behovede for at bestride sine Udgister,
sendte han med sine betroede Mcend nord til Holmgaard i Kong larisleifs Vold og For

varing. Derved sammendroges en umaadelig Formue, som rimeligt maatte vcere, da han
h<erjede de Dele af Jorden, som vare rigest paa Guld og Kostbarheder, og eftersom han

udrettede saa store Ting, at han endog, efter hvad med Sandhed for er sagt, havde ind
taget 8l) Borge ved sine Manddoms Bedrifter.

Da nu Harald kom til Sicilien, hcerjede han ogsaa der, og lagde sin Krigshcer for en
stor og folkerig Borg. Han omringede Borgen; thi Murene vare saa stcerke, at de ei

med Rimelighed syntes at kunne nedbrydes. Borgmcendene havde nok af Levnetsmidler

og Andet hvad de til Forsvar behovede. Da fandt Harald paa det Raad, at hans Fug
lefcengere fangede Smaafugle, som havde Reder i Borgen, og floi om Dagen i Skoven

1) Guldets Kader, d. e. en gavmild Mand. 2) Slag. 3) Atle. Derved hentydes til Eddas Forta-lling
om Atle, som indbod sin Kones Frcender til sig, og lod dem drcebe. Harald lod siden Michaels Dine ud
stinge.

«tap. 3. see 1 B. S. 4.
Den Sicilien i det Midlandffe Hav.

»r>'nM»lr i i det sydlige Island. Beboerne kaldtes Li-M6lkl,r.
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at hente Mad. Harald lod binde smaa Fliser af Tyrived paa Ryggen af Fuglene,

smurte derover Vox og Svovel og lod deri tcrnde Ild. Saasnart Fuglene bleve frie, fiol
de alle paa engang til Borgen, til deres Unger og Reder, som de havde under Huusta
aene der vare tcekkede med Ror eller Halm. Da greb Ilden af Fuglene fat i Huusta

qene; thi endstjondt hver Fugl tun bar en ringe Byrde af Ild, blev der dog i en Fart en
stor Ild, da der vare mange Fugle, som bare den med sig og spredte den vidt om paa Huus
taaene. Saaledes brcendte et Huus ester et andet, indtil Borgen selv stod i Lue. Da gik

alt Folk ud af Borgen og bad om Mistundhed, de samme Mcend som i mange Dage havde

viist sig stolte og hadste mod Grcekernes H<er og deres Hovding. Harald gav alle dem Liv
og Fred, som derom bade, og fik siden Magt over denne Borg. _,

Der var en anden Borg for hvilken Harald lagde sig med fin Hoer. Denne Horg ved dc..

var baade folkerig og saa stcerk, at der var intet Haab om at faae den nedbrudt. Borgen

var omgiven med en siet og haard Mark. Da tog Harald sig for at grave en Groft paa

et Sted, hvor der strommede en Bcek til, der laa i en Fordybning, saa den el kunde sees
fra Borgen. Al Mulden kastede de ud i Våndet og lod den fiyde bort med Strommen.
Ved dette Arbeide vare de Nat og Dag, og de stiftedes dertil flokkeviis, medens den ovnge

Deel af Hceren gik hele Dagen mod Borgen, hvor Borgmcendene stode i Skydehullerne.
Saaledes stjode de paa hverandre; men om Natten sov de paa begge Sider. Da nu Ha

rald stjcelnede, at den underjordiske Gang var bleven saa lang, at den gik indenfor Borgmu
ren, lod han sit Folk vcebne. Det var mod Dagningen at de ginge i lordgangen. Da
de nu kom til Enden, grove de over deres Hoveder indtil de stodte paa Stene, som vare

lagte i Kalk og udgjorde Gulvet ien Steenhal. Derpaa brode de op Gulvet og gik ind
i Hallen. Der sadde mange af Borgmcendene, spiste og dråk, og ventede allermindst siige
übudne Graabener; thi gjorde Vceringerne strår Anfald mod dem med dragne Svcerd, og

drcebte Nogle, medens de, som kunde komme til dermed, fiygtede. Vceringerne forsulgte

dem, men Nogle indtoge Borgporten og lukkede op, hvorefter hele Mcengden af Hceren gik
ind. Da de kom ind i Borgen, fiygtede Borghceren, men Mange bade Krigsfolket om

Liv og Fred, og den finge alle de, som overgave fig. Paa denne Maade indtog Harald

denne Stad, og gjorde et umaadeligt Bytte. ~«
De stodte paa en tredie Borg, som var storst og stcerkest af dem alle, ligesom den og

var rigest paa Folk og Formue. Om denne Borg vare store Grave, saa de nok mdsaae "ed« «°rg.
den ei lod sig indtage med den List, som de forrige; thi laae de meget lcenge for den uden at
kunne udrette Noget. Da nu Borgmcendene saae dette, bleve de djcervere, opstlllede deres

Fylkinger paa Borgmurene, lukkede derpaa op Borgportene, strege paa Vceringerne, eggede
dem og bade dem under idelig Ophidsen, at komme ind i Borgen, i det de sagde, at de lkke

vare meer Mede til Strid end Hons. Harald bod sine Mcend lade som de lkke vtdste
hvad de stulde gjore, eller ikke forstode hvad de sagde: „om vi end," siger han, „gjore Ein

fald mod Borgen udrette vi dog Intet, da de kaste deres Vaaben under deres Fodder md
paa os, og om vi end komme ind i Borgen med en Afdeling af vore Folk, saa have de

dog i deres Magt at strenge dem inde, som de ville, og udelukke Andre; thi de have alle
Borgporte besatte. Vi stulle derfor vise dem samme Haan, som de os, og lade dem see,

at vi ei ere bange for dem. Vore Mcend stulle gaae frem paa den stette Vold, som er
Borgen ncermest, men dog vogte os for ei at komme den ncer paa Skudvidde. Alle
vore Mcend stulle vcere übevcebnede og gjore Lege med hverandre, paa det Borgmcende
ne kunne see, at vi ikke cendse deres Fylking." Siden stod det hen i nogle Dage, uden at
Noget udrettedes.
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Vapitel 9. Der ncevnes to islandske Mcend, som da vare hos Harald; den ene var Haldor, en

H»ld°r. Goden Snorre, som bragle denne Fortolling her til Landet, den anden var Ulf
Ospaksson, Sonneson af Osvifer hiin Spake. Begge vare meget stcerke, vaabendjcerve

Mcend, og Haralds bedste Venner, og begge vare med i denne Leg. Da saalunde nogle
Dage vare henrundne, vilde Borgmcendene vise mere Mod og gaae uden Vaaben paa
Borgmuren, medens de lode Borgportene staae aabne. Da Vceringerne saae dette, ginge
de en Dag til deres Leeg med Svcerd under Kapperne og Hjelm under Hattene. Ef
terat de nu havde leget en Stund og mcerkede, at Borgmcendene ikke toge sig i Agt, grebe

de i en Fart deres Vaaben og rendte mod Borgportene. Men da Borgmcendene saae dette,
ginge de rask imod dem, vcebnede i fuld Rustning, hvorpaa et Slag begyndte i Borgporten.

Vceringerne havde ingen Skjolde, men svobte Kappen om deres venstre Haand, og Nogle
bleve saarede, Nogle drcebte; men Alle vare stedte i stor Nod. Nu ssgte Harald med det

Mandskab, som laa i Leiren, ogsaa did for at hjcelpe sine Mcend; men Borgmcendene vare
nu komne op paa Murene, hvorfra de stjode og kastede Stene ned paa dem, saa der blev

et haardt Slag, og de som vare i Borgporten syntes, at der blev dem senere ydet Hjcelp end

de vilde. Da Harald kom til Borgporten, faldt hans Fanebcerer, og da sagde Harald til
Haldor: «tag Du nu op Mcerket." Haldor tog Mcerket op, og sagde uvittigen: «hvem vil
vel bcere Mcerket for Dig, nåar Du folger det saa frygtsomt, som Du nu har gjort en Stund?"

Men dette var meer et Vredes end et Sandheds-Ord; thi Harald var en af de vaabendjcer
veste Mcend. Derpaa trcengte de ind i Borgen, hvor der blev et haardt Slag, hvis Ud«
fald blev, at Harald vandt Seier og indtog Borgen. Haldor blev meget saaret i Ansigtet,
som blev ham til Lyde alle hans Levedage.

"m Den fjerde Borg, som Harald kom til, var den storste af alle dem, som nu ere om
fierde Borg. Den var saa stcerk, at de ingen Mulighed saae iat nedbryde den. De omringede

da Borgen saaledes, at ingen Tilforsel dertil kunde gjeres. Da de havde opholdt sig der
en kort Stund, blev Harald saa syg, at han lagde sig til Sengs. Han lod da sit Landtelt
opstaae et Stykke fra Leiren; thi han fandt Ro og Lise, nåar han ei Horte Gny og Glam af

Krigsfolket. Hans Mcend ginge jcevnligen flokkevis fra og til ham, foråt sporge ham tilraads.
Derpaa mcerkede Borgmcendene, at der var noget Nyt paa Fcerde med Vceringerne, og
udsendte deres Speidere for at erfare, hvad Sligt havde at betyde. Da nu Speiderne
kom tilbage til Borgen, kunde de fortcelle om Vcering-Hovdingens Sygdom, og at intet An
fald af den Aarsag stede paa Borgen. Da saaledes en Stund var gaaen, svcekkedes Ha

ralds Krcefter, hvorover hans Mcend bleve meget sindssyge og sorgmodige, hvilket Alt

Borgfolkene spurgte. Omsider trcengte Haralds Sygdom saa stcerkt paa, at hans Dsd
blev fortalt over hele Hceren. Derpaa fore Vceringerne til Borgmcendene, fortalte ien

Samtale deres Hovdings Dod, og udbade af Prcesterne, at de vilde forunde ham en Grav
i Borgen. Da Borgmcendene spurgte denne Tidende, var der Mange blandt dem, der

raadede for Klosterne eller andre store Stiftelser i Borgen, som gjerne vilde have dette Liig
til deres Kirke; thi de vidste, at dermed vilde folge rige Gåver. En stor Mcengde Prce

ster isorte sig deres hele Skrud, ginge ud af Borgen med Kors og Skrin og Reliqvier, og
gjorde en fager Procession. Vceringerne gjorde og en stor Liigfcerd. Der blev baaren en

Liigkiste hoit i Veiret, som var teltet over med kostbart Lcerred, og foran bares mange

Mcerker. Da nu Liget var baaret ind af Borgporten, fatte de Kisten ned tvcers i Porten
og såtte en Slagbom for Portdoren. Derpaa blceste Vceringerne til Strid i alle Krigs
lure og trcck deres Svcerd. Da styrtede hele Vceringe-Hceren fuldtbevcebnet til fra Leiren

og rendte til Borgen med Raab og Skrig; men Munkene og de andre Prcester, som vare
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ngne Aget i Mode, og havde kappes med hverandre om, hvo der forst kunde komme ud og
taqe mod Offeret, kappedes nu end mere om, hvo der kunde forst undfiy Voeringerne; thi de
drcebte for Fode Enhver, som var dem ncermest, enten han var Klerk eller uindviet. Vs

ringerne huserede saaledes i hele Borgen, at de dr<rbte forst alle Mandfolk, rovede derpaa
allesteds i Borgen og toge der et umaadeligt stort Bytte.

Harald var mange Aar i denne Feide, hvorom nu er fortalt, baade i Serkland og Om K°«g
Sicilien. Siden kom han tilbage til Miklagaard med denne Hoer, og opholdt sig der en Stund

forend han begyndte sin Fcerd til lorsalaheim. Der efterlod han det Guld, som han
havde faaet i Sold af Grcekernes Konge, og saa gjorde alle Voeringer, som fulgte ham paa
denne Reise. Der fortcelles, at Harald paa disse Toge holdt 18 ordentlige Slag. Saa

siger Thjodolf:
Enhver det veed, at Harald
Holdt atten grumme Slag,
Og ofte hcevet blev
Forlig af Kongen gjort.
For, gjceve Konge, Du foer hid,
Du farved Srne-Nceb med Blod,
Hede Ulv hvcessed' Klo,
Hvorsomhelst Du foer.

Harald foer med sin Ha-r ud til lorsalaland og siden op til lorsalaborg; men

hvor han kom frem i lorsalaland, bleve alle Borge og Kasteller overgivne i hans Vold. l°r
Saa siger Skalden Stuf, som havde hort Kongen Selv fortolle disse Tidender:

Den Stridsdjcerve, Tappre, foer

Sig lorsal undertvinge.
Det ovre Land adlsd

Grceker og
Og ved hans Magt alene
Faldt Landet uden Brand
I stridbar Konges Vold.
Det gik som han det liked'.2)

Her fortcelles, at dette Land kom uden Ild og Svoerd i Haralds Vold. Da foer

han ud til Jordan og badede sig der, som andre Pillegrimme havde for Skik. Harald
gav store Gåver til Herrens Grav, det hellige Kors og andre Helligdomme i lorsalaland.
Da fredede han Veien heelt ud til Jordan, og droebte Rovere og andre Fredsforstyrrere.
Saa siger Skalden Stuf:

Agde-Kongens Raad og Vrede
Svigefulde Mcend modstod
Paa begge Jordans Bredder;
Det Rygte floi omkring.
Og Folk for visse Brode
Fik farlig Straf af Gram;
Men evig onde Scede
Vist hos den Herre Christ.

Y Harald. 2) Dnssede.

Cap. 11. og kaldte Nordboerne Palcestina
eller lodeland derefter havde iscer den tilgroendsende Deel af Middelhavet <M<l

- af , ,
Cap. 12. F oi-6 an d. e. den af Pilegrimmene jcevnligen beftgte blbelske Floo

Jordan i Paloestina.
11, Binds Iste Hefte. "
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Derpaa foer han tilbage til Miklagaard.

Da Harald var kommen til Miklagaard fra lorsalaland, stundede han ester at fare

.es i Mngftl. til No rdl andene til sin Odelsjord, og da han havde spurgt, at Magnus Olafsson, hans
Brodersen, var bleven Konge baade over Norge og Danmark, opsagde han Grcekernes

Konge sin Tjeneste. Men da Dronning Zoe fik dette at vide, blev hun meget vred oq
reiste den Bestyldning mod Harald, at han havde forvanstet Grcekerkongens Gods, som
han havde faaet paa de Krigstog, paa hvilke han var Hovding over Hatten. Der var en

ung og deilig Pige, som hedte Maria, der var en Broderdatter as Dronning Zoe, og til
hende havde Harald beilet; men Dronningen havde givet ham Afstag. Saa have de
Vwringer fortalt her i Norden, som vare i Sold i Miklagaard, at der gik det Sagn mellem

vel underrettede Folk, at Dronning Zoe selv vilde have Harald til Mand, og at hun mest lagde
Harald til Last hans Forfatt at forlade Miklagaard, endffjent et andet Paastud blev fore
bragt Almuen. Dengang var Constantinus Monomachus Grcekernes Konge, som

raadede over Riget tilligemed Zoe. As den Aarsag lod Grcekernes Konge Harald tåge
fangen og fere ham i Fcengsel.

Om"'°ng Da nu Harald ncermede sig Famgflet viiste Kong Olaf den Hellige sig for ham og sagde, at

LUM"F vilde HMpe ham. Paa det Sted as Gaden blev siden gjort et Capel og helliget
Kong Olaf, hvllket Capel har staaet der alt siden. Fcengsiet var gjort saaledes, at der er

et heit Taarn, som er aabent oventil, men en Dor for at gange derind fra Gaden. Gjen

nem denne blev Harald indladt tilligemed Haldor og Ulf. Nceste Nat kom en anseelig

Kone op i Fcrngflet ved Hjwlp af Stiger og havde to Tjenere med sig. De lod et Toug
fire ned i Fcengstet og halede dem op. Denne Kone havde Kong Olaf den Hellige for hel
bredet, og han havde da aabenbaret sig for hende, og bedet hende befrie sin Broder fra Fceng
stet. Derpaa foer Harald strår til Vceringerne, der Alle reiste sig as deres Sceder ved

hans Komme og modtoge ham med Gl<ede. Siden vcebnede alt Mandstabet sig og gik

dldhen hvor Kongen sov. De toge Kongen fangen og stak begge Oinene «d paa ham.
Saa siger Thorarinn Skeggesson i sin Drapa:

Grcekernes Konge fik
End mere Hamdernes Glsd.')
Stolkonge grcrffe gik
Steenblind til store Meen.

Saa siger Thjodolf Skald:

Han, som stiller Ulves Sorg,-)
Lod udstinge baade
Stolekongens
Da reistes store Larm.

Og Agdernes Kongel
Lagde sorgeligt M<vrke
Paa Kongen i Dsten.

Ei god var Groekerkongens Vei.

1) Guld - egentligen Guldringe, som var Guldets vigtigsteAuvendelseide Daae 2)sunaer 8) 5a
rald deeltog . deres Udaad, som stak Vinene ud paa Keiser Michael 4) Haraw

Henw ubestemt Bencevnelse, der nsrmest har
nl oe tre nordlffe Rlger, Norge, Sverige og Danmark.
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Eapitel 13.
Kong Haralds
Reise fra Mit

lagaard.

Gapitel 16
Om Kona

Harald.

kapitel i?
Kong Haralds

Giftermaal.

I disse tvende Sange og mange andre tales om, at Harald selv blindede Grwkernes

Konge; men de monne have ncevnet en Hertug, Greve eller anden fornem Mand, om de

havde vidst dette sandere at vcere; thi Kong Harald Selv og andre Mcend, som vare med
ham, udbredte dette Sagn.

Den samme Nat gik Harald og hans Folge til det Herberge, hvori Maria sov, og
bortforte hende med Vold. Derpaa ginge de derhen, hvor Vceringernes Galeier vare> toge
to as dem, tiltaklede dem og roede siden ind i Swvi dar-Sund. Da de kom did, hvor

en Icernlcenke laa tvers over Sundet, sagde Harald, at Mandstabet stulde scette sig til Aa
rerne paa begge Galeier; men de Mcend, som ikke roede, skulde Alle lobe bag i Galeierne,

hver med sin Toibylt i Fanget. Saaledes rendte Galeierne op paa Iwrnlcenkerne. Saa
snart de nu stande fast og ei mere vilde stride, befalede Harald alle Mand at lobe frem i
Galeierne. Da stupede den Galei, som Harald var paa, forover, og siap ved denne Sving

ning ned af Icernlcenken; men den anden, som blev siddende fast og red paa laernloenken,
sprak, hvorved mange Folk bleve borte, men Nogle toges op af Sundet. Saaledes siap
Harald ud fra Miklagaard, seilede derpaa ind i det sorte Hav; men for han stak fra Lan

det, såtte han Jomfruen op paa Land og gav hende godt Folge tilbage til Miklagaard, og bad
hende sige sin Framdkone Dronning Zoe, hvor liden Magt hun havde over Harald, og hvor lidet
Dronningen havde kunnet hindre ham iat faa Jomfruen. Derpaa seilede Harald Nord
til Ellipalt og foer derfrå alt om Dsterrige. Paa denne Faerddigtede Harald i alt 16
Skjemteviser, som alle endes ligedan. Dette er en:

Planken skar Sicilien forbi;
Vingehjort!) i vante Fart
Skred under Helte frem;
Vi var' prud i Sind.
Neppe troer jeg ussel Mand
Vover gjore denne Vei;
Men guldpryded' i Gardien
Sig viiste svodst mod mig.

Derved meente han Ellisif, Kong larisleif i Holmgaards Datter.
Da Harald kom til Holmgaard, modtog Kong larisleif ham overmaade venlig og

han opholdt sig der om Vinteren. Derpaa tog han i egen Forvaring alt det Guld tillige
med de mange Slags Kostbarheder, som han havde sendt did fra Miklagaard, hvilket ud
gjorde saa stor en Skat, at ingen Mand i Nordlandene havde seet siig i een Mands Eie.

Harald havde tre Gange vceret i Polotasvarf medens han havde vceret i Miklagaard. Der
er nemlig den Lov, at hver Gang en grwst Konge doer, stulle Vceringerne have Polota

svarf. De stulle nemlig gaae igjennem alle Kongens Palladser, hvor hans Skatkammere
ere, og Enhver frit beholde hvad der kommer ham i Hcende.

Den Vinter giftede Kong larisleif sin Datter Elisabeth, som Nordmcendene kalde
Ellisif, med Harald. Dette omtaler Stuf Blinde:

i) Skibet. 2) En af Gudinderne, som blev gift med Frey. Her er det den russistePrindsesse Elisabeth.

l5. BNvidai-Bun6, d. e. Strcedet ved Constantinovel.
Nlllpuiita, kan ikke, som man har antaget, vcere Hellespont eller Strcedet ved Dardanel

lane, men maa ester Sammenhcengen snarere vcere det Azowffe Hav (I»uw8 IVlleotw).
hvormed man ellers synes at forståa Dsterlandene i Almindelighed, maa her

betegne det Rige i det nuvcerende Rusland, som havde til Hovedstad Kjew, vore Forfcedres Kce
nugard.
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Eapitel 18
Kong Haralds og
Svend Ulfsons

Forening.

Vapitel 19
Om Kong Ha

ralds Feide.

Agders stridraffe Konge
Fik Giftermaal efter sit Sind.
Nok af Guld fik Gauter-Veno
Med gjceve Kongedatter.

Om Vaaren gjorde han sig reises<erdig fra Holmgaard og foer da til Aldeigjoborg
hvor han fik sig et Skib og seilede ostenfra om Sommeren. Forst vendte han sig til
Svithjod og lagde ind i Sigtuna. Saa siger Valgard paa Vold:

Under vcckkreste Ladning;
Guld i Mcengde Du bragte
Fra sstlig Gardiens Land.
Din 3Cre fremmes, tappre Gram!
Da rastt i Storm Du styret»;
Men Sigtun i Du saae;
Skroget neied for Voven.

Harald traf paa Svend Ulfsson den Host, da han var fiygtet for Kong Magnus ved Helga
ndes, og de vare paa begge Sider glade i Modet. Sveakongen, Olaf Svenffe, var Ellisifs, Ha

ralds Kones, Morfader; men Astrid, Svends Moder, var Kong Olafs Soster. Harald og
Svend indgik Forening med hinanden og besvore den. Alle Svear vare Svends Venner; thi
han havde den storste Mt der i Landet. Saaledes blev og alle Svear Haralds Venner og
Hjcelpere; thi mange Stormcend vare ved Svogerffab forbundne med ham. Saa siger
Thjodolf:

Egekjsl risted' oprsrte Hav
Fra Gardiens sstlige Land;
Dig hjcelpe Svearne alle.
Haralds vandtrukne Skibe

Knuged' paa Lcebordets Side,
Med bred Dug ginge og
Svar Storm salder paa Gram.

Siden udrustede Harald og Svend Skibe, og snart samledes en stor Håer til dem, og

da denne havde gjort sig i Stand, seilede de vesterud til Danmark. Saa siger Valgard:

Storm forte Egkjol siden
Kjcekke under Dig
Fra Svithjod, og af Odet
Dig bestemtes.
Over Stag gik Ribbens Hund«)
Skaanesietten ret forbi;
Og Bruden, Daners Frcende,

De landede forst med Hceren ved Sjceland, hvor de ffjamdte og brcendte vide om

kring. Siden holdt de til Fyen, landede ogsaa der og hcerjede. Saa siger Valgard:

I) Harald. 2) Da Veiret lettede. 3) Med brede Seil og gyldne Mastetoppe. 4) Harald. 5) Norge.
6) Stivet, oer sammenlignes med en Hund formedelst dets hurtige Fart, og dets Kncrer med HundensRivbeen.

Vol Ir, (Vold), en Gaard i i det sydlige Island.

O Harald! Skibe Du stjsd

Siden, snilde Landstyrer!

Var strcemt af Skuders Fart.
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Du, Harald, hele Sjolund hcerjed'
Aldeles Fienden forjog;
I glubend' Fart nu Ulven iler
Valpladsen at besoge.
Kongen Fyens Land besteg
Omring't af store Skare;
Hjelm havde haarden Dyst,
Skjold brast med store Brag.

Klaren Lue steeg i Sky

Fra Syd i Gaard ved Roars
Gjceve Helt lod Rsgens Vceld
Paa hver Rennes falde;

Der laa ei Landsfolk faa
Holsen») Andre hilded';
Harmboiet usselt Folk
I Stilhed hen til Skoven iled.

Med Sorg adstilte Folk
Paa Veien sinket bleve.
De frelste Daner fiy;
Men fagre Pigen fanges.
Lcenke-Laasen Pigen holdt,
Som dreves ned til Eders Skib;
Lcenkefjoederen voldsomt beed
Pigenor med lyse Håar.

Kong Magnus Olafsson holdt om Hosten nordefter til Norge, efter

get. Da sperger han den Tidende, at hans Frende Harald Sigurdsson var kommen til
Svithjod, og tillige at Svend Ulfsson og Harald havde indgaaet Fellesstab og havde en
stor Her paa Venene, hvormed de agtcde at underlegge sig Danavelde og siden Norge.
Magnus Konge lod da udbyde Leding over hele Norge, og snart samlede han til sig en stor

Her. Da sporger han, at Harald og Svend vare komne til Danmark, brendte og
stjendte der overalt og at Landsfolket overalt underkastede sig dem. Der blev og fortalt,
at Harald var storre og sterkere end andre Mend og saa forstandig, at for ham Intet var
umuligt, samt at han fik Seier, hvorsomhelst han sioges. Han var og saa rig paa Guld,

at ingen Mand kjendte Mage til Rigdom. Saa siger Thjodolf:

For Slagets ranke Stammer^
Ei ventes sikkre Fred;
Skrack stog den store Hob
Hcrrens Skuder Land omgive.
Mordlystne Magnus stoder
Bankestottens Fol'') fra Nord;
Fra Sonden Haraldssmykked'
Bolge-Orer6) folge.

De blandt Haralds Mend, som vare paa Raad med ham, sagde, at det vilde vere

meget uheldige, om Frenderne Harald og Magnus stulde siaaes eller kaste Dods-Spydet
mod hinanden; thi tilbode Mange sig at forsoge paa et Forlig imellem dem, og ester de
res Overtalelser samtykkede Kongen deri. Derpaa bleve nogle Mend sendte afsted paa

en let Skude, hvormed de styndeligen seile sor til Danmark og fik nogle danste Mend, som
vare Kong Magnus's fuldkomne Venner, til at bere dette Mrende for Harald. Denne
Sag blev breven ial Stilhed. Da nu Harald Horte fortelte, at hans Frende Kong Mag

nus vilde byde ham Forlig og Fellesstab, saa at Harald stulde faa halve Norge med
Kong Magnus, imod at de stulde dele deres lose Formue i lige Dele, modtog han Tilbudet,
og med den Bested fore de tilbage til Kong Magnus.

Lidt senere var det, at Harald og Svend en Qveld sadde ved Drikkebordet i en Sam- A

tale, og Svend spurgte Harald hvilket kostbart Stykke i sit Eie Harald holdt gjevest? Han

svarer, at det var hans Merke Landode. Svend spurgte hvad merkeligt der var ved den,

at han holdt den i saa hoit Verd? Harald svarede, at det var et almindeligt Sagn, at

l) Roeskilde. 2) Huse, bruges mest om Huse af ringere Slags; en ussel Renne. 3) Halsbaand
bruges nu mest om Hundenes Halsbaand. 4) Krigsmcend. 5) Skibet, som paa Ruller stodes ud i Havet.
6) Skibe.
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Gapitel 23.
Kona Maanus
qivcr Harald
halve Norae.

den monne have Seier, for hvem dette Mcerke bceres, og saalunde havde det vceret saa
lwnge, han havde havt det i Eie. Svend svarer: „forst da vil jeg tro, at siig Natur

folger Mcerket, om Du holder tre Slag med Din Framde Magnus, og vinder Seier i
dem alle." Da svarede Harald vred i Hu: „jeg kjender mit Froendffab med Kong Magnus

stjont Du ei minder mig derom, og om vi end nu fare med Hcerffjold imod ham, kan dog
vort Mede vorde paa en bedre Maade." Svend ffiftede Farve og sagde: „der er dem
som tale om, Harald, at Du for har gjort saaledes, og kun holdt saa meget af et Forbund
som Du syntes bedst kunde forfremme Din Sag." Harald svarer: „mindre staaer det til

Dig at bevise, at jeg ei haver holdt et indganget Forlig, end jeg veed, at Kong Mag
nus kan tale om, at Du har gjort imod ham." Derpaa gik hver sin Vei. Om Qv<el

den da Harald gik til Hvile paa Skandsen af sit Skib, sagde han til sin Skosvend: „nu
vil jeg ikke ligge i min Seng i Nat; thi jeg har Mistanke om, at ikke Alt monne v<ere

sviglost. Jeg moerkede i Qvceld, at min Svoger Svend blev meget vred over min frie

Tale; Du ffal derfor holde Vagt, om Noget i Nat skulde indtrssse." Derpaa gik Harald
et andet Sted hen at sove, men lagde en Tr<e-Stub i sit Rum. Ved Midnats-Tid roede

en Baad til Skandsen, en Mand gik ombord, spratttede op Skandseteltet, steeg op og hug
i Haralds Seng med en stor Bre, saa at den stod fast i Kubben. Manden leb strår ud i

Baaden igjen og roede bort i morke Natten, da Maanen just var i Na>, men Oren stod
fast i Kubben som et Kjendetegn. Derpaa vackkede Harald sine Mamd og lod dem vide
den tiltenkte Svig. „Vi kunne nok indsee," sagde han, „at vi ingen Magt have til at

modstaae Svend, om han vil oploegge svigagtigt Raad imod os; thi er det tjenligst for os,
at komme bort herfrå medens vi kunne. Lader os nu lose vort Skib og ro bort ial Stil
hed." De gjorde saa, roe om Natten nordefter langs med Landet noget for Dag. Siden

fare de Nat og Dag indtil de traf Kong Magnus, hvor han laa med sin Hcer. Harald
gik da til sin Framde Magnus, og der blev et glad Mode, som Thjodolf siger:

Du, gjceve Konge, lod
Brydes So af Planke smal;
Gilde Skib Bolge kloved'
Da Du ost fra Danmark foer.
Siden bod Dig Olafs Son
Det halve Land og Rige.
Jeg tvivler ei, at jo Frcender
Glad' ved Modet sadd'.

Siden talede Framderne imellem sig, og Alt gik ud paa et fredelige Forlig.
Kong Magnus laa ved Land, og havde opstaaet sit Landtelt paa Landet. Da ind

bod han sin Framde Harald til Bords hos sig, og Harald gik til Gjachebudet med 60

Mand og blev herligen bevertet. Da det led ud paa Dagen, gik Kong Magnus ind i
Teltet hvor Harald sad, og med ham ginge Mamd, der bare Byrder, som bestode af Vaa
ben og Klwder. Da gik Kongen til den Mand, som yderst sad, og gav ham et godt Svcerd,

den anden et Skjold, ham dernoest en Kjortel, saa Klceder, Vaaben eller Guld, og Alle gav

han en eller anden kostbar Gave, jo dyrebarere jo fornemmere han var. Derpaa Mede

han sig for sin Framde Harald og holdt i Haanden to Rorstamgle og sagde saalunde: «hvil
ken af disse to Ror vil Du have, Framde?" Harald svarer: „den som er mig n<ermest."
Da sagde Magnus Konge: „med denne Rorqvist giver jeg Eder Halvdelen af Norges

Vcrlde med al Skyld og Skat, og alle Eiendomme, som dertil ligge, med det Forord, at

Du ffal v<ere allenstad ligesaa rettelig Konge i Norge som jeg; men nåar vi ere begge sam
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men paa eet Sted, ffal jeg vcere Formand i Hilsen og Tjeneste og Scede. Dersom tre ere

samlede as lige Vcerdighed, da ffal jeg sidde i Midten, og ffal have Konge-Leie og Konge-
Brygge. I ffulle og styrke og fremme vort Rige til Len, fordi vi gjore Eder til den Mand

i Norge, som vi tcenkte ingen Mand ffulde vorde, medens vort Hoved var opreist over
Muld." Da stod Harald op og takkede ham for det hoie Navn og Vcerdighed. Derpaa

såtte begge sig ned og vare meget muntre. Den samme Dags Aften gik Harald og hans
Mcend til deres Skibe.

Morgenen ester lod Kong Magnus blcese alt Folket til Things, og da dette var sat, Epitel 24.
qiorde han vitterlig for hele Hceren den Gave, han havde givet sin Frcende Harald. Thorer Ma"«us //N.. . , << ve Guld med sig
fra Stelg gav Harald Kongenavn der paa Thmget, og samme Dag lndbed Harald Konge
Magnus Konge til Bords hos sig, og han gik med 60 Mand til Kong Haralds Land-Telt,
hvor han havde beredt et Gjestebud. Begge Konger sade samscedes i Hoiscedet, og Gjcr
stebudet var fagert; Alt gik prcegtigt til, og Kongerne vare muntre og glade. Da det leed ud

paa Dagen, lod Kong Harald bcere ind i Teltet mangfoldige Taffer; iligemaade bare Mcend
ind Klwder, Vaaben og andre Slags Kostbarheder, og alt dette uddeelte Harald imellem

Kong Magnus's Mcend, som vare i Gjcestebudet. Siden lod han Tafferne oplukke og
sagde til Kong Magnus: «Foredagen gav I os et stort Rige, som I forhen havde vundet

fra Eders og vore Uvenner, og toge os i Samlag med Eder, og dette var vel gjort; thi
dette har kostet Eder meget. Nu have vi paa den anden Side vceret udenlands og nogle
Gange vceret i Livsfare, ferend vi have samlet det Guld, som I her monne see. Dette vil
jeg nu dele med Eder, Magnus Konge. Begge ffulle vi eie dette lose Gods og deri
have hver lige meget, ligesom hver af os har Halvdelen i Norge. Jeg veed, at vort Sinde

lag er ulige, da Du er langt mere rundhaandet end jeg; thi monne vi ffifte dette Gods lige
mellem os, fare da Enhver frit med sin Lod, som han vil." Derpaa lod Harald udbrede en

stor Orehud og styrtede Guldet as Tafferne derpaa. Derefter blev tåget Vcegtffaaler og
Vcegtlodder, Guldet blev ffilt ad og med Vcegten deelt i lige Dele, og alle Folk undredes

HMgen over, at saa meget Guld var sammenkommet paa eet Sted i Nordlandene. Dog
erfores det, at dette var egentligen Grceker-Kongens Eiendom og Rigdom, eftersom alle
Folk sige, at der er hele Huse fulde af rode Guld. Kongerne vare nu overmaade muntre.

Da kom der frem et Stob, saa stort som et Mands-Hoved; dette tog Harald i Haanden

og sagde: „hvor er nu det Guld, Frcende Magnus, som Du kan lcegge mod denne Laag-
Knap?" Kong Magnus svarede: «saa stor Ufred og Leding haver vceret i Landet, at ncesten
alt Guld og Solv, som jeg haver i Forvaring er gaaet op. Nu er ikke mere Guld i mit

Eie end denne Ring." Dermed tog han Ringen af Haanden og gav Harald. Harald
saae paa den og sagde: «dette er lidec Guld, Frcende, for den Konge, som har to Kongeri
ger, og dog monne Nogle tvivle om Du eier denne Ring med Rette." Da svarede Mag

nus Konge ester nogenßetcenkning: «dersom jeg ikke med Rette eier denne Ring, da veed jeg
ei, hvad jeg med Rette har faaet; thi Fader min, Kong Olaf den Hellige, gav mig denne Ring ved
vor sidste Skilsmisse." Da sagde Kong Harald leende: «Sandt siger Du, Magnus Konge, at
Din Fader gav dig denne Ring, men Ringen tog han fra min Fader for en liden Sag, og sandt
er det, at det ei var godt for Smaakongerne i Norge, da Din Fader var som mcegtigst."

Harald Konge gav Steigar-Thorer i dette Gjestebud en Bolle af Valbirk, der var omgiven
med en Solvring og havde en Selvhank, hvilke begge Dele vare forgyldte, og Bollen var
fyldt med Penge af reent Solv. Dermed fulgte to Guldringe, som tilsammen stode ien

<sap. 24. Otvix, en stor Gaard i Froens Prwstegd. i Gudbrandsdalen, see 1 B. S. 279.
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Mark. Han gav ham og sin Kappe af merk Purpur med hvidt Skind under, og lovede

ham dertil sit Venstab og stor Vcerdighed. Thorgils Snorresson, en forstandig Mand,
siger, at han havde seet et Alterklcede, som var gjort af Kappen; men Gudrid, en Datter af
Guttorm, Steigar-Thorers Son, sagde, ester hans Fortolling, at hun havde seet denne Bolle
i sin Fader Guttorms Eie. Saa siger Bolverk:

Siden fik Du, Guldets Hader.w
I Eie grsnne Grund,2)
Da Du, Magnus, msdte;
End bsd Du hannem Guld,
Saa blev det mig fortalt.
I Frcender vel forligtes

Krigerlarm Svend venter end.

kapitel 23. Kongerne Magnus og Harald raadede baade i Norge den noste Vinter ester deres

Magnus. Forlig, og hver havde sin Hird. Om Vinteren fore de om i Oplandene i Gjestebud, og
stundom vare de begge samlede, stundom hver for sig. De fore alt nord til Throndhjem og
til Nidaros. Kong Magnus havde omhyggelige» pleiet Kong Olafs hellige Legeme efterat

han var kommen til Landet, ladet hans Håar og Negle klippe hver Maaned, og
gjemte selv Neglen, som kunde lukke Skrinet op. Da ffede mange Undertegn med Kong
Olafs hellige Legeme. Det varede ikke longe inden der ffede et Brud i Kongernes Sam
drogtighed, da Mange vare saa ondffabsfulde, at de gave Anledning til Splid imellem dem.

Kapitel 26. Svend Ulfsson laa tilbage i Havnen, da Harald var faren bort. Siden spurgte
ulfss°n. Svend sig for om hans Ford> Da han nu erfoer, at Magnus og Harald vare forligte

og havde forenet deres Hoer, styrede han med sin Flaade estenfor Skaanesiden, og opholdt
sig der, indtil han om Vinteren spurgte, at Kong Magnus og Kong Harald havde styret
med deres Flaade nordefter til Norge. Siden holdt Svend med sin Krigsmagt ser til
Danmark og tog alle kongelige Indtogter der den Vinter.

<sapitel 27. Da det begyndte at vaares, udbede Kong Magnus og hans Fronde Kong HaraldOm Kongeleiet. <> / . «>^
Leding fra Norge. Det traf sig engang, at Kongerne laae om Natten ten Havn; men Da«

gen ester var Harald Konge ferst seilklar og seilede strax. Om Qvolden lagde han sig i
den Havn, hvor Magnus med sit Felge havde agtet at vore den Nat. Harald lagde sit
Skib i Kongeleiet og opstog der sine Telte. Magnus Konge gik til Seils senere ud paa

Dagen, og kom i Havn just som Kong Harald havde forud opslaaet sine Telte. De saae da, at
Kong Harald havde lagt sig i Kongeleiet og agtede der at ligge. Efterat Kong Magnus
havde ladet Seilene falde, sagde han: „Mandskabet gjere sig nu fordig til at sotte sig ned
langs begge Skibsborde og at logge sig paa Aarerne, men Nogle bryde op deres

og vobne sig; end ville de ikke logge af Veien, da skulle vi siaaes." Da nu Kong Harald

ster, at Kong Magnus vilde logge sig i Slag med ham, sagde han til sine Mond: „ kapper
Landtouget og logger Skibene ud af Leiet; nu er Magnus Fronde vred." Saa gjorde de,

lcegge Skibet ud af Leiet og Kong Magnus logger sit Skib igjen deri. Efterat de nu
dermed paa begge Sider vare fordige, gik Kong Harald med nogle Mond ombord paa

Kong Magnus's Skib. Kong Magnus modtog ham venligen og bad ham vore velkom
men. Da svarede Kong Harald: „jeg tonkte, at vi vare komne blandt Venner, men ny

ligen tvivlede jeg om, at I vilde have det saaledes; men det er et sandt Ord, at Barndom-

I) Gavnnlde Harald. 2) Harald fik lalve Norge af Magnus og deelte med ham sit Guid. 3) Som
vare gjemte under Dcekket.

Dog tilsidst; mtzn siden
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nien er iilsindet, og jeg vil ikke ansee dette anderledes end som et Barndoms-Indfald."
Da sagde Magnus Konge: „dette er ikke et Barndoms-Stykke, men et Traek af min Fa
milie, ei at glemme hvad jeg gav og hvad jeg afsiog; thi dersom denne ringe Sag var
bleven afgjort mod min Villie, da vilde en anden brat komme ester; thi i alle Dele ville vi

holde det Forlig, som er gjort imellem os, men iligemaad e ville vi have af Eder, hvad os
med Rette tilkommer." Da svarede Harald: „det er en gammel Skik, at den Klogere

viger" og dermed gik han tilbage til sit Skib. Af deslige Forhandlinger imellem Kongerne

fandtes det, at det var vanffeligt at holde Fred imellem dem. Kong Magnus's Mcend
sagde, at han havde Retten paa sin Side; men Andre, som vare meer uforstandige, paastode,
at der heri var tilfoiet Harald nogen Forhaanelse. Desuden paastode Kong Haralds
Mcend, at Aftalen ikke var anderledes, end at Kong Magnus ffulde have Ret til Havneleiet,

nåar de kom paa een Tid; men at Harald ei var pligtig til at lwgge ud af Leiet, nåar han

kom forst. De yttrede derhos, at Harald havde baaret sig vel og viseligen ad. De som
toge Sagen i den voerste Mening paastode, at Kong Magnus vilde bryde Forliget, og at

han havde tilfoiet Harald Uret og Vanaere. Slige Tvistigheder bleve saa l<enge omtalte
mettem uforstandige Folk, at der blev Uenighed imellem Kongerne Selv. Der indtraf og
saa meget Andet, hvori Kongerne syntes at ville hver sin Vei, endffjondt kun lidet deraf her
er nedtegnet.

Kongerne Magnus og Harald seilede med deres Flaade sor til Danmark, og da Svend

spurgte dette, fiygtede han undas oster til Skaane. Magnus og Harald opholdt sig loenge dm soves D°d
om Sommeren i Danmark, og underlagde sig hele Landet. De vare i Jylland om

Hosten. En Nat, da Kong Magnus laa i sin Seng, syntes han i Dromme at staa
paa det Sted, hvor hans Fader Olaf den Hellige var, og at han talede saalunde til ham:

„hvad Kaar vil Du vcelge, Son min, enten nu at fare med mig, eller vorde den mcegtig
ste af alle Konger og leve lcenge; men derhos udove en Misgjerning, som Du seent eller
aldrig vil kunne udsone." Han syntes svare: „jeg vil, at Du stal v<rlge for mig, Fader'"

Da synces Kongen at svare ham: „saa stal Du folge med mig." Kong Magnus fortalte

sine Mcrnd denne Drom. Kort ester blev han syg, og laa paa et Sted, som heder Su
datorp. Da han var Doden ncer, sendte han sin Broder Thorer med lertegn til Svend
Ulfsson i det Mrende, at bede ham yde Thorer den Hjcelp, som han behovede. I denne

Ordsending gav Kong Magnus Mige Svend Danavcelde ester sine Dage, og sagde det
var billigt, at Harald raadede for Norge, men Svend for Danmark. Derpaa opgav
Magnus den Gode sin Aand, og over hans Dod var der stor Sorg blandt hele Almuen.

Saa siger Odd Kikina-Skald:

Folk fseldte mange Taarer,
Da til Grav mild Konge banes;
Tung Byrden var for dem
Som Guld af ham modtoge.
Sinder saa nedboiet blev,
At Huuskarles Taarer runde;

<sap. 28. Bu<lahoi-v (Ouaclahmp), ssulde efter Suhm (Hist. af Danm. IV. 163) voere
Synderup Gaard i Harre Sogn og Herred i Viborg Stift; men saavel Navnenes Uovereensstem
melse, som iscer den Omstamdighed, at Einar Tambarffelver med Kong Magnus's Lig kom ssnden
fra forbi Samse (Fornm. S. VI. 234) viser, at det ei kan forholde sig saa. Det maa derimod
efter al Rimelighed vcere Suderup i lordkirk Sogn i Nies Herred i Hertugdsmmet Slesvig eller
Tonder-Iylland. Mcerkeligt er det ellers, at Kong Magnus's Modstander, Svend Estridsson, ogsaa
endte sit Liv paa dette Sted.

11, Binds Iste Hefte. 6
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Eapitel 29
Kong Magnus's

vigfcrrd.

Eapitel 30
Om Svend

Ulfsson.

Sapitel 31
Om Harald Si

«urdsson.

Kongens Mcend sadd' siden
Ofte merk i Sind paa Tofte.

Ester denne Tildragelse holdt Harald Konge Thing med Krigsfolket og sagde dem

sin Agt, at han med Hceren vilde fare til Viborg Thing og lade sig udncevne til Konqe
over hele Danavcelde, og siden indtage Landet, som han paastod at have arvet ester sin
Frcende Magnus, ligesaavel som Norges Vcelde. Derpaa bad han Mandstabet om dets
Hjcelp og meente, at Norges Mcend saaledes stedse vilde blive Danernes Overmcend. Da

svarer Einar Tambarstelver, at han holdt det for en storre Pligt at stytte sin Fostersons
Kong Magnus's, Lig til Graven, og fore det til hans Fader, Kong Olaf, nord i Nidaros

end at staaes udenlands og stunde ester en anden Konges Vcelde og Eiendom. Han en
der saaledes sin Tale, at han syntes bedre om at folge Kong Magnus dod, end hver anden

Konge levende. Derpaa lod han Liget omhyggelige» pynte saaledes, at de prcegtige Anstal

ter kunde stes paa Kongens Skib. Derefter gjorde alle Thronder og alle Nordmcend sig
fcerdig til Hjemreisen med Kong Magnus's Lig, og da oplostes Ledingen. Kong Harald
indseer da, at det var bedst for ham, at fare tilbage til Norge, for forst at tilegne sig dette

Rige, og derfrå samle paany Mandstab, og nu farer Kong Harald til Norge med sin
hele Krigsmagt. Saasnart han kom til Norge, holdt han Thing med Landets Mcend og
lod sig udncevne til Konge over hele Landet. Saaledes foer han alt ostenfra gjennem Vi
ken, at han blev udncevnt til Konge i hvert Fylke i Norge. Einar Tambarstelver, og med

ham hele Thronderhceren, foer med Kong Magnus's Lig, og styttede det til Nidaros, hvor
det blev begravet i Clements-Kirken, og der var da ogsaa Kong Olaf den Helliges Skrin.
Kong Magnus var middelmaadig af Vcert, rank og lysladen i Ansigtet, lyshaaret, velta,
lende og hastig til Ords, rast i sin Gjerning og overmaade gavmild. Han var en stor
Krigsmand og scerdeles vaabendjcerv. Han var den vennesceleste Konge, priset baade af
Venner og Uvenner.

Svend Ulfsson opholdt sig den Hest i Skaane og gjorde sig fcerdig til at reise oster

til Sveavcelde i den Agt, at opgive det Kongenavn, som han havde tiltaget sig i Dan
mark. Men da han just var kommen til Hest, ride nogle Mcend til ham, som bragte
ham forst den Tidende, at Kong Magnus Olafsson var dod, og Mige, at hele Nordmanna
hceren var faren bort fra Danmark. Svend svarede ien Hast med de Ord: „det kalder

jeg Gud til Vidne paa, at aldrig stal jeg herefter sty sta Dcmavcelde, saalcenge jeg lever."
Derpaa steg han paa sin Hest og red sor til Skaane, hvor strår meget Folk stimlede til

ham. Den Vinter underlagde han sig hele Dcmavcelde og alle Danerne toge ham til
Konge. Thorer, Kong Magnus's Broder, kom til Svend strår om Hosten med Kong

Magnus's Ordsending, hvorom for er fortalt. Svend tog vel imod ham, og Thorer var
lcenge hos ham under god Behandling.

Kong Harald Sigurdsson tog Kongedom over Norge ester Kong Magnus Olafssons

Dod; men da han havde raadet over Norge een Vinter og Vaaren kom, udbod han Le

ding over hele Landet, Halvdelen af alt Vaabendygtigt Mandstab og Skibe, hvormed han

holdt sorefter til Jylland. Om Sommeren hcerjede og brcendte han vide omkring og lagde
ind i Godna r - Fjord. Da digtede Kong Harald dette:

Lad os Anker fceste
Under Skib i Godnars Sund.

l) Sang-Gudinde, her Pige, som Digterne i deres Vers ofte tiltale.

Cap. 31. KoHnar-hsrai-) nn Randers-Fjord (eller Gudenaa-Fj.) i Norre-Ivlland.

Galder Gerde!» Medens

Konen koser for sin Mand,
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Eapitel 32
Om Geysas

Dottre.

Vapitel 33
Kong Harald
Haardraadcs
Giftcrmaal

og Born.

Derpaa henvendte han sig til Thjodolf Skald og bod ham digte hvad der manglede,

og han fang:
Om Ankeret jeg spaaer:
Dets kolde Flig stal holde
Skib fast i Syd til Sommer,
Vi oge Krog i So.^>

Dertil sigter og Bolverk i sit Drapa, at Harald tueste Sommer ester at Kong

Magnus havde opgivet sin Aand, foer til Danmark, nåar han siger:

Leding bod Du ud af Land,
Folgend' Aar Du fured Belgen
I glindsende Havhestes Skum.
Hav pladsted' om det fagre Skib.
Dyrt Skrog laa paa Vove mork;
Hcer synkladte Skibe seer
Tcet ved Landet ligge;
I Fare Daner vare.

Da bramdte de Thorkel Geysas Gaard af, som var en stor Hovding, men hans
Dsttre bleve bundne forte til Skibene. De havde Vinteren for gjort megen Spot med,

at Harald vilde fare til Danmark med Krigsstibe, og stare Ankere af Ost, sigende, at
Sligt vel kunde holde Norges Konges Skibe. Da blev dette sunget:

Dbeltets Dana-Moer

Skjcere Ankerfceste
Af Myse-Oste-Stykke;
Sligt grcemmer Kongens Sind.
Nu mange Piger see
Stcerkc Krog af Icernet
Fieste Skib, og fcerre Mo'r
Vi see deraf i Morgen lee.

Folk fortolle, at en Speider, som havde seet Kong Haralds Flaade, sagde til Thorkel
Geysas Dottre: „I sagde, Geysas Dottre! at Kong Harald ei monne komme til Danmark."

Dotta, Thorkels Datter, svarede: var det i Gaar." Thorkel udloste sine Dottre
med en umaadelig Sum Penge. Saa siger Grane:

Afmcrgtig Kråkes Sceds
aldrig lod

Dienlaage tsrres
I tcette Hornstovs Mulm.

Fort til Strand paa Flugten.
Dottes Faderi i en Fart
Guld maatte rede ud.

Hele denne Sommer haerjede Kong Harald i Danmark og fik et umaadeligt Bytte;

men kunde dog ingen fast Fod faa i Danmark den Sommer. Om Hosten foer han til
bage til Norge og blev der om Vinteren.

Nceste Vinter efterat Kong Magnus havde opgivet sin Aand, cegtede Kong Harald

Thora, en Datter af Thorberg Arnesson. De havde to Sonncr, af hvilke den celdste

I) Kaste siere Ankere i Soen, eller samte det dybere i Grunden. 2)Krakes Seed er, som bekjendt, Guld;
Guldets Gudinde er Qvinden smykket med Guld. 3) Beboerne af FjawFylke. 4) Norges Konge. 5) Thorkel Geysa.
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kapitel ZH
Om Kongerne

Svends o« Ha
raltsUdrustning

hedte Magnus, den anden Olaf. Kong Harald og Dronning Ellisif havde to Dottre sam
men, nemlig Maria og Ingigerd. Nceste Aar efter den Feide, hvorom nyligen er talt, ud

bod Kong Harald Krigsfolk, foer om Sommeren til Danmark og hcerjede, hvilket han og
saa siden gjorde, Sommer efter Sommer. Saa siger Stuf Skald:

Falster odes, og Folket,
Saa siges, strcemtes derved;
Ravn blev fedet; men aarlig
Var' Daner i Fare.

Efterat Kong Magnus var dod, raadede Kong Svend over hele Danavcelde. Han
sad rolig om Vinteren; men laa ude om Sommeren med hele Dana-Hceren, og truede med
den at fare nord til Norge, og ikke gjore mindre ondt der, end Kong Harald gjorde i Dan
mark. Om Vinteren tilbod Kong Svend Kong Harald, at de Sommeren efter stulde

modes ved Elven og holde der et afgjorende Slag, eller og indgaae et Forlig. De udrustede

paa begge Sider deres Skibe om Vinteren, og udbode Sommeren efter Halvdelen af alt
vaabendygtigt Mandffab. Den Sommer kom Thorleik Fagre fra Island, og digtede en
Vise om Kong Svend Ulfsson, og da han kom til Norge, spurgte han at Harald Konge
var faren ssr til Elven, Kong Svend i Mode. Da qvad Thorleik dette:

leg venter at den gjceve
Stridskyndig Kongemand
Indthronder-Folket sinder
I Pilestorm paa
Gud raader, hvo af baade
Land og Liv maa lade;
Lidt cendser Svend Forlig,
Han trosast sjeldent fcester.

Og end qvad han dette:

Harald tidt ved Landets Kyst
Forer Skjolde rode;
Vred fra Nord han styrer brede

paa Budles
Svend, som Pilen rodner,

Skibe sender
Fager farved' over Hav.
Master fra Sonden haste.

Da Kong Harald kom med sin Flaade til det bestemte Stcevnemode erfoer han, at
Kong Svend laa sor ved SMand med sine Skibe. Da delede Kong Harald sin Krigs
magt og lod den storste Deel af Bondehanen fare tilbage; men foer afsted med sin Hird
og sine Lendermamd og andre M<end af Anseelse, samt den Deel af Bondehanen, som var

Danerne naermest. De fore sor til Jylland, sondenfor Vendelskage og sor om Th joda,

og overfoer Alt med Haerffjold. Saa siger Stuf Skald:

Folk paa Thjod strår paa Stund
Romme Kongens Mode;
Haralds hoie Sind og Hjcerte

i) I Slag paa Havet. 2) Tomret Skib. 3) Havet. 4) Med forgyldte Dragehoveder paa Stavnen.

<sap. 34. Venllil»K»K>, ste 1 B. S. 22.
N6<ia, nu Landstadet Thy ved Lim-Fjorden i Norre-Iylland.

Psnsed' stort her paa Jord.
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De fore sor paa alt til Heida by, hvor de indtoge og brcendte Kjobstaden. Da
digtede Kong Haralds Mcend dette:

Al Heidaby i Vrede
Tilfulde gil i Lue;
Modig Gjerning i min Tanke
Ved det kaldes maatte.

Harm vi haabe voldes Svend;
leg var paa Borgens Arm
I Nat for Ottedag;o
Lue steg fra Huus i Bue.

Derom taler og Thorleik i sin Flok, da han havde spurgt, at der ei var bleven no
get Slag af ved Elven:

Krigermand, som Intet veed,
Udfritter Kongens Skare:
Hvi hadgjerrig Kongemand
Agted sig til Haukaw,2)
Da fra Dsten Harald fordum
Unyttig foer paa Vindens
Aarle hen til Kongens By.
Det burde aldrig steet.

Da foer Harald nordefter med 60 Skibe, hvoraf de fleste vare store oa stcerk ladede ZB..' ' . <, Haralds Undvi
med Bytte, som de havde faaet om Sommeren; men da de kom paa Heiden af Thjoda, kom gelse m I.M„d5
Svend ned fra Landet med en stor Hstr og udsordrede Harald til at gaae paa Land og
slaaes. Kong Harald havde meer end Halvparten mindre Folk end Svend, og bod derfor
Svend at staaes med sig til Skibs. Saa siger Thorleik fagre:

Svend, som var i heldig Stund
Baaren under Midgards Bue/)
Bod mcegtig Hoer paa Land.
Med Blod bestcenke Skjold;
Men Harald Toven hader,
Vil siaaes paa Vindens Falk,s)
Om Kongen egensindig
Vil ved Landet holde til.

Derefter seilede Kong Harald nord forbi Vendelffage, der vendte Vinden sig mod
dem og de lagde sig under Less, hvor de laae om Natten. Da lagde der sig en mork Taa
ge over Soen; men da Solen om Morgenen oprandt, saae de ligesom en Ild brcende paa
den ene Side af Havet. Da dette blev Harald fortalt, saae han derhen og sagde strax:
»staaer Tettene ned af Skibene! og Mandffabet scette sig til Aarerne! Daner-Flaaden kom
mer imod os, Taagen er forsvunden hvor de ere, og Solen stinner paa deres forgyldte
Dragehoveder." Saa var det som han sagde, at Svend var kommen der med en ustyr
telig Krigsmagt. De roede nu paa begge Sider alt hvad de kunde. Danernes Skibe
stod lettere for Aarerne; men Nordmamdenes Skibe vare baade vastrukne og stcerk ladede,
saa de ncermede sig hverandre meer og meer. Da saae Harald, hvis Drage var den ba-

1) I Otten er just nåar Dagen begynder at gry. 2)Hedeby. 3)Skibene. 4) Paa Jorden. s)Skibet.

Hedeby, ste 1 B. S. 133.
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Kapitel 36
Om Harald

gerste i Flaaden, at han saaledes ei vilde stippe vel derfrå; thi befalede han, at de stulde
kaste Veed overbord og derpaa lcegge Klceder og andre gode og kostbare Ting, og det var
saa aldeles stille, at dette drev for Strommen. Da nu Danerne saae deres Gods saaledes

drive om paa Havet, dreiede de, som forrest vare, af derhen; thi det syntes dem lettere at

tåge det, som fiod frit omkring, end at hente det ombord hos Nordnuendene. Derved
forsinkedes de i Roningen og sakkede bag ud. Da nu Kong Svend kom ester dem med

sine Skibe, styndede han paa dem og sagde, at det var en stor Skam, om de, saa stor en Krigs
magt som de havde, ikke stulde indhente og saa i deres Vold dem, der havde saa liden
Magt. Nu begyndte Danerne anden Gang at lcegge stcerkt paa Aarerne. Da Kong
Harald saae, at Danernes Skibe gik sortere, bod han sine Moend at lette Skibene, og kaste
overbord Malt, Hvede og Flest, og lade deres Drikkevarer lobe ud, hvilket hjalp en Stund.
Derpaa lod Harald kaste Stridsstjwrme/) Fade og tomme Tonder overbord tilligemed de

fangne Folk, og da Alt dette drev om paa Soen, befalede Svend at hjcelpe disse Mcend.
Saa blev ogsaa gjort: men ved denne Forsinkelse stiltes de fra hverandre. Danerne vendte

om, og Nordmamdene fore deres Vei. Saa siger Thorleik Fagre:

End spurgte jeg, hvorlunde
Svend celted Sstens Mcend
Paa lette Skibes Vei.
Anden snare Konge flyer.
Thrsnder-Kongens hele Fangst
Drev af paa Jyllands Hav,
Af svsere Storm opsvulmet.
Siden lettes flere Skibe.

Svend Konge vendte med sin Flaade tilbage sorefter under Less, hvor han tras 7
af Nordmcendenes Skibe, hvorpaa der tun var Ledingsfolk og Bonder. De bade om Liv
og Fred og tilbode Lesepenge for sig. Saa siger Thorleik Fagre:

Stcrrke Kongens") Venner bsd
Krigerdrot") et godt Forlig;
De, som havde mindre Folk,
Da stilled Slagets Fog."
Snare Bender siden
Forhaled Striden, da
De til Orde kom.

Liv ei til Priis de give.

Kong Harald var en mcegtig Mand, som styrede sit Rige vel indenlands; meget
klog og forstandig var han, saa der ester almindelig Dom ingen Hevding haver vceret i
Nordlandene saa dybsindig eller raadsnild som Harald. Han var en stor Krigsmand og

den vaabendjcerveste, stoerk og vaabenfor fremfor nogen Anden, som for er fortalt, endstjondt
mange af hans Manddoms Gjerninger ei her ere nedstrevne. Dette kommer tildeels af

vor Uvidenhed derom, deels fordi vi ei ville soette i Boger vidnelose Sagn. Endstjont vi
have hort fiere Ting omtale eller fortcrlles, synes det os dog bedre, at noget scettes til, end

I) Et Skjerm af Temmer eller Planter, som blev sat langs med Skibets Sider, for at bestytte mod
Skud og Angreb, med Aabninger i, hvorigjennem Skibsmandstabet kunde styde paa Fienden. 2) Haralds.
3) Svend. 4) Indstillede Slaget.

Cap. 35. Nieser nu Less i Kattegat.
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at det stulde behoves, at tåge noget fra. En stor Deel af hans Saga er sat paa Vers,

som islandste Maend overgave ham Selv eller hans Sonner, as hvilken Aarsag han var
deres store Ven. Han var og en stor Ven as alle dette Folk, og da der engang

indtraf megen dyr Tid paa Island, gav Kong Harald 4 Skibe Lov til at fore Meel derhen
og bestemte, at Skippundet ei stulde vcere dyrere end 100 Alen Vadmel. Han tillod

og alle fattige Folk, som kunde stasse sig Kost over Havet, at fare ud fra
og fra den Tid blev der bedre Ncering i Landet og Aarfcerden Kong Harald

sendte og herud til Landet en Klokke til den Kirke, hvortil Olaf den Hellige havde sendt
Temmerec, og som blev opsat paa Thingvold. Deslige Minder har man her til Lands
om Kong Harald, og mange andre i de Storgaver, som han stjcenkede dem, der besegte ham.

Haldor Snorresson og Ulf Ospaksson, som for ere omtalte, kom til Norge med Kong Om"'Haldlr
Harald. De vare i mange Stykker ulige tilsinds. Haldor var meget stor og stcerk og
overmaade vakker af Udseende. Det Vidnesbyrd gav Kong Harald ham, at han havde

vattet den iblandt hans Mcend, som mindst cendsede tvivlsomme Omstcendigheder, hvad
enten de bebudede Fare eller Glcede; thi hvad der endog hcendte, var han derfor hverken
gladere eller ugladere, hverken sov han derfor meer eller mindre, dråk eller spiste, end som
han havde for Vane. Haldor var ikke en Mand af mange Ord, men but i sin Tale, sagde
sin Mening reent ud, var stivsindet og haard, og deri kunde Kongen ikke finde sig, som paa
den Tid havde mange gjceve Folk hos sig, som vare ivrige i hans Tjeneste. Haldor op

holdt sig en kort Stund hos Kongen, og foer siden til Island, hvor han såtte Bo i Hj ar
da rh ol t, og boede der til sin heie Alderdom.

Ulf Ospaksson var hos Kong Harald i stort Venstab; han var en overmaade for-
standig Mand, snild i sin Tale, meget rast og modig, men derhos tro og oprigtig. Kong s°"

Harald gjorde Ulf til sin Stallar og giftede ham med Jorun, Thorbergs Datter, en Se
ster af Haralds Kone, Thora. Ulfs og loruns Bern vare: lon Stcerke paa Rasvold
og Brigida, Moder til Sauda-Ulf, som var Fader til Peter Byrde-Svend, Farfader til
Svend og Ulf Flys. lon Stcerkes Sen var Erlend Himalde, Fader til Eystein Erkebisp

og hans Bredre. Kong Harald gav Ulf Stallar Lendermands-Ret og en Forlehning af
12 Marks Indtwgt/) foruden et halvt Fylke i Throndhjem. Derom taler Stein Herdis
sesson i Ulfs-Visen.

Kong Magnus Olafsson lod bygge Olafs-Kirken i vaa det Sted, hvor 39,

vlafs Llg om Natten var bleven nedsat, og som den Tld laa ovenfor Byen. Der lod han H«fts Bvgn.ng.
og reise Kongsgaarden. Kirken blev ei ganste fcerdig fer Kongen dede; men Kong Ha
rald lod fuldfere hvad der manglede. Der i Gaarden lod han begynde paa at opfere en

Steenhall, som ikke blev fcerdig fer han dede. Kong Harald lod fra Grundvolden af op
fore Marice-Kirken oppe paa Sandbakken, tatt ved det Sted, hvor Kongens hellige Levninger
vare gjemte i Jorden den ferste Vinter efter hans Fald. Det var et stort Tempel og saa
stcerkt kalksat, saa at det vansteligen kunde nedbrydes, da Erkebisp Eystein lod det nedrive.

Olafs hellige Levninger bleve gjemte i Olafs-Kirken medens Marice-Kirken var under Byg-

I) Island. 2) Fm Island til Norge. 3) Aaringerne forbedredes. 4) Omtrent 144 Rigsdaler. 5) Nidaros.

<sap. 36. Thingvold, see 1 B. S. 68.
Cap. 3?. en Gaard i I.ax»r<Wl i vslum i det vesttigste Island.

3B. Nyvoll. Om hermed menes Gd. Rosvold (i Asl. Bolts lordeb.: a «svelle,
li«8vallnm) i Vcerdalens Hovedsogn, eller Gd. af samme Navn i Borsens Sogn og Prcestegjceld
vestenfor Throndhjem, det lader sig vel neppe med Bestemthed afgjsre; men vist er det, at her
hverken kan blive Spsrgsmaal om Gd. Rosvold (ford. » Neksvelli) i Lexviken, eller om Rostvold
Prcestegaard i 3CdL Sogn paa Nordmor, som man ogsaa har gjettet paa.
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ning. Kong Harald lod opfore Kongsgaarden nedenfor Marice-Kirken ved Elven, hvor
den nu er, og hvor han havde ladet gjore him Hall, lod han samme Huus indvie til
Gregorius Kirke.

Vapitel HO. Der var en Mand, ved Navn Ivar Hvide, som var en gjcev Lendermand og boede i

Oplandene, og var en Darterson af Håkon Jarl den Mcegtige. Ivar var den vakkreste
Mand, som man kunde see. Ivars Son hedte Håkon, og om ham blev det sagt, at han

udmcerkede sig iblandt alle Mcend, som paa den Tid var i Norge, i Vcenhed, Styrke og

Legems Fuldkommenhed. Strax i sin unge Alder var han paa Krigstog, hvor han ind

lagde sig saa stor Mre og Anseelse, at han siden blev en as de navnkundigste Mcend.
Eapitel Hl. Tambarsselver var den mcegtigste Lendermand i Throndhjem. Der var kunOm Einar Tam- ' , />

barssclver. Venffab imellem ham og Harald Konge, dog beholdt Elnar de Forlehmnger, som

han havde havt medens Kong Magnus levede. Einar havde meget store Eiendomme, og
var gift med Bergliot, en Datter af Håkon Jarl, som for er fortalt. Deres Son Endrid
var da fuldvoren og gift med Sigrid, en Datter af Ketil Kalfsson og Gunhild, Kong Ha

ralds Sosterdatter. Endrid havde arvet sin Morfaders, Håkon Jarls og hans Sonners

fagre Vcenhed; men Vcert og Styrke havde han efter sin Fader Einar, samt alle de Le
gems Fuldkommenheder, hvorved Einar udmcerkede sig fremfor andre Mcend. Han var
og, saavelsom sin Fader, den vennesceleste Mand, som Sagaerne vidtloftigen vidne om.

Eapitcl H2. Orm var den Gang Jarl i Oplandene: hans Moder var Ragnhild, en Datter af

Håkon Jarl den Mcegtige, og Orm var en overmaade gjcev Mand. Da var Aslak Er
lingsson oster paa Icederen paa Sole, og var gift med Sigrid, en Datter af Jarlen
Svend Hakonsson. Gunhild, Svend Jarls anden Datter, var gift med Danakongen
Svend Ulfsson. Saadan var Håkon Jarls Astom den Gang i Norge, foruden mange

fiere gjceve Folk, og den hele Slcegt udmcerkede sig fremfor andre ved et meget vakkert Ud
seende, ligesom de steste vare begavede med store Legems-Fuldkommenheder og vare Alle
gjceve og anseelige Mcend.

kapitel HZ. Harald Konge havde et stort Sind, som vorede jo lnere han befcestedes i Landet.Haralds Haard- e i <-„/»
bed Saaledes kom det dertil, at det gik de Fleste llde, som talede mod ham, eller sogte at fremme

Andet, end han vilde. Saa siger Thiodolf Skald:

Hver Landsaat huld sin Drot,
Som ssger Krigens Gjald,
Bor sidde og bor staa,
Som gjceve Krigsmand vil.
Hele Folket luder
For Slagstcerens
Ei andet er for Kriger
End lyde, hvad som Kongen byder.

Gapitei HH. Einar Tambarskelver var Bsndernes fornemste Formand over hele Throndhjem, ogKong Haralds og i»-» <;,
Vers^mnw'varede for dem paa Thlnge, endog nåar Kongens Mcend anklagede dem. Elnar var

"" meget kyndig i Lovene, og manglede ikke Djcervhcd til paa Thinge at gjore sin Mening
gjceldende, om endog Kongen selv var tilstede, og alle Bonder stode ham bi. Dette op

vakte meget Kongens Vrede, og det kom omsider saa vidt, at de ivrigen trcettede med hin

anden. Einar sagde, at Bonderne ei vilde taale nogen Ulov af ham, dersom han krcenkede

2) Ravnen Ravnens Feder er Krigshelten.

«tap. 42. Sole paa Icederen, see 1 B. S. 123.
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deres Landsret. Dette indtraf nogle Gange mellem dem. Da tog Einar sig til at holde
mange Folk om sig hjemme, men dog mange ftere, nåar han foer til Byen og Kongen
var der tilstede. Eengang foer Einar ind til Byen med en stor Folkemagt, som bestod af
8 eller 9 Langstibe og nersten 500 Mand, og da han kom til Byen, gik han derop med
denne Folkestare. Harald Konge var i sin Gaard, og stod ude paa Loft-Svalen, hvor han
saae Einars Folk stige af Skibene. Der fortcelles at Harald da qvad:

leg seer modig Tambarstelver,
Han, som trceder Tangens Rad/)
I store Folkestare
Fra Våndet gaa paa Land.
Fuldstcerke Helt nu venter paa
Hjelmkongens Stol at fyldes)
Huuskarle-Flok i larle-Folge
leg sinder ofte mindre.

Du, som rodner Skjoldets Blik!")
Einar jager os fra Land,
Hvis han ei kysse maa
Den tynde Oxes Mund.

Einar dvoelede nogle Dage i Byen.
En Dag var der et Mode i Byen, hvorved Kongen Selv var tilstede. Der var kapitel Hg

bleven en Tyv greben og fort til Modet. Denne Mand havde tilforn vceret hos Einar, 'drivs
som havde varet vel tilfreds med ham. Dette blev Einar sagt og han vidste nok, at
Kongen ikke vilde heller lade Manden flippe, fordi Einar tog sig af Sagen; thi lod Einar
sine Mcend vwbne, gik derpaa til Modet og tog Manden med Magt derfrå. Derefter
lagde begges Venner sig imellem og sogte at m<egle Forlig, og det kom saaledes dertil, at
et Stcevnelag blev bestemt, hvortil de begge Selv stulde indfinde sig. Der var en Thing
stue i Kongens Gaard ved Elven Nid, og Kongen gik ind i den med nogle faa Maend,
medens hans andre Folk vare ude i Gaarden. Kongen lod vende Fjcelen for Loft-Glug
gen, faa der var kun en liden Aabning derpaa. Da Einar kom ind i Gaarden med sit
Mandstab, sagde han til sin Son Eindrid: „bliv Du udenfor med Folket, da er der ingen Fare
for mig." Eindrid blev staaende ude ved Stuedsren. Da nu Einar kom ind i Thingstuen,
sagde han: „morkt er der nu i Kongens Thingstue." I det Samme lob nogle M<end
imod ham og anfaldt ham, Nogle med Stik, Nogle med Hug. Da Eindrid Horte dette,
trak han sit Svcerd og lob ind i Stuen; men han blev strår fceldet tilligemed sin Fa«
der. Derpaa lob Kongens Mamd til og Mede sig for Doren; men Bonderne tabte Mo
det, fordi de ingen Formcend havde. De eggede vel hverandre op og sagde, at det var
en Skam, om de ei stulde hevne deres Hovding; men der blev dog Intet af Anfaldet.
Kongen gik ud til sit Mandstab, Mede dem i Slagorden og opsatte sit M<erke; men Bon
derne vovede intet Angreb. Derefter gik Kongen med alt sit Mandstab ombord paa sine
Skibe, roede ned ad Elven og derefter sin Vei ud af Fjorden. Da Einars Kone Berg
liot, der var i det Herberge, som Einar for havde havt i Byen, spurgte Einars Fald, gik
hun strår op i Kongsgaarden, hvor Bondehceren var, og ophidsede den meget til Slag;
men i samme Vieblik roede Kongen ud ester Elven. Da sagde Bergliot: „nu savne vi
her min Frcende, Håkon Ivarsson; ikke stulde Einars Banemcend roe ud ester Elven,

1) Gaaer paa Land over Strandbreddens Tang. 2) At stige i den krigersse Konges Hoistvde. 3) Skjol
dets Blik er Svcrrdet, og Sverdets Blodfarver er Krigeren, som Harald her tiltaler.

11. Vinds Iste Hefte. «
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Vapitel H6
Om Kong Ha
raid og Finn Ar

nesson.

<3apitel H7
ssinn Arnessons

Reise.

om Håkon stod her paa Elvebakken." Derpaa lod Bergliot pynte Einars og Eindrids
Liig, som bleve begravne i Olafs Kirke ved Kong Magnus Olafssons Gravleie. Efter
Einars Fald, blev Kongen saa ilde lidt for dette Verk, at der var Intet som afholdt Len

dermcendene og Bonderne fra at gjore Anfald mod Kongen og holde Slag med ham
uden at de ingen Formand havde til at reise Moerke for Bondehceren.

Finn Arnesson boede paaVsteraatpaaPrjar, og var da Kong Haralds Lendermand.

Finn var gift med Bergliot, en Datter af Halfdan, der var en Son af Sigurd Syr, og
Broder til Olaf den Hellige og Kong Harald. Thora, Kong Haralds Kone, var Finn Ar
nessons Broderdatter, og Finn saavelsom alle hans Brodre, vare Kongens kjcereste Venner.
Finn Arnesson havde nogle Sommere vceret paa Vikingetog i Vesterhavet, og Finn, Gut
torm Gunhildsson og Håkon Ivarsson havde alle vceret samlede paa dette Tog. Harald

Konge foer nu ud efter Throndhjems-Fjorden og til Dsteraat, hvor han blev vel modtagen.
Lcengere hen talede Kongen og Finn med hinanden om den nys indtrufne Tildragelse med
Einars og hans Sons Drab, og om den Knur og Larm, som Bonderne gjorde mod Kon

gen. Finn tog rastt Ordet og sagde: „Du bcerer Dig ilde ad paa begge Viis; forst gjor

Du allevegne ondt, og siden er Du saa rced, at Du ei veed hvordan Du stal bcere Dig
ad." Kongen svarer leende: „jeg vil nu sende Dig, Svoger, ind til Byen, for at forlige
mig med Bonderne, og gaaer dette ei for sig, da stal Du fare til Oplandene og bringe
det dertil med Håkon Ivarsson, at han ei vorder min Modstander." Finn svarer: „hvor
ledes vil Du vel betoenke mig, om jeg paatager mig dette farlige 3Erende; thi baade Thron
der og Oploendinger ere Dine saa store Fiender, at det ei er sikkert for nogen af Dine Sen
demcend at komme did, uden han spares for sin egen Skyld." Kongen svarer: „far Du,
Svoger, denne Sendefoerd; thi jeg veed, at Du kommer i Veie med, om ellers Nogen, med at

gjore os forligte, og vcelg siden hvilken Bon til os Du vil." Finn sagde: „hold Du Dit Ord,
Konge, og jeg stal vcelge min Bon; jeg forlanger Fred og frit Ophold i Landet for min

Broder Kalf, samt alle hans Eiendomme, og tillige, at han faaer sin Vcerdighed og al sin
Magt, som han havde for han forlod Landet." Kongen samtykte Alt hvad Finn talede,
og det blev bekrceftet med Vidne og Haandtag. Derpaa sagde Finn: „hvad stal jeg byde
Håkon, som raader mest i Landet iblandt sine Frcender, for at give sit Samtykke til Forlig

med Dig?" Kongen svarer: „Du stal forst hore hvad Håkon paa sin Side forlanger for
at gjore Forlig; forfrem derefter min Sag som Du bedst formaaer, og negt ham omsider
Intet uden Kongedommet alene. Siden foer Kong Harald sorefter til More og drog til
sig Mandstab, som blev talrigt.

Finn Arnesson foer ind til Byen og havde med sig sine Huuskarle ncer 80 Mand.

Da han nu kom til Byen, holdt han Thing med Bymcendene. Finn talede lcenge og
snildt paa Thinget, og bad Bymcend og Bonder for Alting ikke lcegge Had til Kongen,
eller jage ham bort. Han mindede dem om, hvor meget Ondt der var gaaet over dem,
siden de saaledes havde handlet mod Kong Olaf den Hellige, og tilfoiede, at Kongen vilde
bode for dette Mord efter de forstandigste og bedste Mcends Dom. Enden paa Finns
Tale blev, at Bonderne lovede Sagens rolige Henstand indtil de Sendemcend, som Berg

liot havde sendt til Oplandene, til sin Framde Håkon Ivarsson, vare komne tilbage. Si
den foer Finn ud til Orkadal med de Mcend, som havde fulgt ham til Byen. Derfrå foer
han op til Dovrefjeld og ostover Fjeldet. Forst foer Finn til sin Svoger Orm Jarl, der
var gift med Sigrid, Finns Datter, og fortalte ham sit A3rende.

Cap. 46. Gd. Dsteraad paa Srlandet (Vrjur), ste 1 B. S. 158.
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Derpaa fatte Finn og Orm Jarl Håkon Ivarsson Stcevne, og da de modtes, frembar Eapite» H».

Finn sit A3rende for Håkon med de Tilbud, som Kong Harald gjorde ham. Det fand-"l"n luars,o>,.'
tes snart paa Håkons Tale, at han ansaae det for sin store Pligt, at hevne sin Frwnde Eindrid,

og tilfoiede, at de Ord vare komne til ham fra Throndhjem, hvoraf han kunde vente sig
Hjcelp til at gjore Opstand mod Kongen. Siden forestillede Finn Håkon, hvor langt be
dre det var for ham, at modtage saa stor Vcerdighed af Kongen, som han selv vilde for»

lange, heller end forsoge paa at reise Strid mod den Konge, som han tilforn var tjenstplig

tig. Han sagde, at dersom han gik derfrå med Useier, havde han forbrudt Gods og Fred;
om Du end vinder Seier over Harald Konge, vil Du hede Dm Drots Forrceder."

Orm Jarl underststtede ogsaa denne Finns Tale. Efterat nu Håkon Jarl havde over

tamkt dette, aabenbarede han hvad der laa i hans Sind og sagde saa: „jeg vil forliges
med Kong Harald, om han vil give mig sin Frcendkone Ragnhild, Kong Magnus Olass
sons Datter til A3gte, med stig Medgift, som hende sommer og hun er tilfreds med."

Finn sagde, at han vilde den samtykke paa Kongens Vegne, og saaledes stadfcestedes dette mel
lem dem. Siden foer Finn tilbage til Throndhjem, og da neddyssedes denne Ufred og
Trcette, saa at Kongen beholde sit Rige i Fred indenlands; thi da blev det Sambaand brudt,
som Eindrids Frcender havde stuttet til Modstand mod Harald Konge.

Da Dagen til Stoevnemodet kom, paa hvilken denne Forening med Harald ffulde
afgjores, foer Håkon til Kong Harald, og i deres Samtale siger Kongen, at han for sit Ved-
kommende vilde holde Alt, hvad der i Foreningen imellem dem var asialt. „Du, Håkon,

stal," siger han, «afgjore denne Sag med Ragnhild, om hun vil samtykke i dette Gif
termaal, thi det er ikke raadeligt hverken for Dig eller nogen Anden, at cegte Ragnhild

uden hendes Samtykke. Siden gik Håkon til Ragnhild og frembar for hende dette
Frieri. Hun svarede som saa: „ofte maa jeg finde, at Fader min, Kong Magnus, er
dod og borte for mig, om jeg stal giftes med en Bonde, endstjont Du er en vakker Mand,
vel evet i alle Idrcetter. End om Kong Magnus levede, vilde han ei gifte mig med min
dre Mand end en Konge; thi er det ikke venteligt, at jeg vil gifte mig med en Mand, som

ingen Vcerdighed har." Derpaa gik Håkon til Kong Harald og fortalte ham sin Sam
tale med Ragnhild, og foreholder ham den Aftale, der var gjort mellem ham og Finn,
som selv var tilstede tilligemed de stere Moend, som havde hort paa Aftalen mellem ham

og Finn. Håkon kroever dem alle til Vidne paa, hvorlunde Aftalen var saa, at Kongen
stulde give Ragnhild den Medgift, som hun syntes om, og da hun nu ei vil have nogen

Mand uden hoi Vcerdighed, da maa Du give mig et saadant Haedersnavn, og efter Folks
Sigende, har jeg Mt og Byrd og andre Egenffaber til at hede Jarl." Kongen svarer:
»da min Broder, Olaf Konge, og Kong Magnus hans Son raadede Riget, lode de kun

een Jarl af Gangen vcere i Landet, og saalunde haver jeg og gjort, siden jeg har faaet Kon

genavn, og ikke vil jeg tåge fra Orm det Hcrdersnavn, som jeg tilforn har givet ham.
Nu saae Håkon at hans Sag ingen Fremgang vilde faa, og var dermed saare ilde tilfreds.
Finn var og overmaade vred. De sagde, at Kongen ikke holdt sit Ord, og skiltes saaledes ad.

Håkon foer derpaa ud af Landet med et vel bemandet Skib. Da han kom til

mark, foer han strår til sin Svoger Kong Svend, som tog meget hcrderligen imod ham og gav Danmark,
ham store Forlehninger. Håkon blev Kong Svends Landvcernsmand mod Vikingerne,
Vender, Kurer og andre Vstlcendinger, som feidede meget i Danavcelde, og han laa ude
paa sine Krigsstibe Vinter og Sommer.

Der var en Mand, som hedte Asmund, der siges at have vceret Kong Svends

sterson og Fosterson. Denne Asmund udmcerkede sig blandt Alle formedelst sin Mandig-
75
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hed og var meget afholdt af Kongen. Da Asmund kom til Sjoels Aar og Alder, blev
han snart en uregjerlig Mand og lagde sig meget paa Mord og Manddrab. Dermed var

Kongen ilde tilfreds, lod ham fare fra sig og gav ham et godt Lehn, saa han kunde holde
sig og sit Folge vel. Saasnart Asmund havde faaet dette Gods af Kongen, drog han til
sig en stor Skare Folk, og da det Gods, som han havde faaet af Kongen, ikte strakte til

hans Omkostninger, tog han under sig meget mere, som tilhorte Kongen. Da nu Kongen
spurgte dette, stwvnede han Asmund til sig, og da de traf hinanden, sagde Kongen, at As
mund skulde vcere ved hans Hird, uden at holde Folk om sig, og det blev saaledes som
Kongen vilde. Men da Asmund havde vceret en kort Stund hos Kongen, blev han kjed
af at vcere der, lob bort om Natten, kom tilbage til sit forrige Folge og gjorde mere Ondt
end tilforn. Da nu Kongen reed over Landet og kom i Ncerheden deraf hvor Asmund

var, sendte han Krigsfolk hen for at gribe ham med Magt. Siden lod Kongen ham stette
i Icern, og holdt ham saaledes en Stund i den Tanke, at han monne spoeges. Men al

drig saasnart stap Asmund ud af Icernet, for han lob bort, fik sig Mandstab og Krigsfolk,
og tog sig til at hcerje baade udenlands og indenlands. Saaledes gjorde han stort Hcer
vcerk, drcebte mange Mennejker og plyndrede vide omkring. Da nu de Mcend, som lede

ved denne Ufred, kom til Kongen og klagede for Kongen over deres Skade, svarer han: „hvi
sige I dette til mig, og hvi fare I ikke til Håkon Ivarsson, som er min Landvcernsmand,
sat til at frede for Eder Bonder og holde Vikinger i Ave. Det var mig sagt, at Håkon
var en djcrrv og tapper Mand; men nu synes mig som han ikke vil lcegge sig til, nåar der

er nogen Livsfare paa Foerde." Disse Kongens Ord bleve Håkon forebragte med mange
Tillceg. Siden foer Håkon med sit Mandffab for at opsoge Asmund, og da deres Ski
ve modtes, lagde Håkon sig strax til Slag, som blev haardt og hvori der ffede stort Mand
fald. Håkon besteg Asmunds Skib og hug Mandstabet ned for Fode. Saaledes kom

det dertil, at Håkon og Asmund stiftede Hug med hinanden, og der faldt Asmund. Håkon

huggede Hovedet af ham, foer ffyndeligen til Kong Svend, og traf ham just, som han sad
ved Madbordet. Håkon Mede sig for Bordet, lagde Asmunds Hoved paa Bordet for

Kongen og spurgte om han kjendte det. Kongen svarede ikke; men blev blodrod i Ansigtet.
Kort ester sendte Kongen Bud til ham og befalede ham, at fare bort af sin Tjeneste. „Siig
ham, at jeg ei vil gjore ham nogen Meen; men jeg kan ikke holde Vagt paa alle vore Frcender."

A Siden foer Håkon bort fra Danmark og nord til Norge til sine Eiendomme. Da
,/ntz Gifttrmaal. var hans Frcende, Orm Jarl, dod. Håkons Frcender og Venner bleve meget glade ved

at sec Håkon og mange gjcrve Mcend gjorde sig meget fore, for at bringe det til Forlig mellem Ha
rald Konge og Håkon. Saaledes kom det til Forlig paa den Maade, at Håkon fik Kongehalle

ren Ragnhild; men Harald Konge gav Håkon larldom med samme Magt som Orm Jarl hav
de havt. Håkon svoer Harald Konge Trostabs Ed til al den Tjeneste, som han var pligtig.

Kalf Arnesson havde vceret paa Vikingetog i Vesterlandene alt siden han foer fra

Kalfs Forlig. Norge; men om Vinteren var han ofte paa Orkenoerne hos sin Svoger Thorfinn Jarl.
Finn Arnesson sendte Bud til sin Broder Kalf og lod ham sige den Forening, som han med
Kong Harald havde indgaaet, at Kalf stulde faae Landefred i Norge og sine Eiendomme
igjen, med stige Forlehninger, som han havde havt af Kong Magnus. Da denne Ord

sending kom til Kalf, gjorde han sig strår reiseferdig og foer oster til Norge til sin Broder
Finn. Derpaa ffassede Finn Kalf Kongens Fred, og da Kongen og Kalf modtes, indgik

de Forlig ester den Aftale, som Kongen og Finn tilforn med hinanden havde gjort. Kalf
forpligtede sig derpaa til Kongen paa samme Maade, som han havde forbundet sig til at
tjene Kong Magnus, hvorefter Kalf ssulde udfore Alt hvad Kongen vilde og cmsaae at vce-
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re til Gavn for sit Rige. Derpaa tog Kalf mod alle sine Eiendomme og Forlehninger,

som han fer havde havt.
Nceste Sommer ester udbod Kong Harald Leding og foer sor til Danmark,

han hcerjede om Sommeren; men da han kom sor til Fyen, var der samlet en stor Krigs- »«".
magt imod ham. Da lod Kongen sit Mandstab gaae fra Borde, og beredte sig til Land

gang. Han Mede sit Mandstab i Slagorden, såtte Kalf Arnesson i Spidsen for en Af
deling, befalede ham at gjore det forste Angreb og sagde hvorhen de stulde stille deres An

fald, med det Loste, at han siden vilde gjore Landgang og komme dem til Hj<rlp. Da
Kalf var kommen paa Land med sit Mandstab, kom strår en Krigsmagt imod dem, og Kalf

indlod sig ufortovet i Slag, som dog ei blev langvarige; thi Kalf blev strår overmandet og

gav sig paa Flugten med sit Mandstab. Danerne forfulgte dem ivrigen, og Mange af
Nordmcendene faldt, og der faldt ogsaa KalfArnesson. Nu gik Kong Harald paa Land med sin

Fylking,og de opdagede snart paa deres Vei Valpladsen,hvor de sunde Kalfs Lig, og bare det ned
til Skibene. Men Kongen gik op paa Land, hcrrjede og droebte mange Folk. Saa siger Arnor:

Kongen blanke Klinge
Med Blod i Fyen farved;
Han splitted Fynbo-Skare;
Ilden om Huse spilled.

Ester dette syntes Finn Arnesson at have Grund til Fiendstab imod Kongen, forme- Epitel n

delst sin Broder Kalfs, Fald. Han paastod, at han havde forraadt Kalfs Llv, og brugt af
Svig imod Finn Selv, ved at lokke hans Broder Kalf over Vesterhavet i Kong Haralds
Vold paa Tro og Love. Da denne Tale kom ud iblandt Folk, var der Mange som sagde,
at det maatte synes enfoldigt, om Finn kunde tro, at Kalf nogensinde kunde faa Kong Ha

ralds oprigtige Venstab; thi de meente, at Kongen var den Mand, der sogte Hevn for
mindre Forncermelse, end den Kalf havde tilfoiet Kongen. Kongen lod Folket tale herom

hvad de vilde og sagde hverken Ja eller Nei dertil; men det mcerkedes tydeligen, at Kongen
syntes vel om, hvad steet var. Kong Harald qvad denne Vise:

Nu er jeg bleven fulde
To og Ellevs Banemand
De Mord jeg end kan mindes;
Til mordiss Kamp jeg egges.
De, som Guldet ode/)
Sig paa Svig bestilte.
Bedrag med Liften folger
Tidt voxer Log af lidt.^)

Finn Arnesson tog sig denne Sag saa noer, at han foer bort af Landet og forfoiede
sig sor til Danmark til Kong Svend, hvor han fik en scerdeles venlig Modtagelse. De ta

lede lcenge i Eenrum med hinanden, hvoraf Folgen omsider blev, at Finn gik i Kong Svends
Tjeneste og blev hans Mand. Derefter gav Kong Svend Finn larledomme og såtte ham

over Halland, hvor han lamge var Jarl og vcergede Landet mod Nordmcendene.
Ketil Kalf og Gunhild paa Ringences havde en Son, som hedte Guttorm, og var Eapite, ss.

en Sosterson af Kong Olaf og Harald. Guttorm var en herlig Mand, Migen moden i

Mandighed. Ofte var han hos Harald, der elstede ham meget og sogte hans Raad; thi
Guttorm var baade forstandig og meget vennescel. Guttorm var ogsaa tidt i Feider og

1) Mcend. 2) Et Ordsprog.

Cap. SU. lUuxoues, Ringenaes paa Hedemarken, ste 1 B. S. 206.
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hcerjede meget i Vesterlandene med en stor Krigsmagt. Ireland var for ham et Fredens
Land, og i Dublin havde han sit Vinterferde, og stod der i stort Venstab med Kona
Margad.

Gu"m' o?I- Sommeren efter foer Kong Margad og Guttorm med ham ud paa et H<ertog til
Bretland, hvor de finge et umaadeligt Bytte. Siden lagde de ind i Aungulso-Sund for
at dele deres Bytte. Men da Kongen saae den Mcrngde Solv, som blev frembaaren
vilde han have det hele Bytte, og agtede da kun lidet sit Venstab med Guttorm. Gut!
torm var ilde tilfreds med, at han og hans Mcknd blev saaledes deres Lod frarovet- men

Kongen sagde, at han stulde v<elge en af Delene, „enten stal Du vcere tilfreds med hvad vi
ville bestemme, eller og holde Slag med mig, og da have den Byttet, som Seieren vinder

og tillige stal Du gange fra Dine Skibe; dem vil jeg have." Guttorm syntes at Sagen
havde sin store Vanstelighed paa begge Sider; thi baade ansaae han det for Skammelige,
at forlade Skib og Gods uden Brode, og tillige var det heel farlige, at staaes med Kongen

og den hele Hoer, som fulgte ham, da der var saa stor Mon mellem Kongens og hans
Krigsmagt, at Kongen havde 16 Skibe, men Guttorm kun 5. Da forlangte Guttorm

3 Dages Frist, for at overlegge denne Sag med sine M<end; menende i den Tid, at kunne

formilde Kongen noget og komme i bedre Venstab med ham ved sine Mcends Mcegling;
men dog fik han ei af Kongen hvad han begjoerte. Dette var Dagen for Olafs Dag. Nu
valgte Guttorm heller det Kaar, at do med Heltemod eller vinde Seier, end at taale Skam,

Spot og Forhaanelse formedelst et saa stort Tab. Derefter paakaldte han Gud og sin
Frcende, den hellige Kong Olaf, og bad ham om Hjcelp og Bistand, lovende, at give den

hellige Mands Huus Tiendeparten af alt det Bytte, som faldt i deres Lod, om de finge

Seier. ' Siden ordnede han sit Mandstab og Mede det i Fylking mod den store H<er,
beredte sig til Slag og stoges med dem. Med Guds og den hellige Kong Olafs Hjcelp
vandt Guttorm Seier. Der faldt Kong Margat og hver Mand, ung og gammel, som
fulgte ham, og efter denne store Seier vender Guttorm glad hjem med alle Sine med alt

det Bytte, som de i Slaget havde faaet. Derpaa blev der tåget hver tiende Penge af
det Bytte, som de havde faaet, saasom var bleven lovet Kong Olaf den Hellige, og dette
var saa meget Solv, at Guttorm lod gjore et efter sin egen eller sin Stavn
boers Swrrelse, hvilket Billede var 7 Fod hoit. Dette saaledes forfcerdigede Billede
gav Guttorm til Kong Olaf den Helliges Tempel, hvor det siden haver vceret til Minde om
Guttorms Seier og Kong Olaf den Helliges lertegn.

K^O^fs3r- Der var en ond og avindsfuld Greve i Danmark, som havde en norst Tienestepiae,

.gn. vanmare, som havde sin Slsgt i Throndelagen. Hun dyrkede Kong Olaf den Hellige og ttoede
fast paa hans Helltgdom. Men den foromtalte Greve tvivlede om alt, hvad der blev sagt
om denne hellige Mands lertegn, vaastod at det ikke var andet end Fjas og Prat, og gjorde
Spot og Latter af den Priis og Mre, som hele Landsfolket viiste den gode Longe. Da
nu den Hoitidsdag kom, paa hvilken denne milde Konge endte sit Liv, og som alle Nordma-nd

holdt helllg, da vilde hiin uforstandige Greve ei helligholde den, men befalede sin Tjeneste-

!) Et Christus-Villede, hvis Hoved var omgivet med Straaler.

Dublin, Irelands Hovedstad, see 1 B. S. 78.
Cap. 57. vi-etland, see 1 B. S. 76.

landet i Nordwales, hvilket var det yderste Punkt mod
udstrakt deres Herredomme (cfr. 1 B. S. 2, og Magn. Barfods S Ca" 11"
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pige, at hun ffulde båge og ilde i Ovnen den Dag. Hun kjendte meget vel denne Greves
rasende Heftighed og vidste, at han haardeligen vilde hevne sig paa hende, dersom hun ikte
gjorde hvad han bod. Hun gik derfor nsdigen hen og bagede i Ovnen; men grced meget
under Arbeidet; dog gjorde hun den Trudsel mod Kong Olaf, at hun aldrig vilde tro paa

ham, med mindre han hevnede denne Udaad med en eller anden Ulempe, og nu stulle I faae
at hore en vel fortjent Revselse og et sandr lertegn. Det stede nemlig i samme Stund,
at Greven blev blind paa begge Vinene, og at det Bwd, som hun havde studt i Ovnen
blev til Steen. Af disse Stene er der kommen nogle til Kong Olafs Tempel og vide anden

steds, og siden den Tid holdes Olafs-Messen stedse hellig i Danmark.
Vester i Valland havde en Mand en saadan Vanhelse, at han var Kwbling og gik 5»

paa Knceer og Albuer. En Dag befandt han sig paa en Vei og var sovnet ind. Da

dromte han, at der kom en gjcev Mand til ham og spurgte ham, hvor han vilde hen? Da
han ncrvnede en By, sagde den gjaeve Mand til ham: „faer Du til Olafs Kirke, som staacr

i London, da stal Du vorde karst." Derefter vaagnede han og gav sig strår paa Veien
for at opssge Olafs-Kirken. Omsider kom han til Londons-Bro, og spurgte Borgmamde
ne, om de kunde sige ham, hvor Olafs-Kirken var; men de svarede, at der var mange Kirker,

og de kunde ei vide til hvem enhver af dem var helliget. Kort efter kom en Mand til ham,
og spurgte hvor han vilde hen; han svarede, at han vilde til Olafs-Kirken. Da sagde hiin:
„vi stulle fare baade sammen til Olafs-Kirken; jeg veed Veien did." Derpaa fore de over

Broen til det Strwde, hvor Olafs-Kirken laa; men da de kom til Kirkegaards-Porten, steeg
hiin over Dort«erstelen, som var i Porten; Kroblingen derimod vceltede sig derind; men reiste
sig strår sund og karst, og da han saae sig om, var hans Ledsager forsvundcn.

Kong Harald lod reise en Kjobstad oster i Oslo, hvor han ofte fad; thi der var god ««.
Tilforsel fra den store Landsbygd vide omkring. Der havde han og et beqvemt Scede til 2"de l Dan

<tap. 59. Valwnll, det vestlige Frankrige, see 1 V. S. 71.
(sap. <W. Oslo (0816, 0811,, og Dette Navn, der synes at have

vceret til loenge fsrend Staden i Aaret 1058 eller 1059 blev anlagt, har man viltet udlede af
Loen-Elv (1.6a) ved hvis Udlob (()») den v»r beliggende, idet man nemlig antog Oslo for en
Omscetning for Kortheds Skyld af I.l>»iuB hvilken Derivation dog synes tvungen og tvivlsom.
Stadens gamle Takmarker (Bymcerker) angives i Oslo Vylov saaledes: ,^'»<lulnlll-('1'3llinl-eller
lo«iini-) KZeoKr rw6r 6rir lwi63U fi» dlvokiuum ok i norllan v«Bt (»U8t?) VaK u
(eller kr» ok i dleolciu Munnu KlauBt,- ok vp Var.) a Hlnrtu
«tollknni (HlurtustoKK»), ok Krindina a Vuliu seller Vuliu Var.), I,eune ok i
lil«8 dl«oKK«, er vpp l«i- mote okBU» vt i «eciuuvNicia H) i Ka KlZeif,
«ll 8u» vt a v»Ki'li i«emkr»m ueBo ok Bua «pter i I'»<lvinar blsk (ok iluir vncler

— Var.), d. e. Toyen-Bcrkken raader (ffjelner) nordenfor Vyen, fra Vcrkken og i Nordvest
(Nordost?) til Enerhaugen, fra Enerhaugen og i Nonne-Klosteret og op Bcekken til Galgeberget,
vg saa til Grinden paa Vaaler, fra denne og i Korsbrcekke, som gaaer op mod Egeberg, og saa ud
nedenunder Egebergs-Klev og videre ud efter Vaagen lige mod Odden af Agershuus, og saa til
bage i Toyen-Bcek (eller: — og over nedenfor Egeberg og ned til Alunverket og midt efter Fjorden
imellem Hovedoen og Akershage eller Sletten hvorpaa Christiania nu er beliggende). Sta
den blev strår efter dens Anlceg et Bispescrde, og havde i 13de og 14de Aarhundrede disse Kirker:

St. Halvards K., der var beliggende lidt i Syd for den nuvcerende Bispegaard og en stor
og prcrgtig Cathedral-Kirke, som ved Reformationstiden havde ikke mindre end 18 Altere og 17
Prcrbender. I denne Kirke bleve Kongerne Sigurd lorsalfarer, Magnus den Blinde, Inge Haraldsson
og Håkon den Unge (Hakonsson) foruden andre mcerkelige Personer begravede. Den var indviet til
den norsse Helgen Halvard Vebjornsson, hvis Helligdomme her bleve bevarede i det saakaldte St.
Halvards Skrin. Denne Helgen, der boede paa Gaarden Huseby ved Drammen, var en Fcetter
af Kongerne Olaf den Hellige og Harald Haardraade. 2, Mar ioe K., der stod paa Dren, ved
den sondre Side af Strandgaden, var en stjsn og saare rigt begavet Collegiat-Kirke med 8 Altere
og ligesaa mange Prcebender. Den var det andet af de 14 kongelige Capeller, hvis forste Proelat,
der havde Titel af Prvvst, siulde, ifelge Håkon V. Forordn. af 31 August 1314, tillige bestandig
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at bestytte Landet mod Danerne, saa og til at gjore Anfald mod Danmark, hvilket han ofte
havde for Vane, endffjsnt han ei havde stor Krigsmagt paa Benene. En Sommer foer
Harald afsted med nogle lette Skibe og lidet Mandffab. Han styrede ssrud efter Viken
og da Vinden faldt til, seilede han over under Jylland og hcerjede; men Landsfolket sam
lede sig og forsvarede sit Land. Da styrede Kong Harald til Limfjorden og lagde ind i
Fjorden. Limfjorden er saa beffaffen, at Indlebet er som en snever Elvmunding; men

nåar man kommer lcenger ind i Fjorden, er den som et stort Hav. Kong Harald hcerjede

paa begge Sider af Landet; men da Danerne samlede sig allevegne fra mod ham, lagde han
sig ved en B, som var liden og udyrket. De manglede Drikke ombord paa Skibene og
ginge derfor op paa Ben for at soge ester Vand; men da de intet fandt, sagde de det til

Kongen. Han lod nu soge efter om der var nogen Lyng-Orm paa Ben, og da den fandtes,
bragte de den til Kongen, som lod den fore til Ilden og båge den til Modighed, saaat den skulde bli
ve meget torstig. Derefter blev en Traad bunden om Halen og Ormen sluppen los. Ormen krob
fort afsted medens Traaden opvikledes af Garnnostet, og Folk fulgte efter Ormen indtil den

foer ned i Jorden. Kongen befalede der at grave efter Vand, hvilket de gjorde og fandt
saa meget Vand, at derpaa ingen Mangel blev. Kong Harald spurgte nu ved sine Spei
dere, at Kong Svend var kommen med en stor Krigsmagt af Skibe til Fjord-Mundingen;
men det blev seent for ham at lobe ind, da kun eet Skib ad Gangen kunde flippe ind.
Kong Harald styrede da med sine Skibe ind i Fjorden, hvor den var bredest til et Sted,
som heder Lusbred. Fra den inderste Bugt er der et smalt Eid mod Vesterhavet. Did
roede Kong Harald med sine Mcend om Qvwlden, og om Natten da det var bleven morkt,
lossede de Skibene, trak dem over Eidet og ladede dem igjen, og med alt dette bleve de

sierdige for Dag. Siden styrede de Nord paa, forbi Iyllands-Siden. Da sagde de: „ Ha
rald siap af Daners Haand." Harald sagde, at han saaledes stulde komme til Danmark

vcrre Norges Riges Cantsler. I denne Kirke bleve de to sidste Konger af Navnet Håkon (den V. og
VI.) begravede. 3, St. Kl em en ts K.; 4, St. Nicolai (Nwu1»8) K., som Kong Håkon Ha
konsson lod flytte til den Borg, han havde ladet opfore paa Valkaberg (Enerhaugen). Den stod
forhen i Ncerheden af Gedebroen, paa den ostre Side af Gaden. 5, Kors (Kros) K.; 6, St.
Laurets (1.9f1-untB)K. tilligemed etHospital, foruden hvilket der ogsaa var et Hospital paa Gaarden
Ilnkvinn (nu Hovin) ostenfor Staden; 7, St. Ola fs K.og Kloster af Prcedikebrodre- eller Dominicaner-
Ordenen, samt desuden Graabrodre- eller Franciscaner-Klosteret, beliggende paa det Sted hvor det nu
vcrrende Hospital staar, og endelig et meget rigt begavei Nonne-Kloster der laa paa Leret
(I.oii an), uden Tvivl der hvor nu Prcrstegaarden er beliggende. Videre bor ncevnes Kongsgaarden
paa Dren, Bispegaarden med et Kastet i Noerheden af St. Halvards Kirke, Ca nce ler-(Cantsler)
Gaarden, Chorsbrodre- Gaarden, Ra a dhuset, Lagman ds- Gaarden,St. Annas og hellig Le
ge ms Gildehuse o. s. v. Som Oslos Forstcedermaae ansees (see ovenf.) paa den syoostre
Kant; her var et almindeligt Landingssted; M3uituBloKicar (Galgeberget) paa den ostre, og ende
lig Leniln (a nu Leret) paa den nordre Side af Staden. Efter at Oslo i den nor
diske Syvaars-Krig var bleven afbrcendt Fredagen og Loverdagen den 21de og 22de Februar 1567 af
den davcerende danste Befalingsmand paa Agershuus, Christjern Munk, for at den ei stulde falde
de fremrykkende Svenste i Hwnderne hoevede den sig dog igjen, stjondt langsomt, af sin Me;
men da den ved Vaade-Ild atter afbrcendte den 24de Mai 1624, blev Staden flyttet til den vest
lige Side af Bjorvigen og givet Navnet Christiania efter Kong Christian IV., som selv var ncer
vcrrende ved de den 27de og 28de Septbr. samme Aar afholdte Afstikninqs-Forretninqer over den
nye Stad (jfr. Kraft N. B. I. 383 ss.).

I. u sbi-e ill rigtigere nu Logstor-Bredning, eller den brede Deel af
Lim-Fjorden vestenfor Logstor. Herfrå seilede Kongen til den inderste Vik af Fjorden, nu Nis
sum-Bredning, hvorfra han lod drage sine Skibe over et smalt Eid, som siden fik Navn af Na
i-»l<lB6is S. XI. B. S. 230), og strcekker sig fra Lcmgerhuse i Syd, til Ager i Nord.
Nordsoen har, som bekjendt, for nogle Aar siden gjennembrudt denne Landtange, hvorved der er
fremkommen en seilbar Canal, den saakaldte Ager-Canal. Vendsyssel og Thy ere folgelig atter,
ligesom i Hedenold, forvandlede til en D.

lyllands-Siden, see 1 B. S. 186.
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n<este Gang, at han stulde have fiere Folk og sterre Skibe. Derpaa foer Harald Konge
nord til Throndhjem.

Kong Harald sad om Vinteren i Nidaros, og lod der reise et Skib ude paa bygge
Dren og det var et Busse-Skib.2) Skibet var bygget efter samme Storrelse som "
Ormen lange, og megen Flid anvendt derpaa i alle Dele. Paa Forstavnen var et
Dragehoved og paa Agterstavnen en Hale, og Stavnsiderne vare forgyldte. Skibet havde
35 Rum, og var efter dette Maal stort og derhos overmaade vakkert. Kongen lod Ski
bet paa det omhyggeligste scette i Stand med alt Fornodent, baade med Seil, lovende
Tougverk, Ankere og Ankertouge.

Kong Harald gjorde Bud om Vinteren ssr til Danmark til Kong Svend, at han
stulde om Vaaren komme sondenfra og mode ham ved Elven, for at slaaes med ham, og
saaledes stifte Landene, at han som Seier vandt, stulde have begge Kongeriger. Den
Vinter udbod Kong Harald Norges Almue til Leding, og mod Vaaren samledes en stor
Krigsmagt. Da lod Harald styde det store Skib fra Land ud paa Nid-Elven, og lod
derpaa sattte Dragehovedet. Da qvad Thjodolf Skald:

Fagre Pige! leg saae Skibe
Stsdes ud paa Soen;
Seer Du svsmme langs med Landet
Prude Drages lange Side?
Den glindsende Ormfare^
Nu under Ladning gloer,
Og gyldne Nakkeho'der
Fra Land rulles ud paa Vand

Derpaa lod Kong Harald sit Skib tiltakle og gjorde sig feilfaerdig, og da han var
seilklar, lagde han Dragen ud af Elven og brugte Aarerne fiittigen. Saa siger Thjodolf:

Slagets BaldurN Lsrdag
Slynger fra sig lange Telt,")
Og prude see
Ormkjsl fra Landet glide.
Unge Konge styre bod
Nyt Skib vest ud fra Nid,
Og raste Gut i Sven '
Lader Aaren falde.^)

Kongens Hcer Aarer ret
Lester op as Soen;
Pigen staaer, sig undrer
Over rare Aareslag.

Det salder hende tungt,
Om firbladet sorte Drcrg
Saalund' ssnderspringer.

I Fred hun ei oendser det.

Store Sorg forvoldes, for
Aaren sied's paa svulmet Hav;
Naglet Drage Nordmcend roe
Langs med iiskolde Hav.
Hvor med syvti Aarer
Flaaden stikker ud til Havs,
Teer den sig fra Landet,
Som Orn med Ving af Icern.

Kong Harald siyrede langs med Landet sorefter og udbod overalt Almuen til Leding
med Folk og Skibe. Men da de kom lcengere oster til Viken, fik de en stcerk Modvind,
saa Hceren lagde sig vide om i Havnene, baade ved Udoer og inde i Fjorden. Saa siger
Thjodolf:

Snackkens glatte Stavn
Nu haver Ly ved Skov;
Ledingshceren lukker Land
Med Krigsstibes Stcenger;

I) Strandbredden. 2) Et stort Skib, med bredt Skrog, som synes at have vcrret meer lig et Laststib,
end Krigsssib. Vusse bruges endnu i daglig Tale om hvad der er stort. 3) Dragen. 4) Den krigerste
Konge. 5) Naar de stulde seile, toges Tettene ned. 6) Enker for Qvinder. 7) Begynder at ro.

11. Binds Iste Hefte. 8
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Vapitel 63
Om Kong Ha
ralds Flaade.

I alle Skjoergaards Bugter
Almindings Skibe ligge
Og hsibryned") Skuder
I Loe af Strand soge Ly.

I den staerke Storm, som da reiste sig, behovede det store Skib sine gode Fortoinings-
Ankere. Saa siger Thjodolf:

Kongen slaaer med hoien Stavn

Noksom prover Kongen
Snekkens Ankertouge;
Og ei Lindens Fiende^
Sparer loernet krummes)
Foele Storm og Stene
Tykke Ankerloegge tygges)

Da de fik god Vind, styrede Harald med sin Flaade oster til Gota-Elven og kom der
ved Afdags-Tid. Saa siger Thjodolf:

Modig Harald i en Fart
Til Elv«) sin Halvdeel forer;
Noer ved Landemcerke

Du overnatter, Norges Drot!
Gram holder Thing ved Thumle,
Hvor Svend er Dag bestemt
Til Mode, Ravnens Glcede/)
Hvis ikke Daner svigte.

Da Danerne nu spurgte, at Normanna-Hoeren var kommen til Elven, fiygtede Alle,
som fiygte kunde. Nordmcendene erfore da, at Danakongen ogsaa havde udrustet en Flaa
de, som laa deels ved Fyen, deels ved Sjwland. Da nu Kong Harald spurgte, at Kong

Svend ei vilde holde Stcevnelag eller Slag med ham ester Aftale, tog han samme Be

stutning som for, at han lod Bondehceren såre hjem; men bemandede 150 Skibe hvormed
han styrede sorefter til Halland, hvor han hcerjede vide omkring, lagde derpaa med Flaaden

ind iLo so-Fjord og odelagde Landet. Lidt senere kom Kong Svend imod dem med hele
Danerstaaden, som bestod as 300 Skibe. Da Nordmcendene fik den i Sigte, lod

Kong Harald sammenblcese hele Flaaden, og Mange meente, at de nu stulde fiy, eftersom
det ei nu var raadeligt at staaes. Kongen svarer saa: „for stulle Alle ligge, den Ene paa
den Anden, forend at fiy." Saa siger Stein Herdisesson:

Gram,s) modig som en Falk,
Sagde hvad som Sandhed var
Ei noget Haab for ham
Var nu at vorde spart.

i) Skche, prydede med Skjolde langs Skibsborde. 2) Vruus og Vrot af Belger, som bryde udenfor
Less. 3) Mastens Fiende, d. e. Vinden. 4) Ankeret. 5) Gnave. 6) Gota-Elven. 7) Slag, nemlig
det aftalte Slag ved Gota-Elv. 8) Kong Harald.

Cap. 02. mia, hvor Kongen holdt Thing, er uden Tvivl ved nuvcrrende Tumelhed,
som i „den rode Bog" kaldes Humla-newi, beliggende ved en liden Bugt i Thorslanda det vest
ligste Sogn paa Den Hisingen.

Udlovet af Niui eller nu Nisaa i Halland, hvoraf si)nes at folge, at ved n<er
mest maa forstaaes Bugten ved Halmstad, eller i mere udvidet Betydninq, maassee den hele nu
voerende Laholms-Bugt.

Less's Brcendings Gjcerde;2)
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Capitel 6H
Om Kong

Svends Håer

Mcend bred alle Vaaben op.

Gjcrve Konge sagde:
En for En heller maatte

undvige.

Derpaa ordnede Kong Harald sin Flaade til Angreb, og lagde sin store Drage midt

Flaaden. Saa qvad Thjodolf:

Vennemilde, Ulven huld,^)
Svinger Dragen kjcekt i Slag

Den laa i Hcerens Spidse saa

Dette Skib var vel udrustet og stcerk bemandet. Saa siger Thjodolf:

Kongen, van om
Bod raste Fylking stande fast.
Mig synes Kongevenner
Beskytte Bcenk i
Daadrige tappre Mand
Dragen, Svommer fage,
Med Skjolderand ved Nizaa
Omsiynger i tcette Klynge.

Ulf Stallar lagde sit Skib Side om Side med Kongens og befalede sine Folk, at de

stulde lcegge Skibet vel frem. Da var Stein Herdisesson paa Ulfs Skib og qvad:

Nu Kongens Stallar Ulf
Opmuntrede os Alle,
Hvor hoie Landser stjcelved.
Paa Hav vi Aaren brugte.
Snilde Konges kjcekke
Skynded Skib at styde
Vel frem med tappre Skyle.^
Da sige Helte Ja.

Håkon Ivarsson laa yderst paa den ene Floi, og ham fulgte mange Skibe, som
alle vare vel udrustede. Yderst paa den anden Floi laae Thronder - Hovdinger, og dette

var ogsaa en stor og vakker Hoer.
Danakongen Svend ordnede sin Flaade saaledes, at han lagde sit Skib frem imod

Kong Haralds Skib midt i Flaaden, ncesi ham lagde Jarlen Finn Arnesson sit Skib frem,
derncest Mede Danerne i Linie den Deel af Krigsmagten, som var tapprest og bedst ud
rustet. Siden bandt de paa begge Sider Skibene sammen midt igjennem hele Flaaden;

men fordi Flaaden var saa styr, var der en Mcengde Skibe, som dreve lose omkring, og af

disse lagde hver Skibsstyrer sit Skib frem, eftersom han havde Mod til; men dette var
meget ulige. Endstjont nu Forskjellen paa Mandstabet var saa stor, havde de dog paa

begge Sider en ustyrtelig Hcer. Svend Konge havde 6 larler i sin Tjeneste med sig.

Saa siger Stein Herdisesson:

Modstcerke Herse-Drot

Faren styed ei, da han

,) Falde. 2) Som drcebte Mange. 3) Kongen, som er forsigtig iat vcelge fine Folk. 4) Med Hen
syn til de Skjolde, hvormed Skibene vare prydede langs Skibsborde. 5) Ulf. 6) Skyle var en af Half
dan Gamles kicekke Sonner, hvorved siden kjcekke Mcend betegnedes.

8^

Midt i Ledingsflaadens Bryst;
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Capitel 68
Begyndclsen >

Siriden ved
Nisaa.

Med halvandethundred Skibe
Strid med Daner bied.
Derncest den Vrede iled

Mod Leirekongens Scede
Med trehundred Havets Heste,
Bister Tangens rister.

Saasnart Kong Harald havde sat sine Skibe i stagfcerdig Stand, lod han blcese i
' Krigsluren og befalede sine Moend at roe frem til Angreb. Saa siger Stein Herdisesson:

Ved Munding Harald
Svend i Farten gjsr stor Meen,
Og da Du fjcekt modstod,
Om Fred Svend maatte bede.
Kongens Folk, svcerdomgjordet,
Skarpe Anfald gjorde;
Varm Vunde gyder Blod paa Hav
Ei langt fra Hallands Land.

Derpaa begyndte Slaget, som blev det starpeste, da Enhver af Kongerne eggede sine
Folk. Saa siger Stein Herdisesson:

Og den gjceve Konge
Skjoldet ikke cendser;^
Snart med Hug, snart med Skud
Byder Folket stride.
Stakket Rum var mellem Hoer;
Baade Sten' og Pile ftsi;

Det var seent paa Dag, da Slaget begyndte, og det holdt ved hele Natten. Kong
Harald stjod en lang Stund med sin Bue. Saa siger Thjodolf:

Gjceve Oplands Konge drog
Almebue i al Nat;
Landstyrer Pile lod
Drive paa Skjolde hvide.

Blodig Pile-Od sig smyger
Gjennem Bsnders Brynje;
Spyd-Flugt, Finners Skat, 5)
Mod Dragens Skjold tiltager.

Håkon Jarl og den Krigsmagt, som fulgte ham, bandt ikke deres Krigsmagt fast,
men roede mod de danste Skibe, som fisde lose omkring, og ryddiggjorde hvert Skib, som

han fwstede sig ved. Da Danerne nu m<erkede dette, drog hver af dem af Veien med sit
Skib for Jarlen; men han forfulgte dem alt som de staatede tilbage, saa de vare paa Veie
at fiy. Da roede et let Fartoi til Jarlens Skib, og der blev raabt til ham, at en Arm af
Haralds Fylking veeg tilbage, og at Mange af deres Folk vare faldne. Derpaa roede

Jarlen til og gjorde et saa haardt Angreb, at Danernes Skibe sakkede tilbage. Saale

des bar Jarlen sig ad hele Natten, halede frem der hvor det mest behovedes; men hvor
han kom frem, kunde Ingen holde ham Stangen. Bestandig roede han udenom Slaget.

I) Havet. 2) Floden Nizaa. 3) Vruger fit Svcerd uden at beskytte sig med sit Skjold. 4) Doden
bestemte. 5) Finnerne betalte nemlig Vaaben, vel iscer Buer, i Skat.

Flygtnings Liv det gjaldt;
Rsde Blod af Svcerdet lober.
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kapitel 66
Kong Svends

Ftugt

Mod Enden as Natten begyndte Hovedstyrken af Daner-Flaaden at fiy; thi da havde Kong
Harald med sit Folge bestegen Kong Svends Skib, hvis Mandstab saa aldeles ryddedes,
at Alle faldt paa Skibet, uden de, som sprang til Havs. Saa siger Arnor larlastald:

Hoisttappre Svend ei gik
Saglos fra sin Snekke,
Saa staaer det for min Tanke;
Haard Malm mod Hjelmen siaaer.
Ordsnilde Skib
Flod, for Mandstab ode,
For cedel Konge fra den dode
Hirderffare i Flugten farer.

Da Kong Svends Mwrke var fceldet og hans Skib blottet for Mandffab, flygtede
alle hans Mcend, men Nogle faldt, og da de Skibe,'som vare sammenbundne, ikte kunde
lofts, kastede Mandffabet sig paa dem overbord, og Nogle kom ombord paa andre Skibe,
som vare loft. Derefter roede Alle de blandt Kong Svends Mandstab, som undkomme
kunde, undas. Der blev et stort Nederlag, og der hvor Kongerne selv sloges og de fleste
Skibe vare sammenbundne, laae mere end 70 af Svends Skibe tilbage, som alle havde
mistet deres Mandstab. Saa siger Thjodolf:

sagdes
Paa engang rydde i en Svip
Af Danerfolkets glindsend'
Skib' i det mindste Syvti.

Kong Harald roede ester Danerne og forfulgte dem; men det var ikke let; thi Skibs
staaden laa saa tatt sammen, at det var vansteligt at komme frem. Finn Jarl, som ei
vilde fiy, og tillige var svagsynet, blev tågen til Fange. Saa siger Thjodolf:

Svend ei at lonne Seiren har
Sex Dana-larler, som
Paa engang i et Slag

Som med et modigt Hjcerte
Ei Flugten vilde tåge.
Midt i Fylking fangen blev.

Håkon Jarl laa tilbage med sine Skibe, medens Kongen og det ovrige Mandstab
forfulgte de Flygtende; thi Jarlens Skibe kunde ei komme frem for de Skibe, som laae i
Veien for ham. Da kom en Mand roendes paa en Baad til Jarlens Skib og lagde til
under Skandsen. Manden var stor og havde en viid Hat. Han praiede Skibet: „hvor
er Jarlen?" sagde han. Jarlen var da i Forrummet og Mede en Mands Blod. Jar
len saae hen til Manden med Hatten og spurgte om hans Navn? Han svarede: „her er
Vandraade, tael Du med mig, Jarl." Jarlen ludede sig overborde til ham. Da sagde
Manden i Baaden til ham: „jeg vil modtage Livet afDig,larl, om Du vil give mig det." Da
reiste Jarlen sig, kaldte to Mcend, som vare ham kjcere, til sig og sagde til dem: „stiger i
Baaden, bringer Vandraade i Land, folger ham til min Ven, Karl Bonde og siger ham,
til Beviis paa at disse Ord komme fra mig, at han lader Vandraade faa den Hest, som

l) Svend. 2) Harald.

Forsged Pileleg.
Priist i Strid, Finn Arnesson,
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jeg gav Karl Foredagen, tilligemed sin Sadel og sin Son til at folge ham." Derpaa
stige de i Baaden og tåge Aarene fat, medens Vandraade styrede. Dette stede henimod

Daglysningen just som Skibene vare mest i Bevegelse, i det nogle roede til Lands, nogle
til Havs, og det baade smaa og store. Vandraade styrede, hvor der syntes ham at vcere
mest Rum imellem Skibene, og nåar de kom i Ncerheden af Nordmanna-Skibe, opgave

Jarlens M<end deres Navn, og da lode Alle dem fare hvor de vilde. Vandraade styrede langs
med Strande», og lagde ikte til Lands forend de kom forbi den storste Mcengde af Skibe.

Derpaa ginge de op til Karls Gaard, og da begyndte det at lyse. De ginge ind i Stuen,
hvor Karl var nyligen paaklcedt. Jarlens Mcend sagde ham deres Mrende, og Karl
sagde, at de skulde forst tåge Mad til sig, lod stette et Bord for dem og gav dem Vaske

vand. Da kom Huusfruen ind i Stuen og sagde strår: «det undrer mig, at vi aldrig
faa Sovn eller Ro i Nat for Skrig og Glam" Karl svarede: „veed Du ikke at Kon

gerne have staaes i Nat." Hun spurgte: «hvo fik Overhaand?" Karl sagde: «Nord
mcendene seirede." «Da haver vel vor Konge tåget Flugten?" siger hun. Karl sva
rede: «Ingen veed om han er falden eller flyglet." Hun sagde: „det er usselt med os
for Konge vi have, han er baade halt og rced." Da sagde Vandraade: „ei er Kongen
rced, endstjont han ei er seierscel." Derpaa vastede Vandraade sine Hcender; men han tog
Haandklcedet og torrede sig pent af midt paa Klcedet. Huusfruen rykkede Haandklcedet

fra ham og sagde: glidet godt har Du lcert; det er tolperagtigt at vcede hele Dugen paa
een Gang." Vandraade svarer: «der kommer jeg vel end, at jeg kan torre mig midt paa
Haandklcedet." Derpaa såtte Karl et Bord for dem, og Vandraade fatte sig i Midten.
De spiste en Stund og ginge derpaa ud. Da var Hesten sadlet, og Karls Son fcerdig til

at folge ham med en anden Hest. De ride afsted til Skoven; men Jarlens Mcend ginge
til deres Baad, roede til Jarlens Skib og fortcelle Udfaldet paa deres Fcerd.

kapitel 67. Kong Harald og hans Mcend forfulgte kun kort de Flygtende; men roede derpaa til-
Harald, båge til det Sted, hvor de forladte Skibe laae. Da blev Valpladsen ransaget, og paa

Kong Svends Skib fandtes en Mcengde as dode Mcend; men Kongens Liig fandtes ikte,

endstjont dog Folk for vist troede, at han var falden. Da lod Kong Harald vise sine
Mcends Liig den sidste Omsorg, og forbinde deres Saar, som behovede det. Derpaa lod

han Ligene af Svends faldne Mcend stytte til Lands, og sendte Bud til Bonderne, at de
stulde jorde dem. Siden lod han Byttet dele, og opholdt sig dermed nogen Tid. Da

spurgte han de Tidender, at Svend Konge var kommen til Sjceland, og at alle de af hans
Hoer, som vare undfiyede af Slaget, vare komne til ham tilligemed mange Andre, faa han
havde en ustyrtelig Håer.

? Jarlen Finn Arnesson blev fangen i Slaget, som for er fortalt, og da han blev ledet

til Kong Harald, var Kongen meget munter og sagde til ham: «her modes vi nu, Finn,
men sidst var det i Norge; den danste Hird har ikke staaet saa ganste fast ved Din Side
og det vil vorde et stemt Arbeide for Nordmcendene, at stcebe Dig, blinde og gamle Mand,

med sig og opholde Dit Liv." Da svarer Jarlen: «Meget ondt have Nordmcendene nu
at vinde; men dog er alt det vcerst, som Du befaler dem." Da sagde Kong Harald: «vil

Du have Liv og Fred, endstjont Du ei haver fortjent det?" Jarlen svarer: «ikke af Dig,
Din Hund." —Kongen: «vil Du da, at Din Frcende Magnus giver Dig Fred?"
Magnus, Kong Haralds Son, styrede da Skibet. Da svarer Jarlen: «kan den Hvalp

raade for Liv og Fred." Da lo Kongen, og som han fandt Gammen iat erte ham, sagde

han: «vil Du modtage Livet afDin Frcendkone Thora?" Jarlen: «er hun her?" -"

„her er hun," sagde Kongen. Da sagde Finn Jarl de stygge Ord, som siden ere blevne
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hevarede som et Beviis for, at han var saa vred, saa han ei kunde styre sine Ord: «det er
ikke forunderlige, at Du beed nu godt fra Dig, da Mceren har fulgt Dig." Finn Jarl
blev given Liv og Fred, og Kongen beholdt ham hos sig en Stund; men Finn var heller

tungsindig og stiv i sine Ord. Da sagde Kong Harald: «jeg seer, Finn, at Du ei gjerne
lever i venlig Omgang med mig eller Dine Frcender; nu vil jeg give Dig Forlov til at fare
til Din Svoger, Kong Svend." Jarlen sagde: „det modtager jeg gjerne, og desto tak

nemligere, jo for jeg kommer bort herfrå." Siden lod Kongen fore Finn Jarl op paa Land,

og Hallandsfarerne toge vel imod ham. Kong Harald seilede derpaa nord til Norge med

sin Flaade, og foer forst ind til Osio, hvor han gav alt det Mandffab Hjemlov, som fare
vilde.

Der fortcelles, at Svend Konge fad i Danmark den Vinter, og beholdt sit Rige som

tilforn. Om Vinteren sendte han Mcend nord til Halland efter Karl Bonde og hans Hu-

stru. Da Karl kom til Kongen, kalder han ham for sig og sporger, om han hendte ham
eller om han syntes at have seet ham for? Karl svarer: «Jeg kjender Eder, Konge, og jeg
kjendte Dig ogsaa for strår jeg saae Dig, og det er Gud at takke, om den ringe Hjcelp jeg
kunde yde Dig, kom Dig til Gavn." Kongen svarer: «alle de Dage jeg end har at leve,

har jeg at lonne Dig derfor. Nu skal jeg for det forste give Dig den Gaard paa Sjce
land, som Du Selv vcelger Dig, og derncest gjore Dig til en stor Mand, om Du deri veed

at stikke Dig." Karl takkede Kongen vel for sine Ord og sagde, at der endnu var en Bon tilbage,
som han vilde bede om. Kongen sporger hvad det var? Karl sagde, at han vilde bede
Kongen om Lov til at tåge sin Kone med sig. Kongen svarer: «det vil jeg ei tillade
Dig; men jeg ffal ffaffe Dig en langt bedre og forstandigere Kone. For ovrigt kan Din
Kone beholde den Bondehytte, som I tilforn have havt, og der vil hun finde Ncering.
Kongen gav Karl en stor og gild Gaard og staffede ham et godt Giftermaal, saa han blev
en anseelig Mand. Dette blev spurgt vide omkring og meget roest, og kom saaledes og

saa hid nord til Norge.

Kong Harald sad Vinteren efter Nizaa-Slaget i Oslo. Om Hosten, da Mandsta- 2?A'mA.
bet kom sondenfra, var der megen Snak og Fortolling om dette Slag, som havde vceret i Tale.

Nizaa, og Enhver, som havde vceret med der, syntes at kunne fortolle Noget derom. En
gang sad Nogle ien Stue under neden og dråk, og vare meget lystige og snaksomme. De

talede om Nizaa-Slaget, og om hvem der havde indlagt sig storst Ros og Berommelse.

Alle bleve de enige om, at ingen Mand havde der vceret siig som Håkon Jarl. Han var
vaabendjcervest, flintest og han var heldigst; hvad han gjorde var til storste Hjcelp, og han
vandt Seieren. Kong Harald var imidlertid ude i Gaarden og talede med nogle Mcend.

Derpaa gik han til Stuedoren og sagde: „ Enhver hermde monne nu gjerne ville hede Hå
kon," og gik derpaa sin Vei.

Håkon Jarl foer om Hosten til Oplandene, og var om Vinteren i sit Rige meget «apitel?i.

afholdt as alle Oplcendinger. Ud paa Vaaren derefter traf det sig engcmg, da nogle Mcend modH«ton Jari
sadde ved Drikkebordet, at der atter blev talt om Nizaa-Slaget, og Nogle roste meget Håkon

Jarl, Nogle gjorde ikke mindre af Andre. Da de nu havde talt derom en Stund, svarer
En iblandt dem: «det kan vel vcere, at Flere end Håkon Jarl strede mandeligen ved Nizaa;

men Ingen har der dog vceret, som jeg tcenker har havt siig Lykke som han." De Andre
svarede, det monne vel have vceret hans storste Lykke, at han havde jaget saa mange Da

ner paa Flugt. Den Samme svarer: «storre Lykke var det, at han gav Kong Svend Li
vet." En svarer ham: «Du veed vel ikke hvad Du siger." Han svarer: «det veed jeg
tilvisse; thi den Mand sagde mig det selv, som forte Kongen til Lands." Da gik det
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efter Ordsproget, at mange ere Kongens Oren. Dette blev Kongen fortalt, og i samme

Vieblik lod Kongen samle mange Heste og red strax afsted med 200 Mand. Han red hele
den Nat og Dagen efter. Da kom der nogle M<end ridende dem i Mode, som fore til
Byen med Mjod og Malt. I Kongens Folge var en Mand, som hedte Gammel, der

red til en Bonde, som var hans Kjending og talede med ham i Eenrum. Gammel sagde:
„jeg vil kjobe Dig til, at Du i storste Hast rider den korteste Lonvei, som Du veed, til Hå
kon Jarl, og sug ham, at Kongen vil drcebe ham; thi Kongen veed nu, at Håkon haver stuk
ken Kong Svend paa Land ved Nizaa." De bleve enige om Handelen. Bonden red

og kom til Jarlen just som han sad og dråk, og var endnu ei gaaen til Sengs. Da Bon

den nu havde sagt sit Mrende, stod Jarlen strax op med alle sine Mcend, lod stytte al sin
lose Formue fra Gaarden til Skoven, og alle Mand fore bort fra Gaarden om Natten.

Da nu Kongen kom, tovede han der om Natten; men Håkon red sin Vei, og kom oster til
Sveavoelde til Kong Steinkel og forblev hos ham om Sommeren. Kong Harald vendte
tilbage til Byen, reiste nord til Throndhjem og forblev der om Sommeren; men foer om
Hosten tilbage oster til Viken.

Saasnart Håkon Jarl spurgte, at Kongen var faren nord paa, foer han strax om
Sommeren tilbage til Oplandene og opholdt sig der, indtil Kongen kom nord fra. Siden

foer Jarlen oster til Vermeland, hvor han opholdt sig lenge om Vinteren, og Kong Stein
kel gav ham Forlehninger der. En Stund ud paa Vinteren foer han vester til Rauma-

rige med et stort Mandffab, som Goter og Vermer havde givet ham, og tog sine Skat
ter og Skyld as Oplendingerne, som tilkom ham. Derpaa foer han oster tilbage til Gotland

og forblev der om Vaaren. Kong Harald sad om Vinteren i Oslo, og sendte sine Mend
til Oplandene for at kreve Skatter, samt Kongens Landffyld og Sagefald. Men Op'
lendingerne sagde, at de vilde overgive al den Skat og Skyld, som tilkom dem at udrede,

til Håkon Jarl, medens han var i Live og ei havde sorbrudt Liv eller Forlehning, og
Kongen fik ingen Landskyld den Vinter.

2m Harald?og Den Vinter fore Bud og Sendemend imellem Norge og Danmark, som underhand-
Svends Forlig. lede om at Nordmend og Daner stulde gjore Fred og Forlig sig imellem, og bade Kon

gerne dertil at gjore Sit. Disse Ordsendinger ledede heldigen til Forlig, og omsider kom
det dertil, at et Forligs-Mode berammedes i Elven mellem Kong Harald og Kong Svend.
Da det lakkede mod Vaaren, samlede Kongerne paa begge Sider meget Folk og mange
Skive til denne Ferd. Om denne Kongernes Reise taler en Skald ien Vise, der begyn-
der saaledes:

Gram, som Grund omgjcerder.
Lukker nord fra Dresund
Med Langssibes Stavne;
Ravnmcetter trcederHavn med

Stavnebjcelken, glindsende af Guldal
Rister Havets BolgestuM)
Da stjcelve Skibets Bjcelker;
Hvast det er ved Halland vest.

Edfaste») Harald Landet
Med Skib omgjcerder tidt,
Og Svend Osundet skjcer
Til anden Konges Mode.
Lovpriste Ravnefeder

Hver Havn med Stavne lukker;
Stor Hoer af Danastarer
Da bringer ssndenfra.

Her siges, at disse Konger holdt det Stwvnemode, som var aftalt imellem dem, og at
begge kom til Landemerket. Saa siger Halle Stride:

1) Kongen fylder Havnen med Skibe. 2) I Stavnen vare scedvanligen forgyldte Dyrehoveder. 3) Ha
rald, som holdt det edelige Lsfte, han havde givet, at mode Svend.
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Snilde Gram! Mod Syd Du iled,
Hvor alle Daner krseve
Det aftalte Mode,
Som hoist nodvendig var.
Nu Kong Svend sig ncermer
Mod Nord til Landemoerke

For Harald der at mode.
Vindsomt blev om Landet trindt.

Da Kongerne modtes, blev der strår begyndt at tales om deres Forlig; men saasnart

det kom paa Bane, klagede Mange over den Skade, det Rov og Folkespilde, som de havde
lidt ved denne Feide, og en lang Stund saae det ikke ud til Forlig. Som her siges:

Hvor begge Helte modtes Kongens Vrede vorder farlig,
Gjceve Bonde taler hoit Om siuttes stal Forlig.
Med mange Ord om det,
Som Sorrig Folk forvolder.
Mcend som traette alt i et.
Ei have om Fred;
Det hele Folkets Mod
Varmt svulmede i Barm.

De Moend, som mcegle, veie
Ganste Sag i lige Skaal.
At sige Alt i Folkets Smag
Det semmer Konger ei;
Om Folk i Vrede stilles
Paaholdent Sind det volder.

Siden toge de bedste og forstandigste Mcend sig af Sagen, og saaledes kom det For

lig mellem Kongerne i Stand, at Harald skulde have hele Norge; men Svend Danmark
indtil den Landgrcrndse, som fra gammel Tid havde vceret imellem Danmark og Norge. Ingen

af dem skulde bode til den anden; Feiden skulde nedlcegges der, hvor den var opkommen, og En
hver beholde den Fordeel, som var falden i hans Lod. Denne Fred skulde stande, saa
lcenge de vare Konger. Dette Forlig blev edftestet, og Kongerne ffiltes ad, efterat de havde
givet hinanden Gidster, saasom her siges:

Og hiint jeg haver hort,
At Svend og glade Harald
Hinanden Gidsier give;
Det var et herligt Raad
Der siuttes fuldt Forlig
Med Vidner og fuldkommen Fred,
Saa Ingen svigted' det
Ed saa de holde ved.w

Derpaa holdt Harald med sin Flaade nordefter til Norge, men Svend Konge foer ssr
til Danmark.

Kong Harald var i Viken om Sommeren; men da han sendte sine Mcend til Op- "
landene ester den Skat og Skyld, som der tilkom ham, gjorde Bonderne ingen Greie der- Strid

men sagde, at de vilde holde Alt tilbage for Håkon Jarl, om han kom til dem. Da
var Håkon Jarl oppe i Gotland med en stor Krigsmagt. Da det leed ud paa Sommeren,

holdt Kong Harald sor til Konghelle. Derpaa tog han alle letseilende Skibe, som han
kunde saae, og styrede op ester Elven. Han lod Skibene trcekke forbi alle Fosser og fore

dem op i V<e ne r-Våndet. Siden roede han oster over Våndet did hvor han spurgte, at

1) Have noget Hastverk med at slutte Fred. En Talemaade, som endnu bruges. 2) Dette Vers er
oversat ester nogle Varianter, som synes at give en bedre Mening. 3) Vilde Bonderne Intet udrede.

74. VNnir, den store Indss Venern. Man kan ncesten ikke tvivle om, at med den
vmhandlede Elv menes Lidan, som ved Lidkjoping salder i Kinne-Viken, en Bugt as Venern,
hvilket ogsaa Dalin l6) antager. Slaget maa altsaa have staaet noget ssndenfor ovenncevnte Stad.

11, Binds iste Hefte. 9
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Sapitel 73
ball Kodrans
loncs Drab.

Håkon Jarl var. Men da Jarlen fik Nys om Kongens Fcerd, sogte han ned fra Landet
og vilde ikke at Kongen ffulde paafore dem Feide. Håkon Jarl havde en stor Krigsmaa/
som Goterne havde givet ham. Kong Harald lagde med sine Skibe op ien Elv, oa
gjorde derefter Landgang; men lod noget as Mandffabet blive tilbage for at bestytte
Skibene. Selv red Kongen med en Deel af Mandffabet, men mange Flere gik. De

maatte fare over en Skov, hvor de fandt et Myre-Kjcer for sig og toet derved et Holt, oq
da de kom op til Holtet, saae de Jarlens Folk; men der var en Myr imellem dem. Paa

begge Sider fylkede de nu deres Folk. Da befalede Kong Harald sine Folk at scette sia
paa Bakken: ~vi ville forst see, om de ville angribe os; Håkon Jarl pleier ikke at have
Bie-Taal." Det var Frost-Veir med noget Snedrev, og Haralds Mcend såtte sig under
deres Skjolde; men det blev svalt for Goterne, som kun havde lidet til Klceder. Jarlen

bad dem bie indtil Kong Harald kom ncermere, saa kunde Alle komme til at staae lige heit.
Håkon Jarl havde det samme Mcerke, som Kong Magnus Olafsson havde havt i Eie.
Goternes Lagmand, Thorvid, sad paa en Hest og Tommen var bunden til en Pcel, som

stod i Myren. Han udbrod ide Ord: „det veed Gud, at vi her have mange vakkre og
tappre Folk; thi ville vi lade Kong Sceinkel sporge, at vi staae denne gode Jarl vel bi.
Det veed jeg, at vi tappert ville tåge mod Nordmcendene, dersom de angribe os. Men

dersom Ungmandffabet viger og ei vil bie, da lobe vi ei lcengere end til denne Back, og
dersom det viger lcengere, som jeg veed det ikke gjor, da ville vi ei vige lcengere end til

denne Hoi." I det samme sprang Nordmcendenes Hcer op, reiste Krigsraabet og stoge paa de
res Skjolde, og da begyndte Gotahceren ogsaa at ffrige. Men Lagmandens Hest,
som blev ffy ved Krigsraabet, rykkede saa fast til, at Pcelen fioi op og siog Lagmanden i
Hovedet. Han sagde: „Gid Du, Nordmand, saa en Ulykke saa Du ffjod!" og derpaa
foer Lagmanden bort. Harald Konge havde for sagt til sine Folk: „om vi end gjore no
gen Vaabenbrag om os, ville vi dog ikke gaae ned af Bakken for de komme ncermere til

os, og saa gjorde de. Saasnart nu Krigsraabet var reist, lod Jarlen sit Moerke bcere
frem; men da de kom under Bakken, styrtede Kongehceren ned paa dem, og da faldt strax
Nogle af Jarlens Folk, men Andre styede. Nordmcendene forfulgte ikke langt de Flyg
tende; thi det var Afdags Tid; men de toge Håkon Jarls Mcerke og alle de Vaaben og

Klceder, som de kunde faa fat paa. Kong Harald lod bcere begge Mcerker foran sig, da
han foer ned. De talede mellem sig om Jarlen vel monne vcere falden; men da de rede
ned fra Skoven, kunde de ikke ride mere end een Mand hoi. I det Samme kom en Mand
lobendes tvers over Veien, og stak Spydet gjennem ham, som bar Jarlens Mcerke, trev
Mcerkestcmgen og lob en anden Vei ind i Skoven dermed. Da dette blev Kongen fortalt

sagde han: „larlen lever, giv mig min Brynje." Derpaa red Kongen til sine Skibe om
Natten, og Mange sagde, at Kongen havde hevnet sig. Da qvad Thjodolf:

Stridbare Jarl sin Hjcelp,
Blev sendt til Hel-GudindeD
Det voldte Kongen bolde.
Han, som Sagen smykker, siger:

Thi proves det,
Han ilde hjcelpes vilde.

Den ovrige Deel af Natten blev Harald paa sine Skibe; men om Morgenen da det

var bleven lyst, havde der lagt sig en saa tyt Is om Skibene, at man kunde gaae rundt oM
1) Dodens Gudinde, d. e. de bleve drcebte. 2) Fra Sverige.

Steinkels Hcer, som yde stal

Håkon raskt lod vende om;
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Gapitel ?6
Om Kong

Harald.

dem. Da befalede Kongen sine M<rnd, at de stulde hugge Isen fra Skibene heelt ud til
Våndet, hvorpaa de gave sig til at ise. Kong Haralds Son, Magnus, styrede det Skib,

som laa nederst i Elven og Våndet ncermest. Da Mandffabet ncesten havde iset heelt ud,
lob en Mand ud til Isen, hvor de isede, og begyndte at hugge i Isen som rasende eller gal.
Da sagde en Mand: „nu ffeer det som ellers ofte, at der ei er saa god Hjcelp i nogen

Mand, som i Hall Kodransbane, nåar han vil lcegge sig til, see nu hvorledes han hugger
Isen." Der var en Mand paa Kongesonnen Magnus's Skib, som hedte Thormod Ein

dridsson, og da han Horte ncevne Kodransbane, leb han mod Hall og gav ham Banehug.
Kodran var en Son as Gudmund Eyolfsson; men Valgerd var en Soster as Gudmund,
loruns Moder, og Thormods Mormoder. Thormod var et Aar gammel, da Kodran

blev drcebt, og havde aldrig seet Hall Otrygsson forend nu. Da der var bleven iset heelt
ud til Våndet, lagde Magnus sit Skib ud i Våndet, såtte sirar Seil til og seilede vester

ud over Våndet; men Kongens Skib, som laa inderst i Vaagen, kom senest ud. Hall havde
vceret i Kongens Folge, og ham meget kjcer; thi var Kongen overmaade vred. Kongen
kom sidst til Havn, og da havde Magnus ladet Morderen undkomme til Skoven, og tilbod

Bod for ham; men det var ncerved ac Kongen havde angrebet Magnus og hans Folge,
forend deres Venner kom til og forligte dem.

Den Vinter foer Kong Harald op til Raumarige med en stor Krigsmagt og lagde
Sag mod Bonderne, fordi de havde tilbageholdt den Skat og Skyld, som tilkom ham, men
derimod styrket hans Fiender til Ufred mod ham; thi lod han Bonderne gribe, lemlceste Nogle,
droebe Nogle, ja rovede fra Mange alle deres Eiendomme. De fiygtede, som kunde komme til der
med, og vide omkring lod han brcende i Herrederne og gjorde dem ode. Saa siger Thjodolf:

Holmboers Tvinger" lagde
Paa Raumer haarde Tsmme;
leg Horte tappre Haralds
Hcer skride modig frem.
Hoi Ild til Straf antcendtes,
Saa var det Kongens Raad;
Arme Vender ave

Vedens Hund" da kunde.

Derpaa foer Kong Harald op til Hedemarken, brcendte der og gjorde ikke mindre

Haerverk end paa Raumarige. Derfrå foer han ud til Hadeland og Ringerige, hvor
han overalt ffjcendte og bramdte. Saa siger Thjodolf:

Grepa" Bsnders Indbo,
Gaaer op i Rog, og Glod
I Tåget" hcenger fast;
Hoerfsrers Ristert siog
Med onde Stene geiner;"
Folk om Naade bade.
For Halfs Bane" sluttes
Ild Ringers Dom thinger.

Derpaa lagde Bonderne deres hele Sag i Kongens Vold. Efter Kong Magnus's

Dod vare 15 Aar henrundne for Slaget ved Nizaa blev holdt, og siden to Aar, forend
Svend og Harald bleve forligte. Saa siger Thjodolf:

i) Harald. 2) Ilden. 3) Gjaeve. 4) Trodi, egentligen den Jord, som lcegges mellem Vord og Ncr
ver paa Tåget. 5) Som griber fat i Hcrrforeren. 6) Folk fra Hedemarken. 7) Ilden, da Half efter
Sa gåen blev opbrcrndt. 8) Folk fra Ringeriget, d. e. Ringerigerne have en haard Skjebne.

9 5
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Sapitel?7.
Om Englands

Konge.

<sapitel ?8
Qm Harald God

viusson.

Ved Strand Staal beed Skjoldrand;
Hsrda-Kongen tredie Aar

Efter dette Forlig varede Kongens Strid med Oplcendingerne i halvandet Aar. Saa
siger Thjodolf:

Nu ssmmelig omtale,
Der Kongen lcerte Opland
Med Plov at noies.
Gjcev Konges Hoved haver
Disse tvende halve Aar
Saa stor en 2Cre samlet.
At Mindet aldrig svinder.

Edvard, Adalraads Son, blev Konge i England efter sin Broder Horda-Knut. Han

blev kaldet Edvard den Gode, og saa var han. Kong Edvards Moder var Dronning
Emma, en Datter af Rikard Rude-larl. Hendes Broder var Robert Jarl, Fader til

Vilhelm Bastard, som da var Hertug i i Nordmandiet. Kong Edvard var gift
med Dronning Gyda, en Datter af Jarlen Godvin Ulfnadsson. Gydas Brodre vare
disse: Toste Jarl, som var den celdste; den anden Broder var Jarlen Mauro-Kaare, den

tredie Jarlen Valthjof, den fjerde Svend Jarl, den femte Broder hedte Harald. Han
var den yngste og opfodtes ved Kong Edvards Hird og var hans Fosterson. Kongen el
stede ham overmaade hoit og holdt ham som sin Son; thi Kongen havde ingen Born.

En Sommer vilde Harald Godvinsson gjore et Tog til Skibs til Bretland; men da
de kom paa Soen fik de Modvind og dreve ud til Havs. De landede vester ved Nord

mandiet, efterat de havde maattet udholde en farlig Storm. De lagde til ved Borgen
Ruda, hvor de tras Vilhelm Jarl, som med Glcede tog imod Harald og hans Fceller. Ha

rald laa der lcenge om Hosten under gjcrstfri Behandling; thi Stormene holdt paa, og da
var ikke kommendes paa Havet, og da dette varede endog til Vinternatten, aftalte Jarlen

og Harald med hinanden, at han stulde blive der om Vinteren. Harald sad da i Hoislr
det paa den ene Side af Jarlen, og paa den anden Side sad Jarlens Kone, som var den vak
kreste Kone man havde seet. De talede meget sammen til Skjcemt ved Drikkebordet.

Jarlen gik som oftest til Sengs; men Harald sad lamge om Qvcelden og talede med Jar

lens Kone, og saaledes gik det langt ud paa Vinteren. len af deres Samtaler siger hun
til Harald: «nu haver Jarlen spurgt mig om, hvad vi havde saa meget at snakke om; thi
er han vred." Harald svarer: „vi stulle nu ien Hast lade ham vide alle vore Samtaler."

Dagen efter kaldte Harald Jarlen til en Samtale, og de ginge til Talestuen, hvor og Jar

lens Kone og deres Raadgivere vare. Da tog Harald saalunde til Orde: «det haver jeg
at sige Eder, Jarl, at der ligger mere under min Ankomst hid, end jeg haver ladet Eder
formoerke. Jeg vil begjcere Din Datter til min Mgtehustru; ofte haver jeg omtalt denne
Sag til hendes Moder, og hun har lovet mig at understolle den hos Eder. Saasnart
Harald havde frembaaret dette Forslag, blev det vel optaget af alle dem som vare ntervce

rende. De forelagde Jarlen Sagen, og saaledes kom det omsider dertil, at Moen

des til Harald; men eftersom hun endnu var ung, blev det aftalt, at Brylluppet stulde
udsoettes i nogle Aar.

I) Uden Ågre og Heste. 2) Rouen.

Strid til Ende bragte
Ved Hvarf. Da siuttes Fred.

Heel vansseligt det er, det Verk
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Da Vaaren nu kom, takter Harald sit Skib til og farer bort, og han og Jarlen stil-

tes ad i stort Venstab. Harald seilede over til England til Kong Edvard; men kom ikke

siden til Valland for at fuldbyrde dette Giftermaal. Edvard var Konge over England i
23 Aar, og dode paa Sotteseng i London den Januar, hvor han blev begraven i Pauls-
Kicken, og Engelstmcend kalde ham hellig.

Godvin Jarls Sonner vare de mcegtigste Mcend i England. Toste blev sat til

Hovding over den engelste Konges Hcer og blev hans Landevcernsmand, da Kongen tog til at ZKUe""N
celdes, ligesom han og blev sat over alle andre larler. Hans Broder Harald var stedse ved

Hirden selv, Kongen ncermest i al Tjeneste, og havde Opsyn over Kongens Skatkammer.
Der siges, at da Kongen ncermede sig den sidste Stund, var Harald og nogle faa andre
Mcend hos ham. Da ludede Harald sig over Kongen og sagde; «det kalder jeg Eder Alle
til Vidne paa, at Kongen nu gav mig Kongedommet og hele Englands Rige," og derpaa

blev Kongen tågen dod ud af Sengen. Den samme Dag var der et Hovdinge - Mode,

hvor der blev talt om Kongevalg, og da lod Harald fremfore sine Vidner, at Kong Edvard
gav ham sit Rige paa sin Dodedag. Modet endtes saaledes, at Harald blev valgt til
Konge, indviet og kronet Dag Juul i Pauls-Kirken. Da underkastede alle Hovdin

ger og alt Folket sig ham. Da nu hans Broder Toste Jarl spurgte dette, syntes han me
get ilde derom, da han tykkedes at vcere ligesaa berettiget til at vcere Konge. «Jeg vil,"
siger han, «at Landshovdingerne vcelge ham, som syntes dem dertil mest stikket," og disse
Ord ginge mellem Brodrene. Kong Harald siger, at han ei vil give op Kongedommet,

da han var stolsat paa det Scede, som Kongerne pleie at indtage, og er derpaa bleven sal
vet og viet til Konge. Paa hans Side var og Styrken af Folkemcengden, ligesom han

og havde Kongens hele Skatkammer. «l
Da nu Kong Harald mcerkede, at hans Broder Toste Jarl vilde have ham fra Kon- Toftes F<rrd tii

gedommet, troede han ham ilde; thi Toste var en klog Maud og en stor Krigshelt, og stod
i godt Venstab med Landshovdingerne; thi tog Kong' Harald Hcerstyrelsen fra Toste, saa
velsom al den Magt, han tilforn havde havt fremfor andre larler i Landet. Toste Jarl
vilde ingenlunde taale, at vcere hans kjodelige Broders Tjenestemand; thi foer han bort

med sine Folk over Soen til Flandern, og opholdt sig der en Stund, derpaa til F ris
tan d, og derfrå til Danmark, til sin Frcende Kong Svend. Ulf Jarl, Kong Svends
Fader, og Gyda, Toste Jarls Moder, vare Sostende. Jarlen beder nu Kong Svend

om Bistand og Folkehjcelp, og Kong Svend indbod ham til sig med det Lofte, at han skul
de faa saa stort et larledomme i Danmark, saa han der kunde vcere en sommelig Hovding.
Jarlen svarer: „min Hu staaer til at fare tilbage til min Odel i England; men faaer
jeg dertil ingen Hjcelp af Eder Konge, da vil jeg heller foie Eder i, at styrke Eder med al

den Magt, som staaer mig tilrede i England, om I vil fare med Danahceren did og vintre
Landet, som Din Morbroder Knut." Kongen svarede: «saa meget ringere Mand er jeg

end Kong Knut, min Frcende, at jeg vansteligen kan forsvare Dana-Riget mod Nordmcen
dene. Derimod tilegnede Kong Knut den Gamle sig Dana-Riget som Arv, men England

med Hug og Slag, og dog saa det stundom ud til, at han der stulde tilscette Livet. Norge

fik han uden Hug og Slag. Nu anstaaer det mig mere, at rette mig efter mine ringe
Evner, end efter min Frcende, Kong Knuts, heldige Fremgang." Da sagde Toste Jarl:

«mindre heldig er Udfaldet af mit Wrinde hid, end jeg havde ventet af Dig, som er saa

Cap. 79. Valland, hvorom see 18. S. 71.
Cap. 81. Flandern, see rlNminxMaM 1 B. S. 133.
l'i!8lun(l, hvorom see 1 B. S. 76.
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kapitel 82
oste- sscrrd til

Norge.

gjcev Mand, da Din Frcende er i saa stor Nod. Det kan nu vcere, at jeg soger Venne
hjcelp der, hvor den mindre kunde ventes, og ac jeg sinder den Hovding, som mindre rceddes

for at udfore et stort Verk end Du, Konge." Derefter stilles Kongen og Jarlen ad just
ikke som de bedste Venner.

Toste Jarl vendte derpaa om og tog Veien til Norge, hvor han indfandt sig hos
Kong Harald, som da var i Viken. Da de modtes, frembar Jarlen sit Mrende for Kon

gen. Han fortalte ham sin hele Fcerd siden han forlod England, og beder ham om Hjcelp
til at vinde sit Rige i England. Kongen svarer saalunde, at Nordmcendene ingen stor
Lyst havde til et Krigstog til England, og til at have engelste Hovdinger over sig der.

«Folk sige," tilfoier han, „at de Engelste ikke er aldeles at troe." Jarlen svarer: „er

det sagt med Sandhed, hvad jeg haver hort Folk sige i England, at Din Frcende, Kong
Magnus, sendte Mcend til Kong Edvard, med den Ordsending, at Kong Magnus havde
Ret til England som til Danmark, og havde faaet denne Arv efter Horda-Knut i Folge et
redeligt Forbund?" Kongen svarede: „hvi fik han det ikke, om han eiede det med Ret

te?" Jarlen svarer: „hvi haver Du ikke Danmark, saasom Kong Magnus for Dig
havde?" Kongen svarer; „ikke haver Danerne Noget at prale af for os Nordmcend;
thi mangen en Plet have vi brcendt for Dine Frcender." Da sagde Jarlen: „Vil Du
ikke sige mig det, da vil jeg sige Dig det; derfor underlagde Magnus sig Danmark, fordi
alle Landshovdinger hjalp ham, og derfor fik Du det ikke, fordi alt Landsfolket stod imod
Dig. Derfor stred ikke heller Kong Magnus for England, fordi hele Landalmuen vilde

have Edvard til Konge. Vil Du nu tilegne Dig England, da stal jeg bringe det dertil,
at de fleste Hovdinger i England stulle vorde Dine Venner og Hjcelpere; thi Intet fattes
mig ved Siden af min Broder Harald uden Kongenavnet alene. Det vide alle Mcend,

at der aldrig gaves stig Krigsmand i Nordlandene som Du er, og det tykkes mig underlige,
at Du stoges i 15 Aar for Danmark og ikke nu vil have England, som ligger aabenlyst
for Dig." Kong Harald overveiede omhyggelige» Jarlens Ord, og stjelnede tydeligen, at

der var meget Sandt i hvad han sagde, og paa den anden Side stod ogfaa hans Lyst til
at faa Riget. Siden talede Kong Harald og Jarlen lcenge og ofte sammen, og coge om
sider den Besiutning, at fare om Sommeren til England og vinde Landet. Kong Harald
sendte Budstikke over hele Norge, og udbod til Leding Halvdelen af det vaabendygtige

Mandstab. Da dette blev almindelig bekjendt, da var der mange Gisninger om, hvor
lunde dette Tog monne lobe af. Nogle opregnede Kong Haralds Storverk og meente, at

han ogfaa var Mand til at udfore dette. Andre sagde derimod, at England var vansteligt
at angribe, da det var meget folkerigt, og de Krigsfolk, som kaldtes Thingmanna-Lid, vare

saa tappre, at een af dem var bedre end to af Haralds bedste Mcend. Da sagde Ulf
Stallar:

Jeg aldrig Guld forsaged;
Men Kongens Stallar' ei behsve
Sig ved Haralds Lofting stille.
Om vi stulle vige.

O! hvide Spindepige!
I favre Ungdomsdag
Slig Lcerdom fik jeg ikke.

Ulf Stallar dode den Våar. Kong Harald stod over hans Grav og sagde da han
gik derfrå: «her ligger nu den troeste Mand, som var sin Konge kjcerest." Toste Jarl

1) Det bekjendte Thinglid.

To for en, af Thingets Mcend.o
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Eapitcl «3
OyrdersDrom

Eapitel 8H
Tyords Drem

Vapittl 88.
Kong Haralds

Drem.

seilede om Vaaren til Flandern det Mandffab i Mode, som havde fulgt ham over fra
England, tilligemed Andre, som samledes til ham baade fra England og Flandern.

Kong Haralds Flaade samledes iSo lund er. Da nu Kong Harald var fcerdig
til at loegge ud af Nidaros, gik han forst til Kong Olafs Skrin, lukkede det op, klippede

hans Håar og Negle, lceste siden Skrinet og kastede Noglen ud i Nid. Andre sige, at
han kastede den over Bord udenfor Agdances, og siden den Tid er Olaf den Helliges Skrin
ikke bleven oplukket. Da vare 35 Aar henrundne siden hans Fald, og 35 Aar levede

han her paa Jorden. Kong Harald seilede med det Mandstab, som fulgte ham, sor efter
sin ovrige Krigsmagt i Mode. Der kom saa stor en Krigsmagt sammen, saa det er Folks
Sagn, at Harald havde ncesten 200 Skibe, foruden Kostdragere og Smaastuder. Me

dens de laae ved Solunder, havde en Mand ved Navn Gyrder, som var paa Kongens Skib,
folgende Drom. Han syntes at staa paa Kongens Skib, og see en stor Troldkone staa
paa Ven med et Spyd i den ene Haand og et Troug i den anden. Han syntes at see
ud over alle deres Skibe, og at der sadde Fugle paa hver Skibs«Stavn, som alle vare
Vrne og Ravne. Troldkonen fang denne Vise:

Vist er det, mcegtig Konge
Egger til mod Vest at lcegge
Til Slag mod Knogler') prude

Saa raades til min Baade

Vist Rov Val-Tiur'o seer;
I den Leeg han vcelger Steeg
Af GjukesN Stavne-Heste.
Hans Stavn jeg fslger jcevnt
Hans Stavn jeg folger jsevnt.

Paa det Skib, som laa tcet ved Kongens, var en anden som hedte Thord.

Han dromte om Natten, at han syntes see Kong Haralds Flaade lcegge til Lands, og syntes
at vide det var England. Paa Landet saae han en stor Fylking, og syntes at de paa begge

Sider gjorde sig fcerdig til Slag, og at Mcerkerne kneisede i Luften. Foran Landsfolkets
Hoer red en stor Troldkone, der sad paa en Ulv, og denne Ulv havde en Mands Liig i
Munden, og Blodet randt af dens Kjceft. Men da han havde opcedt Liget, kastede hun et

andet i Munden paa Ulven, og siden et efter et andet; men han stugede dem alle. Hun qvad:

Skade, Srne-Ingels Mage/)
Grant Kongens Ufcerd seer,
Lader Skjoldet skinne rodt,
Da mod Slag det lakker.
Og lette-Moen sisenger
Mands Kjod i lodden Kja-ft,
Og Qvinden Ulvegabet
Lod sarve rsdt med Blod,
Lod sarve rodt med Blod.

Kong Harald dromte om Natten, at han var i Nidaros og traf sin Broder Kong
Olaf, der sang denne Vise for ham:

1) Kjcekke Krigsmcend. 2) Ravnen. Den ugyldige Tiur maa og gjcrlde for en Rovfugl hos Digterne.
3) En beromt Viking eller Sskonge, og hans Hest er Skibet. Giukungerne omtales i Edda. 4) Skade,
Kjcemven Thjasses Datter. Her er fulgt en rimelig Variant efter Fagurssinna. Kjcemper og Trolde for
vgede altid Slagets Heftighed.

B3. B<ilun(lii> Sulen-Derne ved Mundingen af Sogne-Fjorden, see 1 B. S. 136.
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Qapitel 86
Maaet ved
StHrdadorg

kapitel 87.
Dm larlernes

Fylking

Digre Konge sig til 3Ere
Vandt de fleste Seire;
Med helligt Fald til Jord jeg faldt;
Thi jeg kom til rette Hjem.
Men jeg frygter. Konge,
At Dsdens Bud til Eder lsd;
Du fylder graadig Troldhest,
Fra Gud Sligt kommer ikke.

Mange andre Dromme og Varster, og de steste sorgelige, bleve da fortalte. Kong
Harald havde, for han foer fra Throndhjem, ladet sin Son Magnus udnoevne til Konge
og sat ham over Norges Rige, medens Kongen var borte. Thora Thorbergsdatter blev
og tilbage; men Dronning Ellisif og hendes Dortre, Maria og Ingigerd, fore med ham.
Olaf, Kong Haralds Son, foer ogsaa med ham ud af Landet.

Da Kong Harald nu var seilklar og Vinden blev god, seilede han ud i Havet og
landede Selv ved H jaltland; men en Deel af hans Flaade ved Orkenoerne. Kun kort

laa Kong Harald ved Hjaltland, forend han seilede til Orkenoerne, hvorfra han tog med sig
en stor Krigbmagt og larlerne Paal og Erling, Thorfinn Jarls Sonner, hvorimod han

efterlod sig der Dronning Ellisif med deres Dottre Maria og Ingigerd. Siden seilede
han vester ud Skotland og England forbi, og landede ved et Sted, som heder Kliv land.
Der gik han paa Land, hcerjede strår og lagde Landet under sig uden Modstand. Derpaa
lagde han til ved Skardaborg og stoges med Borgmcendene. Han gik op paa et Berg,
som var der, lod der gjore et stort Baal og soette Ild derpaa. Da Baalet stod i lys Lue,

toge de store Forke og skjode Baalet ned over Byen, saa det ene Huus kom i Brand ester
det andet, og Byen overgav sig. Nordmcendene drcebte der mange Folk og toge alt det
Bytte, som de kunde faae. Der var nu intet andet Raad for Engelskmoendene, saafremt

de vilde beholde Livet, end at underkaste sig Harald Konge, og saaledes underlagde han sig
Landet, hvor han foer frem. Derefter seilede Kongen med sin hele Hcer sorefter langs med
Landet, og lagde til ved Hellornoes, hvor der kom en scmlet Magt imod ham, med
hvilken han holdt Slag og vandt Seier.

Derpaa seilede Kongen til Humber og langs op ester Elven, hvor han lagde til

Lands. Oppe i Pork vare to larler, Mauro-Kaare Jarl og hans Broder Valthjof Jarl af
Hundatun, som havde en ustyrtelig Håer. Da larlernes Hoer sogte ned ovenfra Landet, laa

Kong Harald i U sa. Kong Harald gik nu op paa Land og fylkede sin H<er. Den ene Arm af
Fylkingen stod yderst paa Elvebakken; den anden vendte op mod Landet ved et Dige, og

der var et Morads, dybt og bredt og fuldt af Vand. larlerne lode deres opstillede Hcer

sige ned langs med Elven med den hele Skare. Kongens Mcerke var ncest Elven, hvor
Fylkingen var tykkest; men tyndest ved Diget, hvor og det svageste Mandstab var. Da

larlerne nu sogte nedefter langs med Diget, veeg den Arm a f Nordmanna-Hoeren, som

Cap. 86. Xlikwilll, nu Cliveland, et Landstad i den nordlige Deel af York-Shire (North-
Riding), der regnes til de Gamles Nolllimwalana (Northumberland) i England.

Bll2r<la!ioi-T, nu Scarborough paa Kysten af Cliveland, see ovenfor.
NeUoiues, nu Holderness, det nordlige Nces ved Indlobet til Uumwa eller Numr», nu Hum

der-Floden.
barvik (Fork), nu York, Hovedstaden i de Gamles Nm «Umbrulana, nu i York-Shire i England.
Nun «lu tun i r (Uun«lutun), nu Hundtingdon, hvorefter et Shire har Navn i det vestlige

England.
Cap. 87. U8», nu Ouze, den betydeligste af de Floder, som danne Humber. Staden York

er anlagt paa begge Sider af denne Flod.
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vendte mod Diget, tilbage, og Engelstmoendene forfulgte dem i den Tanke, atNordmcendene

vilde fiy. Da foer Jarlen Mauro-Kaares Mcerke frem.
Da nu Kong Harald saae, at Engelstmoendenes Fylking var kommen ned langs med

Diget lige imod dem, lod han bloese i Krigsluren og opmuntrede sine Folk paa det star- Hu"'b"

peste. Da lod han Moerket Landode boere frem, og gjorde et saa haardt Anfald, at Alt
rykkede tilbage, og der stede et stort Nederlag i larlernes Hoer. Inden kort Tid vendte

hele larlehoeren sig til Flugt, og fiygtede deels opefter, deels nedefter Elven; men de
Fleste sprang ud i Diget, hvor de Drcebte laae saa tykt paa hverandre, at Nordmoendene
kunde gaae tsrstoede over Moradset. Der omkom Jarlen Mauro-Kaare. Saa siger Stein

Herdisesson:
I Diget omkom mange Folk,
Mange druknede og sank;
Mangen Helt fordum faldt
Trindt unge Mauro-Kaare.
Tappre Filers Konning
Hceren jog paa viden Flugt,
Og stcerke Krigshcer kom
Paa Ras') for raste Konge.

Dette Drapa digtede Stein Herdisesson om Olaf, Kong Haralds Sen, og taler om,

at Olaf var med sin Fader, Kong Harald, i Slaget. Derom tales og i Haralds Stikke
saaledes:

Faldne ligge
Dybt i Kjceret
Valthjofs Krigsmcend
Vaaben f<rlded',
Saa at stridshvasse
Nordmcend kunde

Gange over
Liig alene.

Jarlen Valthjof og det Mandstab, som undkom, siygtede op til Borgen Pork, hvor
det storste Nederlag stede. Dette Slag stod paa en Onsdag noest for Mathias Messe.

Toste Jarl var kommen vestenfra Flandern til Kong Harald saasnart han kom til «avitci «3.

England, og Jarlen var med i alle disse Slag. Da gik det som han havde sagt Kong

Harald i deres fyrste Mode, at der i England stimlede mange Folk til dem, som vare Toste
Jarls Froender og Venner, hvorved Kongens Krigsmagt meget styrkedes. Efter dette

Slag, som nu er fortalt, gik alt Folket i de noermeste Herreder under Harald; men Nogle
fiygtede. Da rykkede Kong Harald op for at indtage Borgen, og lagde Hceren ved Stafn

ford-Brygge. Men fordi Kong Harald havde vundet saa stor en Seier imod saa store

Hovdinger og saa stor en Krigshcer, var alt Folket roed og mistvivlede om at kunne gjore
ham Modstand. Derpaa bestuttede Borgmcendene ien Raadssutning, at de vilde sende

Bud til Kong Harald og overgive sig og Borgen i hans Vold. Alt dette kom snart i Stand,
saa at Kongen om Sondagen foer med sin hele Hoer til Borgen, og såtte Thing med sine

Folk udenfor Borgen, hvor Borgmcendene indfandt sig. Paa dette Thing samtykkede alt

!) Flugt.

Cap. 39. Btafnkuilio- eller nu Stanford Bridge ved Floden Der
went, ostenfor Mork, paa Grcendsen imellem East- og North-Riding. Stedet er ogsaa bleven kal
det Battlebridge efter dette blodige Slag (cfr. Oamclon Lritannia S. 887).

N. Binds Iste Heste. 10
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<sapit«l 80
Kong Haralds

Landgang.

vapitel 9t
Om Totte Jarls

Raad.

kapitel 92.
Kong Haralds

Fylling.

Folket i at underkaste sig Harald, og gave ham fornemme Mcends Born til Gidster; thi
Toste Jarl var vel bekjendt med alle Folk i denne Stad. Om Qvcelden foer Kongen ned

til Skibene efter denne Seier, som han ved egen Magt havde vundet, og var meget lystia
Thinget blev berammet i Borgen til Måndag Morgen tidlig, og da stulde Kong Harald ind
scette Embedsmcend til at raade over Staden, give Love og uddele Lehn. Den samme
Qvceld efter Solfald kom Kong Harald Godvindsson sendenfra til Borgen med en talria
Krigshcer, og reed ind i Byen med alle Borgmcendenes Villie og Samtykke. Alle Bor

gens Porte og Mure bleve besatte saaledes, at Nordmcendene derom ei stulde faae Nys
og Hceren blev om Natten i Staden.

Om Måndagen, da Kong Harald Sigurdsson havde holdt Davremaal, lod han blcese
til Landgang. Derpaa scetter Hceren sig i Stand, og han deelte Mandstabet, hvo der skulde
fare og hvo der skulde blive tilbage. I hver Afdeling lod han to Mand stige paa Land'
men En blive tilbage. Toste Jarl beredte sig og med sit Folge til Landgang med Kona

Harald, men tilbage til at passe paa Skibene bleve Kongesennen Olaf, Orkenejarlerne,
Paal og Erlend, samt Eystein Orre, en Son as Thorberg Arnesson, som var den gjceveste
og Kongen kjcereste af alle Lendermcend, og som Kongen havde lovet sin Datter Maria.

Veiret var overmaade godt, og det var hedt Solstin; thi lagde Mandstabet sine Brynier af

sig; men ginge op paa Land med Skjolde, Hjelme og Spyd, omgjordede med Svcerde, og
Mange havde og Pile ogsaa Buer, og alle vare meget muntre. Da de nu ncermede sig Bor

gen, foer en stor Hcer imod dem, og de saae en Stevsty og derunder fagre Skjolde og
hvide Brynjer. Da standsede Kongen sit Folk, lod kalde til sig Toste Jarl og spurgte
ham hvad dette monne vcere for en Hcer? Jarlen svarede, at han fandt rimeligst det maatte
vcere Ufreds-Hcer, dog var det og muligt det kunde vcere Nogle af hans Frcender, der vilde

sege om Skaansel og Venstab, og saaledes faae trosast Hjcelp hos Kongen. Da sagde
Kongen, at de ffulde holde stille, for at erfare hvad det var for en Hcer. Saa gjorde de,
og jo ncermere Hceren kom, jo sterre blev den og deres glindsende Vaaben vare at see til
som blinkende lisstykker.

Da sagde Kong Harald: „lader os nu finde paa et godt og forstandige Raad; thi
det kan ikke dolges, at det er Ufreds-Hcer, og monne Kongen Selv vcere kommen. Da

svarede Jarlen: „det forste Raad er, at vende om saa fort vi kunne til vore Skibe, for at

sege vort Mandstab og vore Vaaben, siden ville vi gjere Modstand efter Evne, eller og i
andet Fald lade Skibene forsvare os, og da have diese Ryttere ingen Magt over os."

Da sagde Kong Harald: „ andet Raad vil jeg give, at scette de rappeste Heste under tre

raste Gutter, og lade dem ride afsted i sterste Hast for at sige vore Folk, at de hurtige»
maae komme os til Hjcelp; thi Engelstmcendene stulle faae en haard Dyst, for vi give os tabt.

Jarlen bad Kongen raade heri, som i alt Andet, og lod sig forlyde med, at det heller ikke

var hans Lyst at sty. Da lod Kong Harald scette op sit Mcerke Landedet, og Frirek hedte
han, som Mcerket bar.

Siden fylkede Kong Harald sin Hcer, og lod Slaglinien vcere lang, men ikke tyk.

Begge Fleiene beiede han tilbage, saa de stode sammen og dannede en viid Ring, som var
lige tyk allevegne, Skjold ved Skjold, baade i forreste og bagerste Rcekke. Kongen Selv
og hans Felge var indenfor Ringen og der var Mcerket, ligesom og der var udvalgt Mand
stab. Toste Jarl med sit Folge var paa et andet Sted og havde et andet Mcerke. Hce
ren var saaledes opstittet fordi Kongen vidste, at Rotterne vare vante til at ride frem med

stor Heftighed og strår vende tilbage. Nu siger Kongen, at hans og Jarlens Felge stulde
ride frem, hvor det mest behovedes; „men Buestytterne stutte vcere i Ncerheden af os, og
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<sapitel 93
Om Harald
Goduinsson.

<sapitcl 94.
m Heudinger

nes Hcrr.

de, som staae forrest, skulle stette Spydstagerne i Jordan og Spydsodden for Rytternes
Bryst, om de ride imod dem; men de som staae i anden Rcekke skulde scette sine Spyds-
Odde for Hestenes Bryst."

Kong Harald Godvinsson var da kommen med en uovervindelig Hcer baade as Ryt
tere og Fodfolk. Nu red Kong Harald Sigurdsson omkring sin Fylking og eftersaae,
hvorledes den var opstillet. Han sad paa en sort blisset Hest, og Hesten snublede under
ham, saa Kongen faldt forover. Han stod op ien Hast og sagde: „Fald er Farmands
Held." Da sagde Englcendernes Konge, Harald, til de Nordmcend, som vare hos ham:
«kjende I den store Mand, som faldt af Hesten i den blåa Kjortel og med den fagre
Hjelm?" „Det er Kongen Selv," sagde de. Den engelske Konge sagde: „Stor
Mand og af et herligt Udseende er han; men det er venteligt, at hans Lykke nu har for
ladt ham."

Tyve Ryttere rede frem af Thingmannalid mod Nordmcendcnes Fylking, som Alle.
tilligemed deres Heste vare brynjeklcedte. Da sagde en Nytter: „er Toste Jarl i Hceren?"
Han svarede: „det er ikke at fordolge, her monne I finde ham." Rytteren sagde:
rald Konge, Broder Din, sender Dig en Hilsen med de Ord, at Du skal have Fred og
hele Northumberland, og heller end at Du ikke skulde boie Dig efter hans Villie, vil han
give Dig den tredie Deel af sit hele Rige med sig." Da sagde Jarlen: „dette er noget
andet end den Ufred og Forhaanelse, som han bed forrige Vinter, og havde dette da vceret
budet, da var mangen Mand i Live, som nu er dod, og bedre stod det da til med Riget i
England. Men om jeg nu tåger mod dette Tilbud, hvad vil han da byde Kong Harald
Sigurdsson for sin Meie?" Da sagde Rytteren: „ogsaaderom haver han talt, at han vil
unde ham ? Fod Rum af England/ eller saa meget mere som han er hsiere end andre
Mcend." Da sagde Jarlen: „farer nu hen og siger Harald Konge, at han skal gjore sig
fcerdig til Slag; thi aldrig skulle Nordmcendene sige med Sandhed, at Toste Jarl foer fra
Kong Harald Sigurdsson og til hans Fienders Flok, da han skulde slaaes vester i England.
Hellere skulle vi Alle tåge een Bestutning, at do med A3re, eller faae England med Seier."
Deroaa ride Rytterne tilbade. Da sagde Kong Harald Sigurdsson til Jarlen: „hvo var
hiin ordsnilde Mand?" Da svarede Jarlen: „det var Kong Harald Godvinsson."
Da sagde Kong Harald Sigurdsson: „alt for lcenge var dette skjult for mig; thi saa ncer
vare de komne vor Hcer, at ikke skulde denne Harald bringe Tidende tilbage om vore
Mcends Bane." Da sagde Jarlen: „visseligen er det, Herre, uforsigtigt af siig Hovding,
og det monne vcere som I siger; men jeg saae paa det, at han vilde tilbyde mig Fred og
et stort Rige, og at jeg derimod vilde vorde hans Banemand om jeg robede ham; thi vilde
jeg heller, at han skulde vcere min Banemand, end jeg hans, om et af to skulde skee." Da
sagde Kong Harald Sigurdsson til sine Mcend: fliden Mand var denne; men fast fad
han i Stigbsilerne." Der fortcelles at Harald qvad denne Vise:

Vi gange frem
I Fylkingen
Vrynjelose
Under Svcrrde blåa.
Hjelme stinne,
Min jeg ikke har.
Vor Pynt nu ligger

Skibets Rum.

Hans Brynje, som hedte Emma, var saa sid, at den rcckte ham midt paa Benene,
og saa stcerk, at aldrig Vaaben havde fcestet sig paa den. Da sagde Kong Harald Si-



*76 Harald Haardraades Saga.

tsapitcl 98,
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gurdsson: „Denne Vise er siet digtet; jeg maa gjere en anden, som er bedre, og da
qvad han

I Slagstorm under Vaabenbrag,
Vi krybe ei bag krumme Skjold,
Trofaste Haandens Hilda^
Saalunde byder mig.
Smykkers fordum bod
HjelmestaldN mig bcere
Hsit i Malmegnyet, hvor
For Hlakkas Hjerner fiakue.

Da qvad Thjodolf:
Falder Kongen selv paa Val,
Ei ffal jeg Ryggen vende
Den unge Konge-Arving.
Det gange som Gud vil.
Og aldrig Sol beffinner to
Saa fagre Konge-Evner.
Snildraadig Haralds Hcevner"
Kaldes djcrrve Falke.

'»

Nu begyndte Slaget, og Engelskm«endene gjorde et heftigt Angreb paa Nordmcen
dene, som toge kjcekt mod dem. Men det var ingen let Sag for de Engelske at ride mod

Nordmcendene, formcdelst deres Spyd; thi rede de ien Ring om dem, og Slaget var i Forstnin

gen kun lost og let, saa lcenge Nordmcendene bevarede deres Slagorden; thi endskjont de Engel
ske rede haardt mod Nordmcendene, vege de dog strår igjen, da de Intet fik udrettet. Da
nu Nordmcendene syntes see, at de kun gjorde svagt Angreb, såtte de ester dem og vilde

jage dem paa Flugt; men da de havde brudt deres Skjoldborg, rede Engelstmcendene til
fra alle Kanter og kastede baade Pile og Spyd paa dem. Da nu Kong Harald saae dette,
gik han frem i Slaget hvor den storste Vaabenbulder var, og da blev den starpeste Strid,

hvori der faldt mange Folk paa begge Sider. Da blev Kong Harald saa rasende, at han

lob frem ud af Fylkingen og hug med begge Hcender, saa hverken Hjelm eller Brynje holdt,
og alle de, som ncermest vare, vege tilside for ham. Da var det ncerved at Engelffmcew
dene macttte sty. Saa siger Amor larleffald:

Modig Gram i Hjelme-Storm
Lidt Vcern for sig havde;
Modigt Konge-Hjcerte
Ei bcevede i Slag.

Kongetvingers
Blodig' Vaaben Folket beed;
Og Hersedrottens Hcrr
Til Faren Vidner vare.

Kong Harald Sigurdsson blev studt med en Piil i Luftwret, og det blev hans Ba
nesaar. Der faldt han med den hele Skare, som fulgte ham, undtagen de som trak sig
tilbage med Mcerket. Da blev atter den haardeste Strid og Toste Jarl gik under Kon

gens Mcerke. Paa begge Sider Mede de Folket anden Gang i Slagorden, og der blev
et meget langt Ophold i Slaget. Saa siger Thjodolf:

1) Den krigerske Qvinde. 2) Atter Qvinden. 3) Hjelmens Stald er Hovedet. 4) Krigsgudmdens kolde
Vaaben. 5) De havde ladet deres Brynjer blive tilbage paa Skibene.
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<sapitel 97
Orre-Striden

Vapitel yq.
Om Styrkar

Stallar.

Folk undgjceldte Skade-Raad;
Nu seer jeg Hoer i Fare.
Unyttig Harald bod
Folk denne Fcerd fra Ost.
Snilde Konge endte Liv,
Saa vi i Våande stedtes;
Ja dyre Livets Tab
Lovpriste Gram maa friste.

Men fsrend det sidste Slag begyndte, tilbod Harald Godvinsson sin Broder Toste
Jarl Fred, saavelsom de andre Mcend, der levede tilbage af Nordmannahceren; men Nord
mcendene sagde alle paa engang med et stort Skrig, at de for stulde falde den ene tvcers

over den anden, end modtage Fred af Engelstmcend. Paa begge Sider reistes nu Hcer
striget, og Slaget begyndte anden Gang. Saa siger Amor larlestald:

Ikke blev lykkelig
Frygtelige Konges Dod;
Gulddrevet Spyd ei spared
Ham, som Skurken tvang.
Og hiin gjceve Konges Stridsmcend
Va lg te for at falde.
Om tappre Konge, end
Om Freden bede.

Eystein Orre kom i det samme fra Skibene med det Mandstab, som fulgte ham, og
Alle vare brynjeklcedte. Da fik Eystein Kong Haralds Mcerke Landode, og nu blev tredie

Gang det skarpeste Slag, hvori mange Engelstmcend faldt, og de vare noer ved at tåge
Flugten. Dette Slag kaldtes Orre-Storm. Eystein og hans Folk havde ilet saa stcerkt
fra Skibene, saa de vare modige og ncesten udygtige til Strid forend de kom i Slag; men

siden bleve de saa rasende, at de ei bodede for sig med Skjoldene, saalcenge de kunde stande
opreiste. Omsider, kastede de Ringbrynierne og da var det let for Engelstmcendene at finde
Huggeplads paa dem; men mange faldt af Modighed og dode usaarede. Saaledes faldt
der ncesten alle Stormcend blandt de norste. Dette stede mod Aftenen, og da gik det

som man kunde vente, at ikke Alle havde samme Skjebne; thi Mange siygtede og vare
heldige til at undkomme paa forstjellige Maader; men Morket faldt paa, forend Mand
drabet ganste tog Ende.

Styrkar, Kong Harald Sigurdssons Stallar, en gjcev Mand, undkom paa en Hest,

hvorpaa han red bort om Qvcelden. Der blceste en temmelig kold Vind, og Styrker havde
ikke stere Klceder paa, end Skjorten alene, en Hjelm paa Hovedet og et draget Svcerd i

Haanden. Saasnart hans Modighed var over, begyndte han at svales. Da kom en
Vognmand ham i Mode ien foret Pelstroie. Ham spurgte Styrkar: „vil Du scelge

mig Din Pels, Bonde?" „Ikke Dig," svarer han, „Du er en Nordmand, det kan

jeg hore paa Dit Maal." Da sagde Styrkar: „om jeg er en Nordmand, hvad vil Du
da?" Bonden svarer: «jeg vil drcebe Dig; men nu er det saa ilde, at jeg ei har noget
Vaaben, som duer dertil." Da sagde Styrkar: „om Du Bonde ei kan drcebe mig, da

vil jeg forsoge om jeg kan drcebe Dig," svinger derpaa sit Svcerd og hugger ham i Hal
fen saa Hovedet gik af. Derpaa tog han Skindpelsen, sprang paa Hesten og foer ned til

Strande». Oluf Haraldsson var ei gaaet paa Land med de Andre, og da han spurgte sin
Faders Fald, gjorde han sig fcerdig til at seile bort med sit Mandstab, som var tilbage.
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Qapitel 99.
Om Vilhelm

Bastard.

Naftitel 400

Godoinssons
gald.

<sapitel 101.
Valwiof Jarls

Drad.

Da Rude-larlen, Vilhelm Bastard, spurgte sin Frcende Kong Edvards Dod, oa
tillige at Harald Godvinsson var udvalgt, kroner og viet tilKonge i England, syntes ham, at han
havde bedre Ret til Englands Rige end Harald, formedelst det Frcendstab, som var imel
lem Kong Edvard og ham. Tillige syntes han have Grund til at gjengjelde Harald den
Forhaanelse, at han havde slaaet op med hans Datter. Af alle disse Grunde drog Vilhelm
sammen en stor Hcer i Nordmandiet, og havde et talrigt Mandskab og Skibsleilighed nok.
Den Dag, da han red ud af Borgen til sine Skibe og var kommen paa sin Hest, kom hans
Kone til ham og vilde tale med ham; men da han saae det, stog han til hende med Hcelen
Sg såtte Sporen saa dybt ind i hendes Bryst, at hun faldt dsd men Jarlen red til
Skibene, og foer med sin Hcer over til England. Hans Broder Erkebisp Otto var med
ham; men da Jarlen kom til England, begyndte han at hcerje og indtog Landet, hvor han
foer frem. Vilhelm Jarl var sterre og stcerkere end nogen anden, en stor Rytter og Krigs
mand, men noget grum, derhos meget forstandig; men ansaaes ei for ganske trosast.

Kong Harald Godvinsson gav Kong Harald Sigurdssons Son Olaf Lov til at fare
bort med det Mandffab, som havde fulgt ham og ei var faldet i Slaget; men Selv vendte
Kong Harald om med sin Hcer sor paa England; thi han havde spurgt, at Jarlen Vil
helm Bastard overfoer med en stor Hcer den sydlige Deel af England og lagde Landet
under sig. Med Kong Harald fulgte da hans Brodre Svend og Gyrder og Jarlen Val
thjof. Kong Harald og Vilhelm Jarl stodte paa hinanden sor paa England ved Hel
sing japo r t. Der blev et stort Slag, hvori Kong Harald og hans Broder, Gyrder Jarl,
faldt med en stor Deel af hans Mandffab. Det var den Dag efter Kong Harald
Sigurdssons Fald. Haralds Broder, Valthjof Jarl, undkom ved Flugten, og modte seent
om Qvcelden en Afdeling af Vilhelms Mcend, som bestod af 100 Mand, og da disse
saae Valthjof Jarls Skare, fiygtede de undaf til en ode Skov. Valthjof Jarl lod scette
Ild paa Skoven og brcendte dem op allesammen. Saa siger Thorkel Skallason i Val
thjofs-Floken:

Strids-OdinN hundred lod
Af Kongens Hirdmcend brcende
I heden Ild; den Qvceld
Til Helten monne svie.
Det Rygte gik, at Stridsmcend
Maatte ligge under
Troldhest-Klo; vilde Skovblaw
Mcetted' sig af Frankers Liig.

Efterat Vilhelm havde ladet sig udncevne til Konge i England, sendte han Bud til
Valthjof Jarl, at han vilde forliges med ham, og gav ham sikker Fred til Modet. Jar
len foer med sine Mcend; men da han kom paa Heden nordenfor Kastelbrygge, kom

!) Her feiler vel Snorre tilligemed fiere Skribentere, da Vilhelms Dronning, i Folge engelsse Skriden
teres Vidnesbyrd, kronedes i London. Imidlertid har Vilhelm maaffee mishandlet hende ved Afreisen,
fordi han havde hende mistcenkt. 2) Jarlen Valthjof lod brcende 100 af Kong Vilhelms Mcend. 3) Vaa
de Troldhest og Skovblakken er Ulven.

Cap. 100. nu Hastings (tke port ul paa Kysten af Sussex i
det sydlige England.

Cap. 101. Ved Bestemmelsen af dette Sted gives intet, som kan
veilede. OKi-onwon ved Aar 1076 deretter, ogsaa uden Angivelse af Stedet, lun
Valthjof Jarls Fcmgenstab og Henrettelse, som foregik i Winchester. Dog forekommer det os ri
meligt, at er den gammelnorsse Form af Cambridge, den gamle bekjendte Uni
versitets-Stad i Cambridge-Shire.
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<sapitcl 192
Slcrgt-Tavle

to af Kong Vilhelms Fogder imod ham med en Skare af Folk, toge ham fangen og lagde
ham i Lcenker. Siden blev han halshuggen, og Engelstmcendene ansaae ham for hellig.
Saa siger Thorkel:

Vilhelm, som det kolde Hav
Fra Sonden gjennemskar.
Og farved Malmen rod,
Trossyldig' Valthjof sveg.
Seent i England, det er sandt,
Mon Folkedrab ophore;
Men ingensinde Konge doer
Mere priset end min Herre.

Vilhelm var derefter Konge i England i 21 Aar, og efter ham hans Afkom bestandig
siden. Vilhelm dode Sottedod i Nordmandie; efter ham var hans Son Vilhelm Rode
Konge il 4 Aar. Derpaa fik hans Broder Henrik, en Son af Kong Vilhelm den Forste,
Rige og Kongedom.

Vilhelm var en Son af Robert Langspyd, som var en Son af Rikard Rikardsson,
en Son af Vilhelm, som igjen var en Son af Gange-Rolf, der forst indtog Nordmandie.
Alle disse, een efter den anden, vare Rude-larler, det er Grever i Rothemage i Nord
mandie. Gange-Rolf var en Son af Ragnvald More.Jarl, en Broder af Tho
rer Jarl den Tause, og Torf- Einar i Orkenoerne, som drcebte Halfdan Haalceg, fordi
han havde drcrbt hans Fader Ragnvald Mere-larl, som fortcelles i Harald Haarfagers
Saga. Kong Adalraad i England var gift med Dronning Emma, en Soster af Grev
Vilhelm Bastard af Nordmandie. Med hende havde han to Sonner, Edvard og Ed
mund, som efter ham blev Konge i England, men siden forjaget af Landet af Kong Knut
den Maegtige i Danmark og larvard eller Edvard den Hellige, som siden blev Konge i
England, efter Kong Horda-Knuts Dod. Knut den Mcegtige fik Dronning Emma til
Wgte efter Adalraads Dod, og avlede med hende Harald og Horda-Knut. Kong Edvard
var gift med Gyda, Godvins Datter, Datterdatter af Thorkel Sprakaleg og en Datter
afDanakongen Svend Ulfssons Faster. Da Kong Edvard og hun ingen Born havde
sammen, tog hendes Broder Harald Riget efter Kong Edvard, og saaledes kom England
fra Kong Adalraad den Godes Slcegtstamme. Harald Godvinsson havde vceret Konge
i England i halvtiende Maaned da han faldt, og da var Ingen tilbage af Godvin Jarls
Astom uden Toste Jarls Sonner Ketil og Skule, og Gyda Haraldsdatter. Hun blev
gift med Valdemar Konge af Holmgaard, en Son af Kong larisleif og Dronning Ingi
gerd, som var en Datter af Kong Olaf Svenste. Med hende avlede han Kong Harald,
som var gift med Kristine, en Datter af Kong Inge Steinkelsson i Svearige. Deres
Dottre var Malfred og Ingeborg. Sigurd lorsalafar fik Malfred, men siden blev hun
gift med Kong Erik Eymun af Danmark. Hertug Knue Lavard fik Ingeborg Haralds
datter, og deres Born vare Danakongen Valdemar, Kristine, Katrine og Margrete. Kong
Valdemar fik Sophia, en Datter af Valadar, Konge af Polen, og Dronning Rikize.
Valdemars og Sophias Born vare Kong Knut og Kong Valdemar og Kristine, som blev
gift med Kong Karl Sorkvirsson. Deres Born vare Kong Ssrkvir og Kong Valdemar
og Dronning Rikiza. Margret, Kong Knut Lavards Datter, blev gift med Stig Hvita
leder, og deres Born vare Nikolas og Kristine, som blev gift med Kong Karl Sverkers-

w« Notnemaxi (KlKwnnllun), det samme som Ku6a eller Nu<iudoi-ss, nu Staden
"vuen l Nordmandie i Frankrige, see 1 V. S. 71.
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son, og deres Son var Kong Sverter, som var Fader til Kong Johan. Kong Karls
Moder var Dronning Ulfhild, en Datter af Håkon Finnsson, en Son af Harek af Thjoto.
Ulfhild var forst gift med Danakongen Nikolas, og siden med Inge Hallsteinsson, Konge
i Svearige. Siden blev hun gift med Sverter, en Son af Karl og Dronning Rikiza,
der siden fik Erik Knutsson, Konge i Svearige.

«epitel in. s)laf, en Son af Kong Harald Sigurdsson, seilede med sin Flaade bort fra Eng-
rN.°?/Mrd land, ud fra Rafns'Oren, og kom om Hosten til Orkenoerne, hvor den Tildragelse

var indtruffen, at Maria, en Datter af Harald Sigurdsson, var dod en Brad-Dod den
samme Dag og Time, da Kong Harald hendes Fader var falden. Olaf opholdt sig der om Vin
teren; men Sommeren efter foer han oster til Norge, hvor han blev udnwvnt til Konge til
ligemed sin Broder Magnus. Dronning Ellisif fulgte vestenfra over Havet med sin Stif
son Olaf og hendes Datter Ingigerd. Da kom og med Olaf over Vesterhavet Skule, en
Son af Toste Jarl, som siden blev kaldet Konnings-Fostre, og hans Broder Ketil.Krok.
Begge vare gjceve og attstore Mcend fra England, og begge vare meget forstandige, ligesom
og disse Brodre vare Kong Olaf meget kjcere. Ketil Krok foer nord til Hålogaland, hvor
Kong Olaf stassede ham et godt Giftermaal, og fra ham nedstamme mange Stormomd.
Skule Konningsfostre var en meget flink Mand, og den vakkreste Mand, som kunde sees;
han blev Formand for Olafs Hird, talede paa Thinge og tog Deel i alle Landsens Raad
med Kongen. Kongen tilbod at give Skule hvilket Fylke i Norge, han syntes bedst om,
med al den Indkomst og Skyld, som Kongen tilkom. Skule takkede han storligen for sit
Tilbud; men yttrede, at han heller vilde begjcere en anden Ting af ham; „thi om der vor
der Konge-Skifte," siger han, „ kunde Gåven maastee vorde gjort til Inter. Heller vilde
jeg modtage nogle Eiendomme, som ligge ncer ved de Kjobstceder, hvor I, Herre, pleier at
have Scede, og tåge lule-Gjoestebud." Kongen samtykkede deri, og stjodede til ham Jor
der oster ved Konghelle, Oslo, Tunsberg, Sarpsborg, Bergen og nord ved Nidaros. Disse
vare meget ncer de bedste Eiendomme paa ethvert Sted, og have siden lagt under de Slcegt
ninge, som nedstamme fra Skule. Kong Olaf gav Skule sin Frcendkone, Gudrun Nef
steins Datter, til Hustru. Hendes Moder var Ingerid, en Datter af Sigurd Syr, og
Aasta, Kong Olaf den Helliges Moder. Ingerid var en Soster af Kong Olaf den Hel
lige og Kong Harald. Skules og Gudruns Son var Asolf paa Rein e, som var gift med
Thora, en Datter af Skopte Dgmundsson, og denne Skopte var en Sonneson af Thor
berg Arnesson. Skules og Gudruns Datter var Ragnhild, som blev gift med Orm Kyr-
ping, og hans Datter var Aasa, Moder til Bjorn Buk. Asolf og Thoras Son var Gut
torm paa Reine, Fader til Baard og Farfader til Kong Inge og Hertug Skule. Asolfs og
Thoras Datter var Sigrid, som var gift med Halkel Huk, og deres Son var lon, Fader til
Halkel, Ragnvald og Gregorius. Guttorm paa Reine fik Elrida, Soster til Halkel Huk,
og deres Dottre vare Rangrid, Ingrid og Gudrud. Rangrid var gift med Bjorn Byr
darsvend, og deres Dottre vare Elrid og Ingeborg. Elrid var gift med Kong Magnus,
og de havde en Datter, Kristine, som fik Reidar Sendemand. Thorer Skindfeld havde
tilforn vceret gift med Elrid, og havde med hende to Sonner, Kiniad og Thorgrim Klofe;

Kjotta, Thjoto i Hålogaland, see 1 B. S. 153.
Cap. Ift3. den nu sdelagte Borg Ravensere, som laa paa Holderness ved

Mundingen af Humber-Floden (cfr. Oamclsn» Lritgnni» S. 900).
in eller Neinir, nu Reins-Klosters Gaard, et gammelt Hsvdingescede beliggende i Ritsens

Annexsogn til Stadsbygdens Prcestegjceld og Fosens Fogdr. N. V. for Throndhjem. Ved Aar
1220 oprettede Hertug Skule paa deune sin Fcedrene-Gaard et Nonne-Kloster, og lod bygge en
stjon Steen-Kirke sammesteds, af hvilke Ruiner endnu ere tilbage (Kluwers Mindesm. S. 91).
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efter Kong Magnus Haraldssons Dod giftede hun sig med Lagmanden i Gotland, og
deres Son var Harald. Blandt Ingeborgs Sonner var Thorstein Skalm-Olld. Rang
rid blev siden gift med Fridrik Kjama, og deres Datter hedte Astrid. Ingirid, en Datter
af Guttorm paa Reine, var gift med Guttorm Dstniansson af lamtaland. Guttorm
paa Reine fik siden Bergliot, og deres Son var Asulf, hvis Datter Thorbjorg blev gift med
Erik Grissel, hvilke ogsaa havde en Son, som hedte Asulf. Siden fik Thorbjorg Kon
gens Frcende Reider til Mgte. Guttorm paa Reine fik siden Sigrid, en Datter af
Thorkel og Halkatla. Halkatla var en Datter af Svend Brynjulfsson og Ingirid, en So
ster af Knut den Mcegtige; men Svend var en Broder af Sverker i Sogn. Guttorm
og Sigrids Born vare Baard Guttormsson, som forst var gift med Ulfhild, en Datter af
Paal Bistop, siden med Cicilia, en Datter af Kong Sigurd Haraldsson, og deres Born
vare Kong Inge, Hertug Skule, Guttorm og Datteren Sigrid.

Eet Aar efter Kong Haralds Fald blev hans Lig fort vester fra England og nord
til Nidaros, hvor det blev jordet i Marioe-Kirken, som han havde ladet bygge. Det var Swrdsw"
en almindelig Tale, at Kong Harald udmcerkede sig fremfor andre Mcend ved Viisdom og
al Raadsnildhed, hvad enten han hurtigen eller efter et langt Raad stulde tåge en Be
siutning for sig eller Andre. Han var og vaabendjcerv fremfor Nogen, overmaade modig
i Slag og seiersirl indtil sin Dodedag, som ovenfor er omskrevet; thi Modet raader for
halve Seieren. Saa siger Thjodolf:

Sjcelands tappre Fiende
Nsd godt af Tapperhed.
Mod raader halve Seier;
Det Harald sander ret.

Kong Harald var en vakker og anseelig Mand af Udseende, han havde lyst Håar og
Skjcrg, et kort Skjceg, men lange Knebelsbarter. Det ene Vienbryn sad noget hoiere end
det andet; han havde store Hcender og Fodder; men begge Dele vare vel vorne. Maalet
paa hans Hoide var 5 Alen. Grum var han mod sine Uvenner, og revsede haardeligen
alle Forncermelser. Saa siger Thjodolf:

Landsaatters Overmod
Den kloge Konge revser;
leg mcerker Kongens Folk
Fik Lem, som de forstyldte.

de Byrder
Maa holde, som de volde,

Og Harald saa uddeler Straf,
At lige Alle lide.

Kong Harald var meget begjcerlig efter Magt og hvad der kunde fremme A3re og
Velstand. Saare gavmild var han mod sine Venner, som gjorde ham tilpas. Saa
qvad Thjodolf:

Han, som vcekker Larm paa Snekker,
For mit Qvad mig gav en Mark,
Sin Yndest ene han
Fortjenesten tilvender.

I) Krigsmcend.

Ved «autlnna, her saavel som i Almindelighed hvor det ilke noiere bestemmes, forstaaes
VoBt,-a-6»ul1»n<l

Oa 3» hvorom see 1 B. S. 43.
11. Binds iste Hefte. 11
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Kong Harald var 50 Aar gammel da han faldt. Ingen merkelige Fortcellinaer
have vi om hans Opvcert, for han var 15 Aar, da han var med sin Broder Kong Olaf i
Slaget ved Stiklastad; derefter levede han i 35 Aar, og i al den Stund var han aldria

uden Uro og Ufred. Kong Harald stygtede aldrig af Slag; men segte ofte Udveie, nåar
han havde med Overmagt at gjore. Alle de Mcrnd, som fulgte Harald i Slag eller Feide
sagde, at nåar han var stedt i stor Våande, eller Noget kom pludseligen paa ham, valqte
han stedse de Raad, som Alle siden indsaae maatte give det bedste Haab om et lykkeliqt
Udfald.

kapitel 106, Da Haldor, en Son af Brynjulf Ulfald den Gamle, som var en forstandig Mand

og en stor Hovding, Horte Folks Tale om, hvor ulige Brodrene Olaf den Hellige og Harald
Konge vare i Sindelag, tog han saalunde tilorde: „jeg var i stort Venstab med begge Bry

drene, og kjendte noie Begges Sindelag; men aldrig fandt jeg to Mcend mere ligesindede.
Begge vare de hoist forstandige og vaabendjcerve, begjærlige efter Gods og Magt, af et

hoit Mod, forstode ei at vinde Almuens Pndest, ivrige i at styre, og strcenge til at revse.

Kong Olaf tvang Landsfolket til Christendom og gode Soeder, og revsede grummeligen dem,
som vare overhorige. Denne billige og retfttrdige Strcenghed taalte ikke Landets Hovdin

ger; men reiste en Hcer imod ham og foeldede ham i sit eget Rige, hvorfor han blev holdt
for hellig. Harald Konge derimod hcerjede for at stasse sig Hceder og Magt, tvang un
der sig alle de Folk, han kunde, og faldt ien anden Konges Rige. Begge Brodrene vare

i daglig Omgang af et bestevent og vcerdigt Boesen, de vare og vidfarne og meget arbeid
somme; thi bleve de af Sligt vidt og bredt bekjendte og beromte.

Kong Magnus Haraldsson raadede over Norge den forste Vinter efter Kong Ha-
Dov. ralds Fald, men siden i 2 Aar med sin Broder Kong Olaf. Saaledes vare den Gang to

Konger over Norge, og Magnus havde den nordre, Olaf den ostre Deel af Landet. Kong
Magnus havde en Son, som hedte Håkon, der blev opfostret af Steigar-Thorer i Gud
brandsdalen, som var en Broder af Kong Magnus Olafsson paa Modrene Side, og

Håkon var den voeneste Mand. Efter Kong Harald Sigurdssons Fald lod Danakongen
Svend sig forlyde med, at Freden mellem Nordmcrnd og Daner var brudc, og paastod, at
Forliget mellem Harald og Svend ei var sat for loengere Tid, end de begge levede. Da
blev der Udbud i begge Rigerne. Haralds Sonner udbode hele Almuen i Norge til at
ffaffe Folk og Skibe; men Svend Konge foer sondenfra med Danahsren. Da fore Sen
demiVnd imellem dem med Forstag til Forlig, og Nordmcendene sagde, at de enten vilde

holde det samme Forlig, som for var gjort mellem Kong Harald og Svend, eller i andet
Fald strax paa Stevet staaes der. Da blev dette qvcedet:

Olaf voerged Landet
Med Skrceks og Fredens Ord,
Saa ingen Konge voved
Sig ene Land tilegne.

Saa siger Stein Herdisesson i Olafs Drapa:

Tappre Konge vcerged
Mod Svend sit Land i Throndhjem,
Hvor hellig Konge hviler
Mcegtig han blandt Konger er

<sap. Itt<j. Oteix i. Froens Sogn r Gudbrandsdalen see 1 B. S. 279.
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Og sin 3Ct Kong Olaf
Saa hsilig elffe monne,
At af Svend Ulfssons Arving
Forgjceves Landet krceves<

Og formedelst gode Mwnds Mellemkomst, blev der et Staevnelag imellem Kongerne,
hvorefter Forligs-Modet ffulde vcere i Konghelle. I dette Ledings-Msde kom der et For«

lig i Stand mellem Kongerne, og der blev Fred mellem Landene. Forliget befcestedes der
ved, at Kong Olaf stulde faa Kong Svends Datter Ingirid, og denne Fred holdtes lcenge

siden, saa Kong Olaf fad i stsrre Rolighed end forhen havde vleret sedvanlig i Norge. Kong
Magnus blev syg af Ringorm-Sygdom, og laa deraf i nogen Stund, hvorefter han dods

i Nidaros og blev der begraven. Han var en vennescel Konge, og hele Almuen sorgede
over hans Dod.
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X.

Olaf Kyrres Saga.

Ofter sin Broder, Kong Magnus's Dod, var Olaf Enekonge over Norge. Olaf var en
stor Mand af alle Lemmer og vel voren, og det var et almindeligt Sagn, at Ingen havde

kapitel i. faqrere Mand eller af et anseeligere Udvortes. Han havde Håar gult som Silke, derKong Olafs ' ' < , «
klwdte ham overmaade vel, han havde en lys og hvld Hud over hele sit Legeme, de varkreste
Aine og vel faldne Lemmer. Som oftest var han faatalende, og talede heller ikte megei

paa Thinge, men var munter i Drikkelag. Drik yndede han meget, og var da snaksom,
dog ial Rolighed. Blid var han i sin Tale, og fredsommelig saa lamge han styrede Riget,
og elstede Sagtmodighed og Maadehold i alle Dele. Derom taler Stein Herdiscsson:

Tappre Thronders Konge
Med stor Viisdom vil
Frede Land og Rige
Det Skattebonde liker vel.

Englands Skrcek, som fodes under
Milde Sol, til Fredsforlig
Traasindet') Folket tvinger.

kapitel 2. Det var Skik i Norge i gamle Dage, at Kongens Hoiscede var midt paa Langbaen
°S<rder° ken, og Vllet blev rakt over Ilden; men Kong Olaf lod gjore sit Hoiscede paa den hoie

B<enk tvcers over Stuen; han lod og forst gjore Stueovne og Gulvet bestro baade Som
mer og Vinter. I Kong Olafs Dage hcevede sig mange Kjobstoeder i Norge, og mange bleve af

ny anlagte. Saaledes anlagde Kong Olaf en Kjostad i Bergen, hvor snart mange rige

I) Haardnakket. Den sidsteStrophe i dette Vers 'Olaf baarenunder Sol"ansees som et afbrudt Stykke,
der suppleres ved andre Vers saaledes: Konge Olaf veed sig bedst Konge baaren under Sol."

2.
denne interessante Stads Navn, har man vceret af forssjellig Mening. I Anledning heraf maa
bemcerkes, hvad man ei synes at have iagttaget, at Navnet er et Apellativum og in
genlunde eget for denne Stad, men den havde det meget mere tilfcelles med mange andre Steder
i Landet, af hvilke vi kun ncevne de betydelige Gaarde Verven i Dstenss og Ullensvangs Sogne
i Hardanger og Gd. Bjorgen i Sande Sogn i Jarlsberg Fogderi, hvilke i Diplomer fra 1330,
1333 og 1342 kaldes Ljtti-Zviu eller Ved analogist Slutning fra disses Bessaffenhed,
maae man übetinget erklcrre sig for den Mening, ifolge hvilken Navnet bsr udledes af Op
hold (Bjcering), Udkomme, Ncering, og den i vore Stedsnavne hyppig forekommende Endelse vin
eller vinn, at vinde, erhverve, fortjene, arbeide etc., f. Ex. lioinvin (nu Gd. Kurvin i Os Sogn
ved Vergen), LeiKvin (Leqve), Helluviu (Helleved), Nn<iuvin (Endeve), Xvtvin (XMviu nu
Kytte) o. fl. paa Vos, og endelig Navnet Ilofvin (Hovi) paa en Mcengde Gaarde, som sandsyn
ligviis i Hedendommens Tid vare henlagte til Underholdning for Afgudstemplerne eller Gudehu
sene, forudeu mange flere. Man kan ikke tvivle om, at har vceret til, vel endog som
Handelssted, lcenge for 1070 (Sch?n. N. Hist. 111. 400, cfr. Laxda-la Saga Cap. 11, see Saml.
t. d. N. F. Sprog og Hist. V. 597), da det omtrent maa have vcrret, at Olaf Kyrre ved Opfo
relse af Kirker samt ved Veguustigelser ha'vede de» til en ordentlig Kjobstad, der synes hurtig at
have tiltaget i Storrelse og Velstand, og blev kort efter Scrde for en Viffop. Bergens Bymoer
ker (Takmarker) vare ifolge den gamle Bylov (Knupad. Kap. 20) saaledes bestemt:
iwllr Kri uorlwn ok inn i v»,<i»n u tillllino uppi i Vapnucwl, ok fiat «ulli iiii nniclan
m>ri, ok hl»t of»n i 01l s)ut ol«n i XruBBbi u, nk siut ili, i Btiuumen, ok ulll

Det glceder Folk, at Olaf,



*85Qlof Kyrres Saga.

Wcend nedsatte sig, og som besogtes fiittigen i Seilads af Kjobmcend fra andre Lande.

Han lod lcegge Grundvolden til den store Krist-Kirke, som var en Steenkirke; men i hans
Tid blev lidet gjort ved den. Desuden lod han fuldfore den gamle Kristkirke, som var

af Trw. Kong Olaf lod opfore et stort Gildehuus i Nidaros og mange andre Kjob
stceder, hvor forhen tun brugtes Omgangs-Lag; men i hans Tid maatte Ingen drikke i
Norge uden i disse dertil Huse, som stode under Kongens Vcern. Da brugtes
den store Gilde-Klokke i Throndhjem, som kaldtes Byens Pryd, hvormed der ringedes til
Gilde. Gilde-Brodrene lode opfore Margrete-Kirken i Nidaros af Steen. I Kong

Olafs Tid vare Sammenstuds-Lag og Leide-Gilder.2) Paa den Tid indfortes megen

uscedvanlig Pragt med udenlandffe Sceder og Kloeders Snit, saasom stadselige Hoser ryn
kede om Venene. Nogle spamdte Guldringe om Lwggene; ligesaa brugtes Troekke-Kjoler

1) At pynte Husene med Lov var da som nu almindelig Skik, og viiste, at noget festligt der foregik.
2) Som besogtes af Gjcester der gik til Gildet Haand i Haand.

Bunne« ?sur6noB, ok innnn-fjsillal- siou-Kenninx, »t uttanuei-du nk i clunmiam-a,
d e Gunnilds-Aaen (nu Sandviks-Elven) raader (stjelner) mod Norden, og fra Gunmlds-Aaen
oa indtil Varden paa Fjeldet (Flsi-Fj.) i Vapne-Dal (imellem sidstncevnte Fjeld og Sandvlks-Fj.),
og saa sydefter nordenom Brede-Myren (en ftad Afsats eller Terasse af Floi-Fj.), og saa over t
Vrekstads-Vandet (nu Svarte-Diget), og derifrå op i Korsbroen (der ferer over Elven ved Mob
ben) og derncest over i Strommen (som forener Pudde-Fjord med Store-Lunggaards-Vand), samt
alt Sydnces og Nordncrs, og indenfjords saa langt man kan see fra Nordncrs og (Nlbage)! Gun
nilds-Aaen Af Stadens mcrrkeligste Vygninqer ncevnes: Kongsgaarden (hvor nu Comman
dantens Volig staar, og som var forste Ophav til det senere Bergenhuus Slot) i den Deel af
Staden som kaldtes Unlmw; den af Kong Sverre i Aaret 1193 opfsrte Borg paa en Bakke
ostenfor Kongsgaarden, senere kaldet Sverresborg, ligesom den gamle Borg paa Steenberget ved
Throndhjem (18. S. 204); Erkebispe-Gaarden, Bispe-Gaarden, Provste-Gaarden,
Laqmands-Gaarden, Maria's Gildehuus, hvor Stadens Lagthing holdtes o. m. ft., samt
disse Klostere og Hospitaler: 1 St. Michaelis Kloster med Kirke, almindelig kaldet MuuKliK
(Munkeliv), af Benedictiner-Ordenen, hvilket fra 1434, foruden Brodre, ogsaa optog Sostre af
St Birgithas Orden et af de celdste og maastee det rigeste Kloster i Landet; det var bellg
qende paa Nordncrs; 2, St. Johannes eller St. Hans's Kloster et Barfodbre
dre- eller Auaustiner-Kloster med en sijsn Kirke, beliggende paa Stranden (ved Strandgaden);
3 St. Olafs Kloster med Kirke, et Graabrodre- eller Minorit-Kloster ved Vaagsbunden, hvor
Bispegaarden oq Domkirken nu ligge; 4, S ortebrodre- eller Dominicaner-Klosteret, der laa paa
Holmen eller Communen (Kannike-Berget); 5, St. Maria's Nonne-Kloster stod
paa det Sted, hvor Lungegaarden nu er beliggende; 6, Catharina's Hospital med Kirke, som
1277 var indrettet for Spedalske (cfr. Magn. Lagab. Testam.), uden Tvivl beliggende i Vaags
bunden, ligesom 7, Alle Helgenes Hospital med Kirke, beliggende ved den nuvwrende Allehel
qens-Gade, var 1277 for Fattige (l. c.); B,St. lergens Hospital med Kirke. Desforuden sy
nes Bergen i <3de og ferst i 14de Aarhundrede at have havr henved 30 Kirker; men 1378 var
Antallet qaaet ned til 22 ialt med Kirker og Klostere. Af Kirkerne fortjene iscer at mcrrkes
den gamle Domkirke, Ch rist-Kirken kaldet, Stadens celdste allerede af K. Olaf Kyrre paabe
qyndte Kirke, beliggende paa det Yderste af Communen, en stor og herlig Vygmng, hvon den
hellige Sunnivas Reliqvier, af Kong Magnus Erlingsson hidfsrte fra Scelo i Nordfjord, forva
redes iet stort Skrin over Hoialteret (jfr. seriptoi-es ier. van. t. IV. p. 1—22). denne Kirke,
der havde 15 Altere og ligesaa mange Prcebender, bleve flere Konger kronede, og der bleve Kon
gerne Harald Gille, Sigurd Haraldsson, Magnus Erlingsson, Sverre Sigurdsson, Håkon Sver
resson Guttorm Sigurdsson og Håkon Hakonsson, foruden andre navnkundige Mceud, begravede.
Den af sidstncevnte Konge opforte og 1248 af Cardinal Vilhelm indviede Ap ost ler nes Kirke

en gothiss Pragtbygning, maastee Norges stjm,neste, var en Colleg<at-Kirke og
det f>rste af de kongelige Kappeller, yvis Formand med Prcedicat af Provst og onppe
b-I»,um rexiX havde Rang ncest efter Bistopperne, og, ligesom disse, altid Scrde i Rtgets Raad.
Denne Kirke, over hvilken var indrettet en stor Sal eller Hal, hvor St. letmunds (Edmunds)
Gilde havde sine Forsamlinger, var beliggende i Kongsgaarden og blev i Aaret tllligemed
Christ-Kirken o. ft., nedbrudt af en danst Vandal ved Navn Esse Vilde, som paa den Tid var
K. Frederik den Ferstes Befalingsmand i Bergen. Isvrigt henvisss Lcrseren til de udfsrllge Be
strivelser over denne Stad af Holberg og fornemmelig af Sagen og Foss, samt Krafts kjerneful.e
Beretning om denne Stad i N. Bessr. IV. 273—410.
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med Lidser paa Siderne, Mrmer, som vare 5 Alen lange og saa trange, at de maatte track

kes sammen ved Snorebaand og laae i Rynker heelt op til Skuldrene. Skoene vare hoie
alle kantede med Silke, ja endog med Guld. Mangen anden Slags synderlig Stads
brugtes paa den Tid.

?°? Olafs Olaf brugte den Skik, som var indfort ved udenlandste Kongers Hof, at han
Hirdstitte. lod stande sine Mundstjamke for Bordenden, og stjamke i Bordstaaler for sig og for andre

fornemme Mcend, som ved Bordet sadde. Han havde og Kjcertesvende, som holdt saa
mange Lys ved Bordet, som der sadde Maend af hoi Vcerdighed. Der var og en Stallar,
stol udenfor Skjcenkebordet, hvorpaa Stallare og andre fornemme Mcend sadde, med An«

sigterne vendte mod Hsiscedet. Kong Harald og andre Konger for ham pleiede at drikke

af Dyrehorn, som bares fra Hsifirdet om Ilden, og drikke Mindestaal til hvem han syntes.
Saa siger Skalden Stuf:

Seierscel Hildurs Hvcrsserl)
leg veed modtager mig
Med Bor af gode Fredj2)
Hans Omgang er til Gavn,
Da Feder,
Som Guldet oser ud,
Gik glad til Drik med mig
Af Hornets Guld paa Haug.

om Kong Olaf havde 120 Hirdmcend og 60 Gjcester; desuden 60 Huuskarle, som stulde

til Kongsgaarden hvad der behovedes, eller udfore det Arbeide, som Kongen vilde.
Da nu Bonderne spurgte Kongen, hvi han havde fiere Folk end Loven hjemlede Ret til
eller de forrige Konger havde havt, nåar han foer i de Gilder, som Bonderne gjorde for

ham, svarer Kongen saalunde: „ikke vil det lykkes mig at styre Riget bedre, og ei stander

mere Skrwk af mig end min Fader, endstjont jeg haver Halvdelen fiere Folk end han havde;
men ingenlunde gjor jeg dette for at plage Eder, eller paa nogen Maade forvanste Eders Kaar."

M?'3.end Kong Svend Ulfsson dode 10 Aar efter begge Haraldernes Fald. Efter ham blev
uttssons Ded. hans Son, Harald Hein, Konge i 3 Aar, derpaa Knut den Hellige i 7 Aar, siden Olaf,

Kong Svends Son, i 8 Aar. Olaf, Norges Konge, blev gift med Ingirid, en Dat-
ter af Svend Dana-Konge; men Olaf, Dana-Kongen Svends Son, fik Ingirid en Datter

af Kong Harald, og Soster til Norges Konge Olaf. Kong Olaf Haraldsson kalde Nogle
Olaf Kyrre; men Mange Olaf Bonde, fordi han sad i Rolighed og havde ingen Strid

hverken uden eller inden Landet, og gav ikte heller Andre stjellig Grund til at hcerje i hans
Rige. Han avlede en Son med Thora, Johans Datter, som blev kaldet Magnus, og
denne Gut var en af de vakkreste man kunde see, haabefuld i alle Henseender, og vorede op

Epitel. Kongens Hird.

forst havde vcvret jordet, og Alteret blev sat lige over den Plads, hvor Kongens Grav havde
vceret. Denne Kirke blev indviet til Christkirke, og did fiottedes Kong Olafs Skrin, som
blev sat over Alteret, og da stede der mange lertegn. Nceste Sommer, paa samme Aars

dag da K.rken var bleven indviet, som var Dagen for Olafs-Messen, var der en stor For
samling af Mennester, og da fik en blind Mand sit Syn. Men selve Messedagen, da

" Krigsmanden. 2) Giver mig en venlig og gjestmild Modtagelse. 3) Ravnens
atter Bessnvelse paa en Kngsmand.

om
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Skrinet og de hellige Levninger bleve tagne ud og baarne, og Skrinet selv nedsat i Kirke

gaarden efter Scedvane, da fik en Mand, som lcenge havde vceret maallos, sit Mcele igjen,
og sang med ftydende Tunge Lovsange til Guds og Kong Olaf den Helliges Priis. Dm
Tredie var en Kone, som havde sogt did oster fra Svithjod, og paa denne Reise lidt megen Nod

formedelst sin Synloshed; men stolende paa Guds Mistundhed var kommen farendes til denne
Heltid. Hun blev ledet synlos i Kirken til at hore Messe den Dag; men forend Gudstjenesten
var endt, saae hun med begge og fik sit fulde og klare Syn, endstjondt hun havde vceret
blind 14 Aar. Hun foer derfrå med hoi Glcede, prisende Gud og Kong Olaf den Hellige.

Der indtraf den Hcendelse i Nidaros, da Kong Olafs Kiste blev baaren om paa ?-
Gaden, at den blev saa tung at Folk ei kunde saae den af Flcekken. Da nu Kisten blev
nedsat, Gaden opbrudt og efterseet hvad der var derunder, fandtes Liget as et Barn, som

havde vceret myrdet og stjult der. Liget blev nu baaret bort, Gaden sat i den Stand, den
for havde vceret, og Skrinet baaret videre efter Scedvane.

Kong Olaf Kyrre var en stor Ven af sin Svoger, Danakonqen Knut. De såtte g., V> Olafs °g Knut
hlnanden Stcevne, og modtes t Elven ved Konghelle, hvor Kongerne pleiede at modes. Ages Mo-
Da gjorde Kong Knut det Forstag, at de stulde sende en Krigshcer vester til England, for-
medelst den Hevn, de der havde at tåge, forst og fremst Kong Olaf, men tillige Danakongen.
„Gjor nu Eet afTo," sagde Kong Knut, giver jeg Dig 60 Skibe, som Du stal
vcere Hovding over, eller og stal jeg vorde Hovding derover og Du give mig 60 Skibe."

Da sagde Kong Olaf: „Denne Din Tale, Kong Knut, er ganste efter mit Sind; endstjont
der er megen ulig Forstjel mellem os. I Frcender have havt mere Held til at vinde Eng
land med stor Hceder, og deriblandt Kong Knut den Mcegtige, og rimeligt er det, at denne

Hceld folger Eders A3t. Da derimod Harald Konge, Fader min, foer vester til Eng
land, fik han der sin Bane. Den Gang vare de bedste Folk her i Landet; men da udtom

tes Norge saaledes for udvalgte Mcend, at saadanne ei siden have vceret at finde, og for

nemmeligen ikke slig Formand som Harald Konge var, baade i Forstand og Tapperhed.
Til denne Fcerd stede den herligste Udrustning; men Udfaldet var som I vide. Nu kjcen
der jeg Selv mine egne Evner, hvor lidet stikket jeg er til at vcere Anforer; thi vcelger jeg,

at I farcr med min Bistand og Hjcelp." Saaledes gav Kong Olaf Knut 60 Storstibe,
med herlig Udrustning og trofaste Folk, og fatte sine Lendermcend til Hovdinger derover,
og alle maatte tilstaae, at denne Hcer var prcegtigen udstyret. Det er og fortalt i Knuts

Saga, at det var Nordmcendene alene, som ei brode Ledingen, da Hceren var kommen

sammen; thi de vare Kongen lydige. Men da Danerne ikke oppebiede Kongen, fore Nord--
mcendene ogsaa tilbage tit Norge med Danakongens Villie og Samtykke. Dette paa

stjonnede Kong Knut Nordmcendene, og gave dem, da de fore hjemleds, Lov til at drive

Kjsbmandshandel hvor de vilde, gjennem hans Lande og paa hans Stromme, tillige sendte
han Norges Konge dyrebare Gåver for sin Hjcelp. Derimod lagde han Danerne Vrede til,
og straffede dem med store Penge-Boder, da han kom hjem til Danmark. Denne Strid imel

lem dem gik saa vidt, at Danerne selv drcebte Kong Knut, og taalte ei hans retfcerdige Dom.

En Sommer, da Kongens Mcend havde faret Landet om for at samle hans Indtceg- »
ter og Landskyld, tras det sig, at Kongen spurgte dem ved deres Hjemkomst, hvor de paa
denne Fcerd vare blevne bedst modtagne? De sagde, at det var hos en Bonde iet Fylke iLi ste r ""^

. 3. I^Bta-len, det samme som nu Listers Fogderi (ste S. 39) samt
"meligviis Undals Prcrstegjoeld., Vencevnelsen tilhsrer en, senere Tid, hvorfor den maa antages

interpoleret, saameget mere, som Ordene: „i I>iBt«.leni" ikke findes paa dette Sted i de.
andre Bearbeidelser af Olaf Kyrres Saga. See l?ornm. Osxur VI. 445.



Olaf Kyrres Saga.*88

Lehn, „der er en gammel Bondemand, som forud veed mange Ting. Vi have spurgt ham
om mange Ting, som han har forklaret os, og have Intet spurgt ham om, som han jo vidste
Beffeed om, ja vi tro endog, at han forstaaer sig grant paa Fugleffrig." Kongen sva
rede: „hvi fare I med slig Fjas?" og paastod det var Taabelighed at tro paa Sligt. Det

trassig kort ester, at Kongen seilede langs med Landet, og da de seilede gjennem nogle
Sund, sagde Kongen: „hvad for en Bygd er her oppe paa Land?" De svarede: „det er
det Fylke, Herre, hvor vi fortalte Eder, at vi bleve bedst modtagne." Da sagde Kongen:

„hvad er det for et Huus, som stander deroppe ei langt fra Sundet?" De svare: „ dette
Huus tilhsrer den vise gamle Mand, som vi fortalte Eder om." De saae nu en Hest tatt
ved Huset. Da sagde Kongen: „farer nu hen, tåger Hesten og drceber den." De sva
rede: „ei vilde vi gjore ham Skade." Kongen: „jeg vil raade, hugger Hovedet af He
sten; men vogter Eder, at intet Blod kommer paa Jorden, og bcerer Hesten ud paa mit
Skib. Farer siden ester den gamle Mand; men siig ham Intet derom, ellers vil det koste
Eders Liv." Siden gjore de, som dem var befalet, indfinde sig hos den gamle Mand og
bringe ham Kongens Mrende. Da han kom for Kongen, spurgte han ham: „hvo eier den
Gaard, som Du boer paa?" Han svarer: „I eier den, Herre, og tåger Leie deraf."

Kongen: „viis os Veien forbi Ncesset; thi her monne Du vcere vel kjendt." Den gamle
Mand gik i Baaden og roede foran Kongens Skib; men da han havde roet en kort Stund sty
ver en Krage hen over Skibet, og fcelt. Bonden ster til Kongen. Kongen sagde:

„tykkes Dig, at dette betyder Noget, Bonde?" „Saa er vist, Herre," siger han. Da
styver en anden Krage hen over Skibet og skreeg fcelt. Da blev Bonden saa ilde ved, at
han ikke orkede at ro, men Aarene laae lose i hans Haand. Da sagde Kongen: «Din Hu
staaer meget til Kragen, Bonde, og hvad den siger." Bonden svarer: „Herre, nu aner
jeg Sandheden as hvad den siger." Den tredie Gang kom Kragen flyvendes, streeg paa
det Vcerste og lagde sig nesten ned i Skibet. Nu kastede Bonden Aarene, amdser dem

ikke mere og stander op mod Kongen. Da sagde Kongen: «Du tåger Dig det meget

naer, Bonde, hvad er det nu den siger?" Bonden: «Det er rimeligt, at enten den eller
jeg tåger Feil." Kongen svarede: «stig nu til." Da qvad Bonden denne Vise:

Aarsgammel taler
Veed lun lidt Beffed.
Toaarsgammel taler,
Ei heller jeg den troer.
Treaarig taler,
Ei Sandt det synes;
Siger at jeg roer
Paa Mcerre-Hoved,
Og at Du, Konge,
Er min Tyv.

Den treaarige Krage siger, at I byder mig at ro her paa Skibet for Eder, og haver
dog ladet tåge mit Gods fra mig. Kongen svarede: „hvad nu, Bonde, vil Du kalde mig

Tyv? da maa jeg sige Du taler ei vel om os." „Saa er det Herre," siger Bonden, «at
dette ikke er vel talet, og ikke heller tyvter jeg Eder; men I monne have spillet mig et Puds;
thi Kragen siger, at I haver min Hest her ombord i Skibet." Ester nogen Samtale mel

lem Kongen og Bonden, gav Kongen ham gode Gåver og eftergav ham Landstylden paa
den Jord han boede paa, og gav ham Gaarden selv til evig Eie, omfram mange andre

1) Skriger, giver Lyd.
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Gapitel 10
KongOlafsDed

Oaver. Olaf Konge var ikke knap paa Gåver til sine Mcend; men gav dem alstens Kost
barheder. Saa siger Stuf Skald:

Kong Olaf Kyrre sad ofte i Herrederne paa sine store Gaarde, og da han engang var

yster i Ranrige paa sin Gaard Haukaby, paakom der ham en Sygdom, som forte ham
til Doden. Da havde han vceret Konge i Norge i 26 Aar, og var bleven udncevnt til Konge
et Aar ester Kong Haralds Fald. Kong Olafs Lig blev fert til Nidaros og jordet i

Christkirken, som han Selv havde bygget. Han var den vennesceleste Konge, og Norge
havde meget tiltaget i Rigdom og Prydelse under hans Regjering.

I) De indbudne Gjwster. 2) Den Hoies, d. e. Odins. Ellers lceses: "Halfs."

Cap. ll). (HauKabNi-), nu Hakeby, en stor Gaard ved Sams-Fjorden i Ta
nums Sogn i Nordre Viken under Bahuus-Lehn.

11. Binds iste Hefte.

Konge-3Cts gavmild Stette Wtstore Konge giver Hjelm
Giver Skib med Skjold paa Skands, Og Brynje til sin Kriger,
Og Lastdrager målet; Scrtter derpaa ringe Vcerd;
Han negter knap at vcere — Dragten pryder Konge-Hird.
Folk nyder Olafs Rigdom — Trosast Konge lader Helte
Mon nogen Kongemand tunge Rustning faae;
Slig Gave giver Sine? Saalund Kongen lonner Hird,
Her herlig Gram Du seer. Som i Fare Liv ei spare.

Gavmild Kongemand, Olaf, milde Kongeframde,
Som Spydsodd farver rod, Giver skaaren Guld for Huld,
Glceder Hcer med Ringe, Saa ingen Konge gjcev

med Gåver fryder Slig Gave monne give.
Og Norges Konge Olaf, Spsrg, hvo har Sligt udfort?
Fsd under milde Sol, Kongen, som er baaren
Tidt Nordmcrnd Gåver giver, Fremst under Himlens Lys,
Englands Fiende gavmild findes. Rig paa Gåver viser sig.
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Magnus Barfod
regjerede fra

XI

Mngnns Bnefods Sngn^

Gapitel Kong Olafs Son, blev, ester Kong Olafs Dod, strax udnsvnt i Viken

Konge over hele Norge. Men da Oplcendingerne spurgte Kong Olafs Dod, valgte
faN°Re"3 de Håkon, Thorers Fostre, et af Kong Magnus til Konge. Derpaa fore

Håkon og Thorer nord til Throndhjem, og da de kom til Nidaros, sammenkaldte de et Thing
paa Are, og paa dette Thing begjcerede Håkon af Bonderne, at de stulde give ham Kon
genavn, hvilket blev ham tilstaaet, saa at Thronderne udncevnede ham til Konge over det

halve Norge, som hans Fader Kong Magnus havde havt. Håkon befriede Thronderne
for al Havnetold, og gav dem mange andre Retteboder.2) Han afstaffede og Julegåver,

og tilvendte sig derved alle Thronders Venstab. Derpaa antog Håkon en Hird og foer
siden tilbage til Oplandene, hvor han gav Oplcendingerne samme Friheder som Thronderne,
hvorved de ogsaa bleve hans fuldkomne Venner. Da blev dette qvcedet i Throndhjem:

Hid kom ung Håkon gilde,
Som baaren er den bedste

Af alle Moend paa Jorden;
Han foer med Steigar-Thor'.
Olafs Son bod han siden
Selve Norges halve Deel;
Men snilde Magnus vilde
Det Hele ikke dele.

Eapitei 2. Kong Magnus foer om Hosten nord til Kjobstaden, og da han kom der, foer han
strår til Kongsgaarden og tog der sit Herberge. Der opholdt han sig den forste Deel af

Vinteren og holdt 7 Langffibe i aaben Vaag i Nidelven foran Kongsgaarden. Da nu
Kong Håkon spurgte, at Kong Magnus var kommen til Throndhjem, foer han ostenfra over

Dovrefjeld, og derfrå ned til Throndhjem til Kjobstaden, hvor han tog Herberge i Skule-
Gaarden, ovenfor Clemenskirken, som for havde vwret Kongsgaard. Kong Magnus var

ilde tilfreds med de Stor-Gåver, som Håkon havde givet Bonderne, for at vinde deres

Venskab, og syntes at de var ligesaavel givne af hans egne Eiendomme. Derved opirredes
meget hans Sind, og han syntes at have lidt Uret af sin Frcende derved, da han nu maatte
tcrkkes med mindre Indtcegter end hans Fader og hans Forfcedre for ham havde havt, og

han gav Thorer Skylden derfor. Da Kong Håkon og Thorer mcerkede dette, frygtede de
for, hvad Magnus monne tåge sig til, og det syntes dem mistcenkeligt, at Magnus havde
Langffibe paa Vand teltede og tiltaklede. Nceste Våar ester Kyndelsmesse, forlod Kong
Magnus Byen ved Nattetid med teltede Skibe og Lys under Tettene. De lagde til ved

I) Håkon var en Son af Magnus, Harald Haardraades Son, og Magnus var en Son af Olaf Kyrre
Haralds Son. 2) Love, hvorved Folkets Rettigheder afgjordes.
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Eapitel 3
Om Feiden i

Halland.

Eapitel H
Om Steiaa

Thorer,

Hefting, bleve der om Natten og gjorde en stor Ild paa Land. Da tankte Håkon og
det Mandffab som i Byen var, at der laa Svig derunder; thi lod han blese Mandffabet

sammen ud paa Bren, hvor hele By-Almuen kom til ham, og de samlede Folk sammen hele
Natten. Da det nu lysnede om Morgenen, og Kong Magnus saae Folk fra alle Her
reder samlet paa Oren, holdt han ud Fjorden, serefter til Gulathingslagen. Men Hå
kon takker Folket for den Bistand, som de nu havde ydet ham, og gjor sig ferdig til at
reise ester til Viken. Men ferst holdt han et Mode i Byen, hvori han ien Tale bad Fol
ket om dets Venskab, lovede dem sit og tilfeiede, at han havde nogen Mistanke om sin Frende
Kong Magnus's Hensigt. Derpaa såtte Håkon sig til Hest og var nu reiseferdig. Alle
Mand lovede ham sit fuldkomne Venffab og velvillig Bistand, om han skulde behove at

bruge den, og alt Folket fulgte ham ud under Stein bjerg. Derpaa foer Kong Håkon
op til Dovrefjeld; men da han foer over Fjeldet, red han om Dagen ester en Rype, der fisi
undaf ham, og paa denne Fart kom der en Sygdom paa ham, som endtes med hans Dod,
og han opgav sin Aand paa Fjeldet. Hans Liig blev fort nordefter, og kom en halv Maa

ned senere til Kjobstaden, end han havde forladt den. Hele By-Almuen gik imod Liget ser
gende, og de Fleste gredende; thi alle Folk elffede ham med et kjerligt Sind. Kong Hå
kons Liig blev nedsat i Christkirken, og da havde Håkon og Magnus raadet i Landet i to
Aar. Håkon var en Mand paa fulde 25 Aar, og haver veret en as de mest elskede Hov
dinger af hele Umuen i Norge. Han havde gjort en Reise til Bjarmeland, hvor han holdt
Slag og vandt Seier.

Kong Magnus seilede om Hosten ester til Viken; men da det vaaredes, holdt han

sor til Halland og herjcde der vide omkring. Der afbrendte han Viskardalog stere Her
reder og vendte derpaa med et stort Bytte tilbage til sit Rige. Saa siger Bjern Krap
haand i Magnus-Drapa:

Vorse-Drot i Halland foer
Vid' omkring med Klinge;
Folket jages fort paa Flugt;
Horde-Konge svied Huus.
Thronder Vudlung stak i Brand
Siden mange Bygder;
Hsit Vaalets braged,
Vikdcelffe Enke vaaged.

Her omtales, at Kong Magnus gjorde det sterste Herverk i Halland.

Der var er Mand, som hedte Svend, en Son af Harald Flettir. Han var danff
Mand af Mt, en meget stor Viking og Stridsmand, derhos en meget raff Mand og meget

attstor i sit Fedreland. Han havde veret en Stund hos Kong Håkon Magnusson og ve
ret ham overmaade kjer; men ester Kong Håkons dedelige Afgang, havde Steigar-Thorer en
siet Tro om at komme til Forlig eller Venskab med Magnus Konge, om hele Landet kom

1) Egentlig "Vedstabelens Dsd" det er Ilden.

Cap. 2. N ykrinAi-l, nu Hsfring, et Forbjerg en Fjerdings Vei iN. V. for Staden Throndhjem.
O>'i-ar eller (Dren), see S. 3.

Gulathingslagen, see 1 V. S. 90.
nu Steenbjerget, strax i Vest for Throndhjem. Den til Staden fsrende syd

vestlige Hovedvei er anlagt herover.
hvorom see 1 B. S. 77.

Cap. 3. VisKui-llalr (en Variant har feilagtigeu nu Vistedal langs Viff-
Aaen imellem Kongsbakka og Varberg i Halland.
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kapitel 3.
Dm Thorers

Bedrifter.

i Kong Magnus's Magt, formedelst det Forhold, hvori Thorer forhen havde staaet til Kona

Magnus, og den Modstand, som han havde gjort ham. Derpaa oplagde Thorer oa
Svend det Raad med hinanden, som siden sik Fremgang, at de med Thorers Bistand oa
Mandstab reiste en Skare imod ham. Men eftersom Thorer den Tid var gammel oa

tungfoerdendes, tog Svend Anforselen og Hevdinge-Navnet for Flokken. I denne Raad
siutning toge stere Hevdinger Deel, blandt hvilke Egil Aslaksson fra Aurland var den

sornemste. Egil var Lendermand og gift med Ingeborg, en Datter as Bgmund Thor
bergsson og Sester as Skopte paa Gizka. Den rige og nnegtige Mand Skjalg Er
lingsson fra Icederen kom ogsaa til deres Flok. Derom taler Thorkel Hammer-Skald i
Magnus-Drapa:

Stormodig Thor' og Egil
Vide samled sine Skårer,
Og disse Raad ei vare
Til Gavn for Odelsmcend.

leg spurgte, at Skjalgs Venner
Skade fik, da Lendermcend
Sten' kasted over Kraft
Paa ham som Mordhog vander.l)

Thorer og Svend samlede en Skare i Oplandene, hvormed de droge ned igjennem
Raumsdalen til Sondmor, og der samlede de Skibe, med hvilke de siden seilede nord til
Throndhjem.

Lendermand Sigurd Ullstreng, en Ssn af Lodin Viggjarstalle, samlede Mandstab

ved Krigs-Budstikke saasnart han spurgte til Thorer og den Skare, som fulgte ham, og stcev
nede med alt det Mandstab, han kunde faae, til Viggja. Svend og Thorer stawnede og
saa did med deres Skare, sioges med Sigurd og finge Seier, efter at have gjort et stort
Nederlag; men Sigurd fiygtede og foer til Kong Magnus. Thorer med sit Folge drog til
Kjobstaden og opholdt sig en Tid der i Fjorden, hvor der kom mange Folk til dem. Denne

Tidende spurgte Kong Magnus og samlede strår en Hwr sammen, hvormed han seilede
nord til Throndhjem. Men da han kom ind i Fjorden, og Thorer og hans Parti spurgte
dette medens de laae ved Hefting og vare sierdige til at holde ud Fjorden, roede de Ski

vene til Vagnvikstranden, forlode Skivene og kom ind i Terdal til Seljehverf, og
Thorer blev baaren paa en Baare over Fjeldet. Derpaa staffede de sig Skibe og seilede

1) Kongen. De vovede et Angreb mod Kongen, som var over deres Krcefter.

Cap. 4. eller Oi-lan6, nn Urland i Sogns Fogderi (1 B. S. 43), og uden
Tvwl ncermest den nederst i Urlands-Dalen liggende Urlands Prcestegaard, hvor man sinder en
Mcengde tlldeels ved Storrelse udmcerkede Gravhoie, as hvilke den ene er pryder med en stjon
Vautasteen. Eg<l Aslaksson var sandsynligen Descendent af de gamle aurlandste Hersere
Gnmolf og Hans Sonner Bjorn Hauld og Thorer, der levede i 9de i()de Aarhundreder, over
hvis Aste sandsynligviis nogle af hine Hoie ere opkastede.

Kinks, Gisko paa Sondmor, see 1 B. S. 291.
lcederen, see S. 65. Skjalg var en Son af den beromte Herser Erling Skjalqsson

paa Sole. » , u >
Cap. 5. Gd. Viggen, see 1 B. S. 147.
VnxnviK 5 Strsnli er uden Tvivl en feilagtig La-semaade for (Vangvib

stranden d. e den sydltgste Deel af Lexvikens Prcestegjceld under Stor- og Vcrrdals Fogderi, saa
kaldet efter Gaarden Vangvik), hvorom see 1 V. S. 52, cfr. Bsss VII 9 X 412.

. Thorer med sit Parti har altsaa vel tåget Veien forbi Torqvist (tzmyvisl) over Skougdalen i
Rttsens Sogn, og mdere nordenfor Olshoi - Fjeldet til Norddalen og over til Texdal wexclalr i

i Gyssunds Annexsogn til Aa-Fjordens Prcestegd. i Fosens Fogderi
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kapitel 6.
Thorers og
Egils Deo.

nord til Hålogaland. Saasnart Kong Magnus var bleven seilklar, holdt han ud efter
dem fra Throndhjem. Thorer og hans Folge foer nordefter alt til Bjarko og lon med

sin Sen Vidkunner stygtede undaf. Thorer og hans Folk rovede alt det lose Gods, som
der var; men brcendte Gaarden og et godt Langffib, som Vidkunar aatte. Da Snekken
brcendte og Skibet hceldede til den ene Side, sagde Thorer: „meer i Styrbordsiden, Vid
kunner." Da blev dette digtet:

Der brcender midt paa Bjarko
Det gjcevest' Baal jeg kjender;
Fra Thor ei stander godtj
Piil-Vaandens Skades brager.
Og lon stal ikke storte
Ild og Ran nåar qvcelder.
Breden Lue brcender klart;
By sender Rog mod Sky.

Jon og Vidkunner fore Nat og Dag, indtil de fandt Kong Magnus. Svend og
Thorer holdt og nordefter med deres Folk og rovede vide om paa Hålogaland. Men da
de laae i en Fjord ved Navn Harm, saae Thorer og hans Folge Magnus komme seilen
des, og da de ikke syntes at have Mandffab nok til at staaes med ham, roede de undas og
siygtede. Thorer og Egil vendte om til Hesiotun; men Svend roede ud til Havs, og en
Deel as Flaaden roede ind i Fjorden. Kong Magnus holdt efter Thorer og hans Folge.

Da Skibene rendte mod hinanden ved Landingen, var Thorer i Forrummet paa sit Skib.
Da raabte Sigurd Ullstreng til ham: „er Du friff og sund Thorer." Thorer svarer: «karsk
paa Hcenderne, men ffral i Fodderne." Da blev dette qvttdet:

Skib rendte haardt mod Skib,
Kriger-Svcerd bred Forlig;
Ullstreng spurgte med de Ord,
Hvordan vel Thor' mon leve?
Da svared Svcerdets
Karst paa Haand, strål paa Fod.
Det sporge vi forvist,
Stor Glam af Svcerd blev ombord

Da sagde Sigurd: «seed er Du Thorer." Han svarer: ))det volder min Mad og

mit Bl." Da stygtede Thorers og Egils Mandffab op paa Land, men Thorer blev fangen.
Eigil blev og fangen; thi han vilde ei forlade sin Kone. Kong Magnus lod dem begge bringe

1) Ilden. 2) Thorer.

HurKsv, Vjerks, ste 1 V. S. 258.
Cap. <». Nar mr kaldtes fordum, som authentiste Documenter vise, ikke alene nuvcerende

Vel-Fjord, men var tillige en almindelig Bencevnelse paa Brons (Lunsv) og Nostviks (Naustvik)
Sogne i Helgelands Fogderi. Noget Sted af Navnet soger man nu forgjeves i disse
Egne. Ifslge X. 112 laa dette Sted paa en D, der antoges for at vcere Fastlan
det, og i det anfsrte Verk (VII. 11) gjentages det samme med Tillceg, at det var VanlKaiKolmi-,
som dog i den forst citerede Saga antages at vcere forskjellig fra den O, paa hvilken
var beliggende, hvilket der er god Grund til at antage for det Rette. Vainbarlwlinr er da for
modentlig den i Sydvest for Horsnces (llai-msnes?) i Brons Sogn liggende Varholm, og den O,
hvorpaa Thorer og Egil bleve fangne, stulde efter Rimelighed vcere nordre Strsms, der er be
liggende lige i Vest for Varholm, og kun ved et yderst smalt Sund adstilt fra Fastlandet, mel
lem hvilket og Stromoerne er en ret god Ankerplads.
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<sapitel 7
Om Thrsnder
nes Revftlsc.

til Vambarholm; men da Thorer ledtes op paa Land, ravede han paa Benene. Da saa
de Vidkunner: „meer i Bagbord Thorer." Siden blev Thorer ledt til Galgen og da
sang han:

Vi vare fire Fcrller
Lad en ved Styret vcere,

Og da han kom til Galgen, sagde han: „stet gaae stette Raad." Siden blev han
hcengt, og da Galgevippen blev heist i Veiret var Thorer saa tung, at Halsen stedes itu oa
Kroppen faldt ned til Jorden. Thorer var en overmaade stor Mand," baade hoi og tyk.
Egil blev og ledt til Galgen; men da Kongens Trcelle skulde hamge ham, sagde han: „ikke

skulde I hcenge mig for den Sags Skyld, at jo Enhver af Eder fortjente mere at hcenges
end jeg." Da blev dette qvcedet:

O Vslgedagens Sol.^)
Af Egils Mund faldt sande Ord
Til utroe Konge-Trcelle.

Fortjente vel at hcenge
Langt hsiere end han,
Og Svoerdets Odelcegger
Stor Meie maatte dsie.

Kong Magnus sad i Ncerheden, medens de bleve hcengte, og var saa vred, at ingen
af hans Mcend var djcerv nok til at bede om Fred for dem. Da Egil hang og spaendte i
Galgen, sagde Kongen: „ilde hjcelpe gjawe Froender Dig i Noden." Deraf syntes det som

Kongen vilde ombedes, at Egil ffulde beholde Livet. Saa siger Bjorn Kraphaand:

Snare Sogne-Herre^
Rsdfarved Nansmcends Svcerd;
Vide Ulven sprang omkring
Om varme Brad i Harm.
Horte Du hvorlunde Kongen
Fra Herre-Svig mon sircemme?
Herlig var Kongens Fcerd;
Saa det at hcengt blev Thor'.

Siden holdt Kong Magnus ser til Throndhjem, hvor han lagde ind i Fjorden og revsede

haardeligen de Mcend, som i Sandhed kunde overbevises om Landsforræderi mod ham;
Nogle drcrbte han, for Nogle afbrcendte han deres Gaarde. Saa siger Bjorn Kraphaand:

Ravnefeder, Skjoldehader/)
Thrsnderfolket Skroek indjog,
Da de saae
Om i Vygden svsmme.
Jeg veed, at Krigens Baldur

Lukked tvende Hersers Alder;
Sutten var ei Ulven;«)
Drnen fisi til Galge.

l) Guldets Sol, d. e. den guldsmykkede Qvinde, som Digterne ofte tiltale. 2) Kong Magnus. 3) Det
gik saa til. 4) Som er saa tapper, at han ei bruger Skjold til at forsvare sig. 5) Iloen. 6) Andre
oversatt? efter en anden La>semaade: "de svore han var Herre," hvilket er mindre i de gamle Digteres
Smag. Han siger: .Ulven fik saa megen Fsde af faldne Liig, at han ei var sutten."

Han paastod, hver af dem
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Svend, Harald Flettis Son, stygtede forst ud paa Havet og saa til Danmark, hvor

han var indtil han kom til Forlig med Kong Eystein, Kong Magnus's Son, der fattede
saa stor Kjerlighed for Svend, at han gjorde ham til sin Skutelsvend og holdt ham i stor
Agt. Kong Magnus raadede da ene for Riget oa fredede vel for Landet. Han odelagde
alle Vikinger og Stimend. Han var en raff, stridbar og virksom Mand, i Alt meer liig

sin Farfader Kong Harald i Sindelag, end sin Fader.
Der var en Mand, som hedte Sveinke Steinarsson, som var meget riig og boede i 6<""e,«.

Viken ved Elven. Han havde opfostret Håkon Magnussen fer Thorer af Steig tog imod

ham. Sveinke havde endnu ei underkastet sig Kong Magnus. Kong Magnus lod Si-
gurd Ullstreng kalde til sig, og sagde han vilde sende ham med den Befaling til Sveinke, at
han ffulde forlade Kongens Lande og Eiendomme;" han haver endnu ei boiet sig under os
eller viist os tilborlig Heder." Han tilfoiede, at der vare tvende Lendermend oster i Vi
ken, nemlig Svend Bryggefod, Dag Eilifsson og Kolbjorn Klakka, som kunde bringe den

ne Sag i ret Lag. Da sagde Sigurd: „ikke vidste jeg, at der var den Mand i Norge,

mod hvem der behovedes tre Lendermend, foruden min Hjelp." Kongen svarede: ~Du
behover ei at bruge deres Hjelp, uden den er fornoden." Nu gjor Sigurd sig reiseferdig
med et Skib, holdt oster til Viken, hvor han stevner Lendermendene sammen. Siden
blev der berammet et Thing i Viken, hvortil der bleve indkaldte de, der boede ved den ostre
Elv, foruden alle Andre, saa der blev en talrig Forsamling. Men da Thinget var sat,
maatte Folket bie en Stund efter Sveinke. Derpaa saae man en Skare af Mend komme

farende, der vare saa vel udrustede med Vaaben, saa de vare at see paa som lis-Stykker;

thi nu kom Sveinke og hans Folk paa Thinget og såtte sig ned ien Ring. Alle vare de
jernkledte med gloende Vaaben og vare 500 i Tallet. Da stander Sigurd op og sagde:

„Guds og sin egen Hilsen sender min Herre, Kong Magnus, sine Venner, alle Lendermamd
og andre sine Undermend i Riget, samt megtige Bonder og den hele Almue, med fagre
Ord og Venffabs-Tilbud; alle dem, som ville boie sig for ham, tilbyder han sit Venskab og
sin Velvillie. Nu vil Kongen vise sig ial Blidhed og god Fred med alle dem af sine
Mend, som ham ville tjene, og vil vere deres og hele Rigets naadige Herre. Han
tilbyder sig til Forstander og Brystvern for alle norske Mend, og det er godt for Eder, at
tåge vel imod Kongens Tale og stige Tilbud." Da stander en Mand op i Elvgrimernes
Flok, som var stor af Vext og meget truten i Ansigtet, ifort en lodden Kappe, med en Bre

stok over Skuldrene og en stor Staalhat paa Hovedet. Han saae bister ud og sagde:
„her behoves ingen Rulle, sagde Reven, og trak Harpen paa Isen." Han talede ei
stere Ord; men såtte sig ned igjen. Noget efter stod Sigurd Ullstreng op og tog saalunde
til Orde: „ringe Skjel og Hjelp for Kongens Sag have vi af Elvgrimerne, og maadeligt

Venffab; men ved Sligt viser Enhver hvor meget han agter sig selv, og nu maa jeg vel
tydeligere frembere Kongens Mrende." Derpaa krevede han Landskyld og Ledings-Styr,

samt alle andre Kongens Rettigheder af de megtige Bonder; han bad Enhver betenke,

hvorlunde de havde baaret sig ad, og at de maatte fremme deres egen A3re og gjore Kongen Ret
og Skjel, om de tilforn derpaa havde ffortet." Derpaa såtte han sig ned. Da reiste sam

me Mand sig op i Elvgrimernes Flok, som for havde talet, loftede Hatten lidt i Veiret og
svarer hastigen: „De rende godt Gutter, sagde Finnerne, som havde Ski tilfals." Derpaa
såtte han sig ned. Noget derefter reiste Sigurd sig op, efterat han havde talet med Len
dermendene og sagde, at et saa vigtigt Kongens Mrende ei burde behandles saa let som en
Fjer. Han var nu noget vred og tilfoiede, at de ikke burde tåge saa haanligen mod Kon

gens Bud og Wrende; thi det var ikke sommeligt. Han var ifert en rod Skarlagens-
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Kjole og havde en blåa Overhole over sig. Han kastede Overholen og sagde fremdeles: nu
er det kommen saa vidt, at Enhver maa see sig selv for, og ei stunde efter at drive Svoe
med Andre; thi derved gjor Enhver vitterlig, hvad Mand han er. Ei behove vi nu at

lwre det afAndre; thi nu kunne vi Selv grant see, hvor meget vi agtes af Andre. Dog dette

taales; men mere er hiint, at de svare saa haanligen paa Kongens Mrende; derved viser
Enhver hvor hoit han agter sig selv. Der er en Mand heder Sveinke Steinnarsson, som
boer ester ved Elven; af ham vil Kongen have ret Landskyld samt sine Eiendomme, eller
og forvise ham ud af Landet. Her nytter det ei at soge Udftugter eller svare med stiklende

Ord; thi der findes vel de, som ere hans lawnlige i Magt, endstjont han saa uvcerdigen
optager vor Tale, og er det bedre nu end siden, at vende om paa ret Vei, sig til Hceder, hel
ler end at bie Skam for sit Stivsind." Derpaa såtte han sig ned. Da reiste Sveinke

sig op, kastede derpaa Staalhattten tilbage, gav Sigurd mange haanlige Ord og sagde:

„ Pyt, Pyt, det er en Skam for Hundene, at Rceven har stidt i Bondens Brond. Horer
et Vidunder! Du usle Mand med Kjole uden Ermer og Skjorte uden Bagstykke, vil Du

jage mig ud af Landet? Dine Framder, Sigurd Uldbcelg, bleve for sendte i dette Mrende;
den ene hedte Gille Bagrov, den anden havde et vcerre Navn. De vare een Nat i

hvert Huus, og stjale hvor de kom. Vil Du jage mig ud af Landet? Fordum lets Du
ikke saa stor/) og mindre var Dit Overmod, medens Kong Håkon, Fostersonnen min, var
i Live; da var Du saa r<rd for ham, nåar Du modte ham paa en Vei, som en Muus i en
Musef<elde, da gjcemte Du Dig under Klsderne, som Hunden paa Skibet. Du blev

stukken i en Loederbcelg, som Korn i en S<ek, og Du blev sliet fra Huus og Gaard, som
en aarsgammel Gjwlk fra et Stutteri; Du havde ikke mere Pusterum end en Odder i en

Ruse; tor Du forvise mig fra Landet? Det vil Du! ansee det heller for god Lon vwrd, om
Du er saa lykkelig at stippe derfrå med Livet; thi lader os stande op og angribe dem.

Da sprang alle hans Mamd paa Venene og gjorde et stort Vaabenbrag. Svend Brygge
fod og de andre Lendermamd saae da, at der var intet andet Raad, end at styde en Hest
under Sigurd, og saalunde reed han assted til Skovs. Enden derpaa blev, at Sveinke foer
hjem til sine Gaarde; men Sigurd Ullstreng kom med megen Besvcer landveis nord

til Throndhjem til Kong Magnus og sagde ham Udfaldet af sin Fcerd. Da sagde Kongen:
«behovede Du nu ikke nogen Hjwlp af mine Lendermwnd?" Sigurd var ilde tilfreds med

sin Reise, paastod at ville hevne dette, koste hvad koste vilde, og eggede Kongen meget.

Kongen lod udruste 5 Skibe, og saasnart han er seilklar, farer han sorefter langs med

Landet og derpaa oster til Viken, hvor han lader sig bevcerte i herlige Gjcestebud af sine
Nndermwnd. Kongen sagde dem, at han vilde opsoge Sveinke; „thi jeg vil ei dolge for
Eder min Tanke, at han agter sig til at vitte vwre Konge over Norge." De sige at Sveinke

var baade en mwgtig og ustyrlig Mand. Nu farer Kongen fra Viken indtil han kom til
Sveinkes Gaard. Da begjaerede hine Lendermamd, at de maatte forst gaae fra Borde, for
at undersoge hvorledes det stod til; men da de kom op paa selve Landet, saae de at Sveinke

allerede var kommen fra sin Gaard ud paa Veien med en Hcer af velbevcebnede Mamd.

Hine Lendermamd holdt et hvidt Freds-Skjold i Veiret, og da Sveinke seer det, standser han sit
Mandstab og derpaa modtes de. Da sagdeKolbjorn Klakka: .Kong Magnus senderDig Guds
og sin Htlsen, og beder Dig betcenke hvad der sommer Dig og h<edrer ham, og at Du ei

med Overmod bereder Dig til at staaes med ham.« Kolbjorn tilbod sig at mcegle Fred
mellem dem og beder ham standse sin H<er. Sveinke sagde, at han vilde bie dem der;
„derfor fore vi Eder i Mode, at lei skulde nedtrcede vore Agre.« Lendermcendene vendte

1) Gjorde Du Dig ikke saa stor, en Talemaade, som endnu meget bruges.
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om tidKongen og sagde, at Alt nu monne vere i hans Vold. Kongen sagde: )) snart er
min Dom feldet; han ffal sty bort afLandet og aldrig komme tilbage til Norge, saa lenge Ri
aet er mit, saa Ml han og lade alt sit Gods blive tilbage." „Mon det ei vilde vere

Dig til storre Mre," sagde Kolbjorn, „og give Dig et bedre Rygte hos andre Konger, om
Du vel forviiste ham as Landet, men lod ham beholde Formue til at vise sig iblandt andre
M<end, og aldrig stal han komme tilbage saalenge vi leve; da handler Du «edelmodi

ge». Betenk dette hos Dig Selv, og hav Agt for vore Ord." Kongen svarede:,, han
fare bort strår." Derpaa vende de tilbage til Sveinke og fortelle ham Kongens venlige
Ord, samt at Kongen bad ham fare ud af Landet, og vise ham den Wre, fordi han

havde forseet sig imod ham. „Det er Eder begge til A3re, at Du viser Dig somme
lig mod Din Konge, betenk det." Da sagde Sveinke: „Der er skeet stor Forandring, om
Kongen taler blideligen til os; men hvi skulde jeg sty Landet eller mine Eiendele? Hor nu

paa hvad jeg siger; bedre tykkes det mig at falde paa mine Eiendele, end at sty mit Odels
gods; siger til Kongen, at jeg ei styer saa langt herfrå, som et Pileskud." Kolbjorn svarede:
„ neppe er dette klogt og rigtigt; thi bedre er det til sin egen 2Ere, at vige for den bedste
Hovding, end at gjore Modstand sig til stor Våande. En gjev Mand gaaer det vel, hvor
somhelst han lever, og der vorder Du mest agtet hvor Du tresser paa de megtigste Mend,
helst da Du haver holdt Dig kjek mod slig en Hovding. Hor vort Lofte, og verdige
noget vort A3rende. Vi tilbyde Dig at bestyre Dine Eiendomme og troligen tåge dem
under vor Beskyttelse, og tillige aldrig mod Din Villie, at betale Skatten af Dine Jorder
indtil Du kommer tilbage. Derpaa ville vi vove Liv og Gods. Slaa ikke dette Raad fra

Dig; men afvend saalunde andre gode Mends Våande." Da tier Sveinke, og tog

siden saalunde til Orde: „kloge ere Eders Bestrebelser, dog har jeg Mistanke om, at I
noget forvanske Kongens Mrende; men formedelst den store Velvillie, som I vise mig, vil
jeg holde Eders Ord saa meget verd, at jeg skal fare ud af Landet vinterlangs, om jeg da,
ester Eders Lofte, kan beholde mine Eiendele i Fred. Siger Kongen disse mine Ord, at
jeg gjor dette for Eders og ei for Kongens Skyld." Derpaa vende de tilbage til Kongen

og sige, at Sveinke legger Alt i hans Vold; „men beder Eder derimod see paa hans A3re.
Han vil vcere borte i tre Vintre, og da komme tilbage, om det er Kongens Villie. Gjor
nu dette, lad nu Alt blive saa efter hvad der sommer Din kongelige Verdighed og efter vor
Bon, da Sagen nu er Dig voldgiven, og vi skulle gjore alt Vort for at han ei imod Din
Villie skal komme tilbage. Da sagde Kongen: „I tåge Jer af denne Sag som Mcend, og

for Eders Skyld skal det skee, som I bede om; siger ham dette." De takkede Kongen med
fagre Ord, fore siden til Sveinke og berette ham Kongens blide Ord. „Vi ville vorde gla
de, sige de, om I kunde vorde forligte. Kongen forlanger vel at Din Bortreise skal be

stemmes til 3 Aars Frist; men om vi kjende Sandheden ret, da vente vi, at han for den
Tid ei vil synes at kunne undvere Dig, det er derfor til Din egen Mre, om Du ikke neg
ler dette." Sveinke svarede: „hvad heller end dette? Siger Kongen, at jeg nu for det

sorste ei skal gremme hans Sind ved mit lengere Ophold her, og tåger herved mod mit
Gods og Eiendomme." Derpaa vender han hjem med sit Mandskab og forfoier sig strår
afsted; thi han havde i Forveien beredt sig dertil. Kolbjorn bliver tilbage og gjor et Gje
stebud i Stand for Kong Magnus, som var forud betenkt. Sveinke rider derimod op til

Gotland med alt det Mandskab, som han fandt for godt at tåge med sig. Kongen lader sig
i Gjestebud beverte paa sine Gaarde, farer derpaa tilbage til Viken, og Sveinkes Eiendom

me bleve derefter kaldt Kongens; men Kolbjorn havde dem siden under sit Verge. Kongen
modtager Gjestebud i Viken, farer derpaa nordefter, og det er nu roligt en Stund. Men

11. Binds Iste Hefte. 13
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nu lcegge Skarnspak sig paa Elvegrimerne, som vare hovdinglose, og Kongen seer, at Niqet
der oster vorder odelagt; thi syntes det ham ene raadeligst og passeligst, at unde Sveinke
selv at bryde Strommen, og sender tvende Gange Bud til ham; men han foer ikke for Kona

Magnus selv forfoiede sig sor til Danmark. Der medtes Kongen og Sveinke, og indgik fuldt

Forlig, hvorefter Sveinke foer hjem til sine Gaarde og Eiendomme, og var siden Kong Mag-
bedste og troeste Ven, der styrkede hans Rige der Oster. Derefter vedvarede deres

kjaerlige Venskab saa lcenge de Begge levede.

Kong Magnus begyndte en Fwrd ud as Landet med meget og vakkert Mandffab og
Sy, Forraad af Skibe. Med denne Krigsmagt seilede han ud i Vesterhavet, og forst

til Orkenoerne. Der tog han begge larlerne Paal og Erlend fangne og sendte dem begge
oster til Norge; men fatte sin Son Sigurd ester sig som Hovding over Verne, og nogle
Raadgivere ved hans Side. Kong Magnus holdt derfrå med sit Mandffab til Syderoerne,
og da han kom der, begyndte han strår at ffjcende og brcende i Bygderne, drcebte Mand»

folket, og rovede hvor han foer frem med sit Folk, men Landsfolket styede undaf viidveis,

Nogle ind i Skottan ds fjord ene, Andre sor til Satiri eller ud til Irland, Nogle finge
Liv og Fred og ginge i Kongens Tjeneste. Saa siger Bjorn Kraphaand:

Trcvets Sorg leged ved Ljodhuus
I Luften med rasende Lue;
Ild styrted af Huset;
Fort viden om fiygtede Folk.
I v ist Kongen med Ild overfoer.
Han farved
Med Blodet det rode;
Odel og Liv Bonderne lode.

Sutten Stridsfuglens Mcetter
Med Feide odede Skid,
Og Ulven farvede glad
Tand ved Tyrvist med Saar.
Grcenlands-Drottenv) til Graad

Mo sor paa bevceged';
Hoit gik Skotternes Fiende;
Mylste FoM trcettes i Flugt.

Vapitel 10. Kong Magnus kom med sin Krigsmagt til Ven Helge og gav alle Mand der Fred oa

Kong.Gudrods Slkkerhed. Der fortwlles, at Kongen der oplukkede den lille Kolumbi Kirke; dog gik han
ikke ind, men lukkede den strår i Laas igjen og sagde, at Ingen ffulde vcere saa djcerv at

gange ind i den Kirke derefter, hvilket ikke heller ffede siden. Derpaa seilede Magnus
med sin Flaade til Ven 11, hvor han hcerjede og brcendte. Men da han havde indta
get dette Land, foer han sonden om Satire, hcerjede paa begge Sider, paa Ireland og Skot

land, og foer frem med Hoerffjold til Man, hvor han feidede som andensteds. Saa siger
Bjorn Kraphaand:

Snilde Konge Skjoldet bar
Vid' om Sando-Slette;

Heltenes 3Ct under Svoerd;
Og i Seieren glad
Fremkalder Manvceringers Fald.

Kong Gudrods Son paa Syderoerne hedte Laugmand, og var sat til Landevcern

over Nordoerne. Da nu Kong Magnus kom med sin Håer til Syderoerne, fiygtede Laug-

l) Svcvrdet. 2) Norges Konge. 3) Syderoerne, Hebriderne. 4) Indbyggerne af Den Mulle eller
Myle. 5) Kong Magnus.

Derne lvlst (eller Vist), BKi<l,
tiri),

Rog hvirvlede om Ild,
Brand oged Konge-Mcend.
Sor for Satiri lude

Cap. !). 8koU»ntl8-Kr6ir (Skotlands-Fjordene), det Caledoniste Hav, see 1 B. S. 70.
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mand snart hist snart her omkring paa Verne; men tilsidst toge Kong Magnus's Mcend ham

og et heelt Skibsmandstab fangen, da han vilde stygte over til Ireland. Kongen lod ham
s<rtte i Icern og forvare. Saa siger Bjorn Kraphaand:

Hvert et Smuthul farligt blev
Som Gudrods Arving havde;
Thronder Kongen jager
Laugmand ud af Landet bort.
Ung' gjceve Agdernes Gram
Fanged ei langt ifrå N<es
Dder af Slangernes
Den Gang sang.

Siden seilede Kong Magnus med sin Flaade til Bretland; men da han kom i Eapitei n.

Angelso-Sundet, kom en Håer ham i Mode fra Bretland, som blev anforr af to larler,
Hugo Prude og Hugo Digre, som strax begyndte et Slag, og det blev haardt. Magnus
Konge skjsd med Bue; men Hugo Prude var brynjeklcedt overalt, saa der var intet bart
paa ham uden et Me. Kong Magnus og en Halogalamder, som stod ved hans Side,
asffjede begge paa eengang en Piil. Den ene Piil ramte Hjelmens Nceseskjcerm, saa den
boiedes til den ene Side; men den anden tras Jarlens Vie, og foer bag ind igjennem Hove

det, hvilket Skud ansaaes for Kongens. Der faldt Hugo, og siden stygtede Britterne ef«
terat have tabt mange Folk. Saa siger Bjorn Kraphaand:

Svcerdebladets Svinger
I Anguls Sund forspildte
Den prude Hugos Dage;
Rast floi Piil i Slagets lil
loters farer
Med Klingen over D;
For Tiden ligger vide
Land under Kongemand.

Pilen paa Brynjen dundrer,
Bragahelten sijod af Magt,
Agde-Kongen Buen krummed',
Blodstrem af Hjelmen stod.

Strcengens Hagel floi paa
Hcer neie?, Herders Gram
I haar)3 Kamp med Land
Tåger Jarl af Dage.

Kong Magnus fik Seier i denne Strid, og da indtog han Angels-Ben, som var
den fjerneste sydlige Grcendse for de foregaaende norske Kongers Rige. Angelss er en tre

die Deel af Bretland. Efter dette Slag vendte Kong Magnus om igjen med sin Flaade

og holdt fsrst til Skotland. Da fore Mcend imellem Skottekongen Malkolf og Kong Mag
nus, som indgik Forlig med hinanden. Alle de Ver som ligge vestenfor Skotland, og som
han med Skibe kunde komme til fra Fastlandet, skulde tilhore Norges Konge.

Da nu Kong Magnus kom sondenfra til Satire, lod han drage en Skude over Satires
Strand, og lcegge Roret i Lag. Selv såtte Kongen sig paa Skandsen og holdt paa

i) Guldets Dder er her Laugmand. 2) Skedens Tunge er Svcrrdet. 3) Kong Magnus. 4) Pilene.
5) Ringbrynien. 6) Skibe, forsynede med Roer, som var bundet fast.

<sap. Ift. Ved Xe r eller Xe» siges her Laugmand Gudrodsson at vcrre tågen til Fange;,
i Pornm. 8. VII. 43 bliver Stedet noiere bestemt. Det heder nemlig der, at det tildrog sig

OKicll OKmpu," altsaa ved den nuvcerende D Scalpa paa Sydvest-Siden af Den Skye.
<sap. 11. Vietland, see 1 B. S. 76.

Den Anglesay ved Landstadet Wales i England, og eller
Aungulssund, nu Menay Strait, imellem nysnoevnte D og Fastlandet, angives som
det yderste Punkt imod Syden, til hvilket de norste Kongers Herredømme strakte sig, see 1 B. S.
2. Denne D kaldtes i Middelalderens Latin Man», og maa ikke forvexles med Den Man, Maun,
som i Middelalderens Latin kaldtes IVlannia, fordum Mona og Hlonadia.

13^
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<sapitel 12
Orten,-larler

nes Ded.

Eapitel 13
Om Kong Mag
nus's og Kong
Inges Trcrtte.

kapitel 14
Om Nordmcen

dene.

Roerpinden, og tilegnede sig saaledes det Land, som laa paa Bagbordsiden. Satire er et
stort Land, bedre end den bedste as Syderoerne, Man undtagen, og der er et smalt Eid
mellem dette Land og Skotlands Fastland, hvorover der ofte trcekkes Langffibe.

Kong Magnus var Vinteren over i Syderoerne, og da fore hans Mcend over alle
Skotlands-Fjordene, roede indenfor alle beboede og übeboede Ver og underlagde Norges
Konge alle Vlande vestenfor Skotland. Kong Magnus giftede sin Son Sigurd med
Bjadmynia, Kong Myriartaks Datter. Myriartak var en Son af Irekongen Thjalfa,
og raadede for Kunnoktir. Han gav sin Son Kongenavn og såtte ham over Orken
oerne og Syderoerne, og overgav ham til sin Frcende Håkon Paalssons Omsorg. Som
meren efter foer Kong Magnus med sin Flcade oster til Norge. Erlend Jarl dode paa
Sotteseng i Nidaros og er jordet der, men Paal Jarl i Bjorgvin. Skopte Vgmundsson,

en Sonneson af Thorberg, var en gjcev Lendermand, der boede i Gizka paa Sondmor og
var gift med Gudrun, en Datter af Thord Folason, som bar Kong Olafs Mcerke paa Stik
lastad da han faldt. Deres Born vare Vgmund, Finn, Thord og Thora, som var gift

med Asolf Skulesson. Skoptes og Gudruns Sonner vare de haabefuldeste og vennesceleste
Mcend i deres Ungdom.

Steinkel Sveakonge ovgav sin Aand ncesten paa samme Tid, da begge Haralderne
faldt, og den Konge, som kom efter ham i Svithjod, hedte Håkon. Siden blev Inge, en
Son af Steinkel, Konge, som var en god og mcegtig Konge, stor og stcerk fremfor Nogen,
og var Konge i Svithjod, da Magnus Konge var Konge over Norge. Kong Magnus
paastod, at Landegrcendsen fra gammel Tid havde vceret saa, at Gota-Elven havde Mt
Norges Konges og Sveakongens Rige, men siden Vcenern til Vcermeland. Saaledes
paastod Kong Magnus at eie alle de Bygder, som laae vestenfor Vcenern til Vcermeland,
som ere Sundal, Norddal, Vear og Vardynjar, med alle Skove, som ligge dertil.

Men disse havde da en lang Tid ligget under Sveakongens Vcelde, og var med Hensyn til
Skatter tilfoiet Vester-Gotlcmd; men Skovbyggerne vilde som for vcere under Sveakongen.

Kong Magnus red fra Viken op til Gotland med en stor og vakker Hcer, og da han kom

til Skovbygderne, hcerjede og brcendte han omkring i alle Bygder, hvorefter Folket gik un
der ham og svore ham Lydighed. Da han nu kom til Vcener-Vandet, et Stykke ud paa
Hosten, fore de ud til Qvaldins-A, og gjorde der en Borg af Torv og Tommer,
hvorom de grove et Dige. Da Verket var fcerdigt, blev der fort Kost og andre Fornoden
heder, som de kunde trcenge til, derhen. Kongen lagde der 300 Mand, som vare de vak

reste Folk, hvis Hovdinger vare Finn Skoptesson og Sigurd Ullstreng; men Kongen vendte
selv om igjen ned til Viken.

Da nu Sveakongen spurgte dette, samlede han en Krigsmagt, og Ordet gik, at han
vilde ride mod Nordmcendene; men dette blev opsat en Stund. Da qvad Nordmcen
dene dette:

8» til 18 6 i (i) d. e. det smale Eid, som forbinder Cantire med Knapdale i Argyle-Shire i
Skotland.

(sap. 12. KunnoKtii (KunnaKtir), nu Provindsen Connaught i det vestlige Ireland.
Cap. 13. Bun n6»lr, nu Sundals-Herred, cllialr, Norddals-Herred, Vear, Vedbo-Herred

og (eller nu Valbo-Herred, hvilke fireHerreder, tilligemed Tossbo-Herred,
som, da det ei ncevnes, paa hiin Tid maaffee er Kleven henregnet til Vcermeland udgjore Pro
vindsen Dalsland (ford. valr og Marllir) eller Landstrcekningen imellem Venern og den norske
Grcrndse, see 1 V. S. 9.

Vester-Gotland.
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Lcenge hoft'brede Ingi
Dvceler med at ride ned.

Men da Isen lagde sig paa Våndet Vcenern, red Kong Inge ned med ncesten 3009
Mand. Han sendte de Ord til de Nordmaend, som i Borgen sadde, at de skulde fare bort,

tilbage til Norge, med alt det Bytte, som de havde faaet. Da nu Sendemcendene bragte
dem Kongens Ord, svarede Sigurd Ullstreng dem, at Kong Inge skulde faa Andet at vide,

end at han kunde vise dem bort, som en Flok Qvceg i en Havn, og sagde, at han forst
maatte komme dem ncermere. Sendemcendene bare disse Ord tilbage til Kongen. Siden

reed Kongen ud paa Ven med hele Hceren, og sendte anden Gang de Ord til Nordmcen
dene, at de ffulde fare bort, og tåge deres Vaaben, Klceder og Heste med sig; men efter
lade det rsvede Gods og Klceder. De negtede dette. Derpaa gjorde Kongen et An

fall) mod dem og de stjode paa hverandre. Derefter lod Kongen bcere Steen og Tommer
og dermed udfylde Graven; siden lod han fceste Ankere til lange Bjcelker og bringe op paa
Tommervceggen, hvorefter mange Mcend ginge til og brode Vceggen isender. Derpaa
blev der antcendt store Baal, og der blev skudt paa dem med luende Brande. Nu bade
Nordmcendene om Fred. Kongen befalede dem at gange ud uden Vaaben og Kapper.
Da de gange ud, blev Enhver af dem staaet med et Hug af en Lime, og dermed fore de

afsted hjem til Norge, og alle Skovmcrndene underkastede sig igjen Sveakongen Inge.
Sigurd og hans Folk sogte til Kong Magnus og fortalte ham deres Uheld.

Vaaren efter, strax Isen losnede, foer Kong Magnus med en stor Hcer oster til El- Eapite, 15.
ven, seilede op efter den ostre Arm deraf og hcerjede Alt hvad der var i Sveakongens

Vold. Da han kom til Foxerne, ginge de op paa Land fra deres Skibe; men da de
kom over en Aa paa deres Vei, kom en Hcrr af Goter dem i Mode, og der blev et stort

Slag, hvori Nordmcendene bleve overmandede, drevne paa Flugt, og Mange af dem bleve

drcebte ved en Fos. Magnus Konge stygtede; men Goterne fulgte dem og drcebte hvem
de kunde naae. Kong Magnus var let at kjende; han var en meget stor Mand, havde en
rod Kofte over sig og et blegguult Håar som Silke, der faldt ham ned over Skuldrene.
Vgmund Skoptesson, som var en meget stor og vakker Mand, red paa den ene Side af

Kongen. Han sagde: „giv mig Kosten, Konge." Kongen svarede: „hvad skal Du med
den?"— „leg vil have den," sagde Vgmund, „Du haver givet mig det som er storre."
Veien var saa beskassen, at der var store og vide Sletter, saa Goter og Nordmcend havde

hverandre bestandig i Sigte; men saa kom Klever og Skovkjcer imellem, som stjulte dem

for hverandre indbyrdes. Da gav Kongen Vgmund Kappen, og i den foer han. Da de
siden kom frem paa Sletterne, red Vgmund og hans Folk afsted tvcers over Veien. Da
Goterne saae det, tcenkte de, at det var Kongen, og rede alle den Vei efter ham; men Kon
gen fortsatte sin Vei til Skibene. Vgmund undkom derimod med Nod og neppe; men

kom dog i god Behold til Skibene. Kong Magnus holdt siden ned efter Elven og nord
til Viken. '

Da Kong Magnus var oster i Viken, kom der en valst Mand til ham, som hedte Epitel i«

Gipard. Han udgav sig for en god Ridder, og tilbod Kong Magnus sin Tjeneste; thi han Rl?med Ing"
havde spurgt, at der i Kongens Rige var Noget at bestille. Kongen tog vel im od ham.
Paa den Tid rustede Kong Magnus sig til at fare op til Gotland, paa hvilket Rige han

Cap. 13. nu Forerna i Flundre-Herred i Noerheden af Gota-Elven i Vester-
GZtland. Den Fos, ved hvilken Kampen egentlig foregik, er formodentlig ved nuvcerende Gaard
Fors i Sognet af samme Navn.
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gjorde Fordring og yttrede derhos, at han vilde gjengjelde Goterne den Ulempe, som var

ham tilfoiet da han om Vaaren maatte sty for dem. Da havde han en stor Krigsmagt,
og Vest-Gsterne ide nordligste Bygder underkastede sig ham. Derpaa slog han Leir ved
Landegrcendsen, opsatte Telte og tcenkte paa at gjore et Indfald dersra. Da Kong Inge
sporger dette, samler han Mandffab og iler Kong Magnus i Mode; men da Kong Mag.

nus fik Nys om hansFcerd, tilffyndede Mange af Folkehovdingerne ham til at vende tilbage;
men dette vilde Kongen visseligen ikte, og drog mod Sveakongen ved Nattetid uforvare»,
des. De modtes ved Forerne, og da han Mede sine Folk i Orden, spurgte han: „hvor er

Gipard?" men han fandtes ingensteds. Da sagde Kongen:

Vil han ei fylde vor Flok,
Skjuler sig Ridder hun Valste?

Da tog en Skald, som var med Kongen, til Gjenmcele:

Gram spurgte, hvad Gipard gjorde?
Ei var han kommen did,
Da H«ren sloges der.
Med Blod vi Vaaben farve.
Ussel Mand paa rode Hest
Var til frem at ile;
Valste Ridder stjuler sig.
For silde Flok vil fylde.

Der blev et stort Manddrab, og dette Slag endte saa, at en stor Mengde Svear laae

stagne paa Pladsen, men Kong Inge selv frelsede sig ved Flugten. Kong Magnus fik en
stor Seier. Da kom Gipard ridendes ned fra Landet, og der blev ikte talt vel om at

han ei var med i Slaget. Siden reiste han sin Vei vester til England. De havde en
haard Overreise, og Gipard laa lcenge i Koien. Da gik en islandst Mand, som hedte

Elldjarn, til Vserummet, og da han saae hvor Gipard laa, qvad han dette:

Sommer det vel Hirdmand kjcek
Her i Seng at hen?
Vcer kjcek graahcerdet Ridder,
Skjent Kjol i Soen brydes.
Sandt er, jeg Dig Gipard
Byder os Botter rcekke.
Hist paa bredhodet Hval-Lands Hest»)
Dsevand gaaer op til Rand.

Og da de kom vester til England, siger han, at Nordmcendene havde digtet en Nid
vise om ham. Da blev et Mode berammer, hvortil der modte en Greve; men da Sagen
blev ham forelagt, paastod han at vwre lidet vant at domme imellem Folk, eftersom han

var en ung Mand, og kun kort Tid havde forestaaet sit Embede; men dog paastod han, at

han ikke forstod sig paa nogen Ting mindre end at bedomme Qvad, „lad os imidlertid hore
derpaa." Nu qvad Elldjarn:

Jeg spurgte, at Du Flygtende
Paa Foxerne forfulgte;
Haarde Krigertog der var;
Den anden Skare stjulte sig.

1) Seen. 2) Spilde Tiden eller at dovne sig. 3) Kvalens eller HvaMens Land er Havet, Havets
Hest er Stivet, og den siges at have et bredt Hoved, fordi Skibene forte Dyrehoveder som Gallion.
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Saavidt mig blev fortalt.
Hoit rulled Heltens Hjelme-Torden,
Da Giphard Goter jog til Hel,
Hvor de Stade havde.

Da sagde Greven: „endskjondt jeg er lidet kyndig i Skjaldekunst, kan jeg dog hsre,
at dette ingen Nidvise er; men snarere er til Din )Ere." Giphard kunde ei sige Noget
derimod, endffjondt han fandt, at det var Spot.

Nceste Sommer blev der berammet Konqestcevne ved Konghelle i Elven, hvortil l?

Kong Magnus, Sveakongen Inge og Danakongen Erlk Svendsson modte, efterat de havde """ZU.""
givet hverandre sikkert Leide til dette Mode. Da nu Thinget var sat, ginge Kongerne
frem paa Volden sra andre Folk og talede med hverandre en liden Stund. Derpaa
ginge de tilbage til deres Folk, og da kom det Forlig i Stand, at Enhver as dem ffulde

beholde det Rige, som deres Fcedre for dem havde havt; men Enhver as dem ffulde erstatte
sine Mcend det Ran og den Mandffade, sam var dem tilfoiet, og siden jcevne dette mellem

sig indbyrdes. Kong Magnus ffulde faa Kong Inges Datter Margrete, der siden blev
kaldet Fred-Kolle. Dette gjorde de vitterligt for deres Folk, og da blev ien stakket Stund

de storste Uvenner de bedste Venner. Det var og Folkes Tale, at Ingen havde seet Mcend
med sterre Hovdings-Anseelse end de vare. Kong Inge var den storste og foreste, lige
som han og havde det cervcerdigste Udseende, formedelst sin Alder. Kong Magnus syntes
at vcere den modigste og raffeste; men Erik var den fagreste. Dog alle vare de vakkre
Mcend, store, gjceve og ordsnilde. Efter at dette var bragt i Stand ffiltes de ad.

Kong Magnus fik Margrete, Kong Inges Datter, som for er fortalt, og hun blev
sendt ostenfra Svithjod til Norge med et hcederligt Folge. Kong Magnus havde tilforn nogle Giftermaai.

Born, som her navngives. Den ene af hans Sonner, som var as en ringe Moder, hedte
Eystein, den anden, som var et Aar yngre, hedte Sigurd, og hans Moder hedte Thora.

Olaf hedte hans tredie Son, som var meget yngre end de to forste, og hvis Moder var Si
grid, en Datter af Såre i Vik, der var en gjcev Mand i Throndhjem; hun var Kongens

Frille. Folk sige, at da Kong Magnus kom hjem af sit Vikingetog i Vesterlandene, bragte
han og mange af hans Folk med sig en stor Deel af de Sceder og den Klcededragt, som
der brugtes. De ginge om paa Gaderne med nogne Lcegge og havde korte Kjoler og Kap

per; thi kaldte hans Mcend ham Magnus Barfod eller Barbeen. Nogle kaldte ham

Magnus den Hoie, Andre Magnus den Stridsyge. Han udmcrrkede sig blandt Andre
ved sin Hoide, og Mcerket paa hans Hoide blev sat i Marie-Kirken i Kjobstaden Nidaros,

som Kong Harald havde ladet gjore. Paa den nordre Dor var der indhuggen i Muren
3 Kors, et for Haralds, et for Olafs og et for Magnus's Hoide, som Enhver af dem

med storste Lethed kunde kysse. Overst var Haralds Kors, men lavest var Magnus's, og
Olafs i Midten, lige langt fra begge. Man siger, at Kong Magnus haver digtet denne
Vise til Keiserens Datter:

Mathilde mig i Sonden
Ene Spsg og Leeg formener,
Og vcekker Hildurs Leeg;
Blodmaage drikker af Saarvaag^

(sap. 18. VIK. Efter Saxe har Gaarden siden vceret kaldet Sax-Vik (8»x»-vi'K Dipl.
fra 1359). Den er beliggende i Malviks Sogn i Strinden, omtrent Miil ostenfor Thrond
hjem.
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kapitel 19.
Om Kong Mag^
nus's og Skop^

tes Uvcnstab.

kapitel 20.
Finn Stoptes

fons Mrd.

Eapitel 21.
Tgmund Stop

tcssons Fcerd.

Den blonde Pige, som
Sit Skjold for Landet holder,

Levner mig tun lidet Sovn;
Svcerd bider Skjoldets Skive.

Og end qvad han:
Hvad er her i Verden bedre.
End den vcene fagre Viv?
Skald gjemmer sjeldent Sorg i Sind.
Lang er Dag, nåar Helten lcenges.
Tunge Harm jeg bcer fra Thing;
Min Pige stal jeg aldrig see.
Og pyntede sig Folk
Ind til Thinget finde.o

Da Kong Magnus spurgte de venlige Ord, som Keiserens Datter havde talt om ham,
da hun sagde, at hun syntes stig Mand, som Kong Magnus, var en gjcrv Mand, qvad hun:

Jeg spor i Stilhed gode Ord
Om Skald af Guldrings Gerde.^
Morkfarvet Mo ei kaster
Sine Ord i Vinden bort.

Pyntet Piges omme Ord,
Hvor sjeldne end, mig glirde.
Alle Mcend det vide,
Hvor vel jeg bende vil.

Skopte Vgmundsson blev uenig med Kong Magnus, og de tratttede om Arven ester

en dod Mand, som Skopte holdt tilbage; men Kongen kroevede den med saa megen Heftighed,
at det saae farlige ud. Der blev holdt mange Moder i den Sag, og Skopte tog den Be«

slutning, at han og hans Son aldrig paa een Gang ffulde give sig i Kongens Vold, og
da vilde det vel ingen Nod have. Da Skopte var hos Kongen, forestillede han ham, at

der var Slcegtffab imellem Kongen og ham, og tillige, at Skopte altid havde vceret Kon
gens og hans Faders Ven, og at deres Venffab aldrig havde vaklet. Han tilfoiede, at
Folk vel macttte indsee, han havde saa megen Forstand, „at jeg ei vil holde Strid med Eder,

Konge, om jeg havde Uret i min Paastand; men det er et Tr<ek ester mine Forfcedre, at for
svare min Ret mod hver Mand, og deri ei gjore Forffjel paa Nogen." Kongen blev den
Samme og hans Sind mygnedes ikke ved stig Tale. Da foer Skopte hjem.

Siden foer Finn Skoptesson til Kongen, talede med ham og bad Kongen lade Fader og
Sonner vederfares Ret i denne Sag. Kongen svarer vredt og stridt. Da sagde Finn: „An

det ventede jeg as Eder, Konge, end at I vilde sve Lovens Kramkelse mod mig, da jeg
tog mit Soede paa Qvaldins-O, som Faa af Dine andre Venner vilde, da de sagde, som

Sandt var, at de som der sadde vare forladte og domte til Dode, om ei Kong Inge havde
viist stsrre Hoimodighed mod os end I havde gjort, endffjondt dog Mange monne finde,

at vi bare derfrå Skam og Vancere, hvor lidet det end blev paajkjonnet." Kongen lod
sig ei bevoege ved stig Tale, og Finn foer hjem.

Siden foer Dgmund Skoptason til Kongen, og da han kom for ham, frembar han

sit A3rende, og bad Kongen gjore hans Fader og ham Selv Ret og Skjcel. Kongen paa
stod, at Retten var paa hans Side og sagde, at de vare serdeles djcerve. Da sagde Vg

1) Finn Magnussen lceser her hellere: "Men Folk Hindring lcrgger mod hvad jeg onsker." 2) Pigen
smykket med Guldringe.
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mund: „det er en meget let Sag for Dig, saa maegtig Du er, at gjore min Fader og mig

Uret, og her maa jeg sande det gamle Sagn, at de hvis Livet frelstes give ingen eller siet
Lon. Dette tilfoier jeg og min Tale, at aldrig skal jeg herefter komme i Din Tjeneste, og

ei heller min Fader, om jeg maa raade." Siden foer Ogmund hjem og aldrig saaes de

siden.
Vaaren efter gjorde Skopte Vgmundsson sig fwrdig til at reise ud af Landet. De kapitel 22,

havde 5 Langskibe, og alle vel udrustede. Paa denne Reise fulgte ham hans Sonner
Dgmund, Finn og Thord. De bleve meget seent fcerdige, holdt om Hosten over til Flan
dern og bleve der om Vinteren. Tidligen om Vaaren seilede de vester til Valland og
bleve der om Sommeren. Derpaa seilede de videre gjennem No rfa sund, og kom om

Hosten til Romaborg, hvor Skopte dode. Alle, baade Fader og Sonner, dode paa denne
Reise; men Thord, som dode paa Sicilien, levede lcengst. Det er et Folkesagn, at Skopte
var den forste Nordmand,' der seilede gjennem Norfasund, og denne Reise blev meget
beromt.

Det hendte sig engang i Kjobstaden, hvor Kong Olaf hviler, at der kom Ild i et Ar-
Huus i Byen, som udbredte sig vide omkring. Da blev Olafs Skrin baaret ud af Kir- Hvebrand."
ken og sat imod Ilden. Derpaa kom en fremfusende og uvittig Mand lobendes, flog Skri
net, truede den hellige Mand og sagde, at Alt monne da opbramde, baade Kirken og andre
Huse, med mindre han frelste dem med sine Bonner. Nu standsede vel Kirkens Brand
ved den almcrgtige Guds Bistand; men den uforstandige Mand fik Dienvaerk sirar om

Natten efter, og han laa der alt indtil Kong Olaf bad den almcegtige Gud vwre ham naa
dig, hvorefter han helbrededes i den samme Kirke.

Det hendte sig engang i Kjobstaden, at en Kone blev bragt til det Sted, hvor den
hellige Kong Olaf hviler. Hun var saa elendig af Skabning, at hun var ganske kroben'""
sammen, saa begge Fodderne laae ien Bue mod Loenderne. Men da hun var flittig i sine
Bonner og grcedende gjorde Lofter til Kong Olaf, laegede denne hendes store Vanhelse, saa

Fodder, Lcegge og andre Lemmer rettedes af deres Krumning, og hvert Led og Lem siden
tjente til det rette Brug, hvortil det var skabt. Tilforn kunde hun ei krybe derhen, men

nu gik hun derfrå karsk og munter til Slcegt og Hjem.

Da Kong Magnus havde voeret 9 Aar Konge i Norge, rustede han sig til at reise F^'
ud af Landet med en stor Krigsmagt. Han seilede ud i Vesterhavet med det vakkreste

Mandffab, som i Norge var at faae. Ham fulgte alle de mcegtige Mamd, som vare i
Landet, saasom: Sigurd Hranesson og hans Broder Ulf, Vidkunner lonsson, Dag Eilifs
son, Serker fra Sogn, Eyvind Olboge, Kongens Stallar, og mange andre Stormamd.

Med al denne Krigsmagt seilede Kongen vester til Orkenoerne, hvorfra han tog med

sig Jarlen Erlends Sonner, Magnus og Erling, og seilede derpaa til Syderoerne; men da
han laa under Skotland, romte Magnus Erlendsson om Natten fra Kongens Skib, svom
mede i Land, foer derpaa op i Skoven og kom omsider til den skotske Konges Hird. Kong

Magnus seilede med sin Flaade til Ireland og hcerjede der. Der kom Kong Myriartak
ham til Hjcelp, og de indtoge en stor Deel af Landet, baade Dublin og Dublin-Shire.
Kong Magnus var om Vinteren oppe i Kunnokter hos Kong Myriartak; men såtte Mamd

til at forsvare det Land, som han allerede for havde indtaget. Henimod Vaaren fore beg-

Cap. 22. Nsi-k»Bun6 eller 51j0,-v2Buml, d. e. Strcrdet ved Gibraltar, see IV. S. 4. cfr. S. 57.
SiKile?, Sicilien, see Har. Haardr. S. Cap. 5.
Cap. 23. DMn, Dublin, og VMuar-sKirl, nu Grevssabet Dublin, see 1 B. S. 76.

il, Binds Iste Hefte. 14
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Kapitel 26
Kong Magnus's

Landgang.

<sapitel 27
Krng Magnus's

Fald.

ge Konger med deres Håer vester ud alt til Uladster, hvor de holdt mange Slag, indtoge
Landet og havde vundet den storste Deel af Uladster, da Myriartak foer hjem til Kunnakter.

Kong Magnus taklede sine Skibe til og agtede sig tilbage til Norge, men såtte sine
Mcend til at forsvare Landet i Dublin. Han laa ved Uladster, seilklar med sin hele Flåa

de. Da de syntes at behove Slagt til Skibskost, sendte Kong Magnus Bud til Kong
Myriartak og bad ham sende sig noget Slagteqvcrg, og bestemte Dagen for Bartolo
mceus-Messe som den Dag, det skulde komme, dersom Sendemamdene kom vel frem; men
de vare endnu ikke komne Aftenen for Messedagen. Selve Messedagen, da Solen randt

op paa Himlen, gik Kong Magnus paa Land med den storste Deel af sit Mandffab, og
vilde see ester sine Mcend og gjore Strandhug. Veiret var vindlost og Solen stinne
de, Veien laa over Myrer og Moradser, og der var hugget Klopper over; men der var
Kratstov paa begge Sider af Veien. Da de kom lcengere frem, kom de til en noget stor
Hoi, hvor de havde en vid Udsigt. De saae da en stor Stovrog oppe paa Land, som af

Ryttere, og de sagde mellem sig, at det monne vaere Ire-Hceren; men Andre sagde, at det
vare deres Moend, som fore med Slagteqvceget. De standsede derpaa, og da sagde
Eyvind Olboge: „hvorlunde agter Du nu at indrette Din Fcerd; Dine Mcend synes at

Du farer uforsigtigen frem. Du veed at Irerne ere svigefulde, vcer derfor betcenkt paa et

godt Raad for Eders Mandskab." Da sagde Kongen: glader os fylke vort Mandstab
og vcere fcerdige, om dette er Svig." Saa ffede, og Kongen og Eyvind gik foran

Fylkingen. Kong Magnus havde Hjelm paa Hovedet, et rodt Skjold, hvorpaa var
indlagt en forgyldt Love, og var omgjorder med Svwrdet Lceggebider, hvis Hjalte var af
Elfenbeen/) og Haandgrebet omvundet med Guldtraad, ligesom Svcerdet var overmaade

Mrpt. I Haanden havde han et kort Spyd og en rod Silke-Kofte over Skjorten, hvor
paa for og bag var udsyet en Love af guul Silke, og Enhver maatte tilstaa, aldrig at have
seet en rassere og anseeligere Mand. Eyvind havde og en rod Silkekofte ligesom Kongen,

og ogsaa han var en stor, vakker og meget stridbar Mand.

Da Stovskyen ncermede sig, kjendte de deres Moend, som fore med det Slagteqvceg,
Ire-Kongen, der troligen holdt alle de Lofter han havde gjort Kong Magnus, havde sendt
ham. Derpaa vendte de om til Skibene, og da var det Middags-Tid. Da de kom ud
paa Myrerne, gik det seent for dem over de sumpige Steder, og da styrtede Irerne frem

allevegne fra ethvert Skovnces imod dem, og ufortovet begyndte Slaget. Nordmwndene
fore adsplittede i scerstilte Hobe; thi faldt ien Hast Mange af dem. Da sagde Eyvind til
Kongen: „uheldig er denne Fcerd for vort Folk, og vi maae i en Hast finde paa et godt
Raad." Kongen svarede: „bl<eser alt Mandfkabet sammen med Krigsluren under M<er»

ket, og det Mandskab, som her er, ffal gjore en Skjoldborg, og saaledes vige baglcends

ud over Myrerne, siden klare vi os nok, nåar vi komme paa det stette Land." Irerne
stjode dj<erveligen, og, endstjondt de faldt i Hobetal, kom to stedse i Stedet for een. Da

nu Kongen var kommen til det ncermeste Dige, var der en meget vanskelig Overgang, og

faa Steder fwrdendes over, saa mange Nordmcend faldt der. Da raabte Kongen paa sin
Lendermand, Thorgrim Skindhue, der var oplandjk Mand, og befalede ham at fare over
Diget med sin Afdeling. «Vi ffulle," siger han, „forsvare Eder imidlertid, saa at ingen
Skade tilfoies Eder. Gaaer siden ud paa hiin Holme og jkyder paa dem derfrå, imedens

I) I Terten af "Tand," som Nogle troe har vcrret Hvalros-Tand, der ligner meget Elfenbeen.

lllalistil- (lllaLtir), nu Ulster, den nordlige Deel af Ireland.
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vi fare over Diget; thi I ere gode Buestyttere." Da Thorgrim og hans Mcend kom
over Diget, kastede de Skjoldene bag sig og romte ned til Skivene. Da Kongen saae det,
sagde han: „umandeligen stilles Du nu fra Din Konge; uforstandig var jeg, da jeg gjorde

Dig til Lendermand og jog Sigurd Hund ud af Landet; thi aldrig havde han baaren sig
saalunde ad." Kong Magnus fik et Saar i det han blev stukket med et Spyd igjennem
begge Laarene ovenfor Knceerne. Kongen greb fast i Skaftet imellem Benene, bred Spydet
over og sagde: „saaledes bryde vi Spydstaftene, Gutter, lad os gange rask frem; mig sta

der Intet." Lidt senere blev Kong Magnus hugget i Halsen med en irst Vxe, og det blev
hans Banesaar. Da stygtede de, som tilbage vare. Vikunner lonsson drcebte strax den

Mand, som gav Kongen Banesaar, og stygtede derpaa efterat have faaet tre Saar. Han
bragte til Skibene Svcerdet Lcegbider og Kongens Mcerke. Vidkunner var den sidste
Mand, som fiyede, den anden var Sigurd Hranesson, den tredie Dag Eilifsson. Der
faldc med Kong Magnus Eyvind Vlboge, Ulf Hranesson og mange andre Stormcend.

Mangen af Nordmcendene faldt; men mange stere af Irerne. De Nordmcend, som und
kom, seilede strax bort om Hosten. Erling, Erlend Jarls Son, faldt med Kong Mag
nus i Ireland; men det Mandstab, som stygtede fra Ireland, kom til Orkenoerne. Da nu
Kong Magnus spurgte, at hans Fader var falden, begav han sig strax paa Farten, og lod
Irekongens Datter blive tilbage; men foer strax om Hosten med hele Flaaden til Norge.

Kong Magnus var 10 Aar Konge i Norge, og i hans Dage var god Fred

lands, men Folket havde stort Besvcer af Leding. Kong Magnus var meget elstet af sine" mr°loßn"
Mcend, men Bonderne syntes han var haard. De Ord hermedes ester ham, da hans

Venner sagde, at han foer uvarligen frem, nåar han hcerjede udenlands: „Konger haves
for Mren og ei for et langt Liv." Kong Magnus var ncer 30 Aar da han faldt. Ikke

styede Vidkunner for han havde drcebt den Mand, som var Kong Magnus's Banemand,
og af den Aarsag optoge Kong Magnus's Sonner ham i det kjcerligste Venstab.
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Rea,crede fra

XII

Signvd loesalasae og hans Beodee
Gystein og Qlafs Saga.

kapitel 1. Kong Magnus Barfods Fald, toge hans Sonner Eystein, Sigurd og Olaf

det. Kong Olaf var da fire eller fem Aar, og den tredie Deel af Landet, som han havde,
var under begge Brodrenes Tilsyn. Kong Sigurd blev valgt til Konge, da han var 13
eller 14 Aar; men Eysteyn var 1 Aar eldre. Da Kong Magnus's Sonner vare valgte
til Konger, kom de Mend, som havde fulgt Skopte Vgmundsson, Nogle fra Jerusalem,
Nogle fra Mitlagaard, og da vare de blevne meget beromte, og vidste at fortelte meget

Slags Nyt. Formedelst disse usedvanlige Nyheder opvaktes mange Mends Lyst i Nor
ge til denne Ferd. Det blev og fortalt, at de Nordmend, som vilde gaae i Krigstjeneste
i Miklagaard, finge fuld Anledning til at samle Formue. Da begjerede hine Nordmend,
at Een af dem, Eystein eller Sigurd, fikulde folge med som Formand for den Her, som

rustede sig til denne Udreise. Kongerne samtykkede deri og bragte Toget i Stand paa fel
les Bekostning. Til denne Ferd beredte sig mange Stormend, baade Lendermend og
Bonder. Da nu Alt var ferdige til Reisen, blev det aftalt, at Sigurd stulde fare; men
Eystein skulde imidlertid bestyre Riget paa Begges Vegne.

<sapitel 2. Et Aar eller to efter Kong Magnus's Fald, kom Håkon, en Son af Paul Jarl,

larlerne. vestenfra Orkenoerne. Kongerne gave ham larledom og Raadighed over Orkenoerne,

som larlene, hans Fader Paul eller hans Farbroder Erlend for ham havde havt. Der
paa seilede Håkon Jarl strår tilbage til Orkenoerne.

kapitel 3. Fire Aar efter Kong Magnus's Fald seilede Kong Sigurd med sin Flaade, der be-
stod af 60 Skibe ud fra Norge. Saa siger Thorarin Stutfeld:

Hsivise Konges
Gjceve Krigshcer,
Sin Konge huld,
Saa sammenkom.
At sexti Skibe
Fagertomret nige
Hist for Belgen blåa
Saa er Guds Raad.

Kong Sigurd seilede om Hosten til England, hvor Henrik, en Son af Vilhelm
Bastard, var Konge. Der blev Sigurd om Vinteren. Saa siger Einar Skulason:

Cap. 1. Forsalir, d. e. Jerusalem og Palcestina, see IB.S. 4.
MiKlaKar6r, Constantinopel, see Har. Haardr. S. Cap. 2.
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Gapitel H.
Om Kong S
gurds Reise

Ssstcerk Konge forte
Mod Vesten storste Krigsmagt,
Havhest ved engelsk Land
Traadte hsien Bolge.
Stridsglade Konge Staalstavn lod
Der hvile Vinterlangs,
Ei bedre Gram bestiger
Alt Vimre-Flodens Falk.o

Kong Sigurd seilede Vaaren efter vester til Valland, og kom om Hosten heelt ud
til Galicie-Land, hvor han blev den anden Vinter. Saa siger Einar Skulesson:

Folkekonge, han som fik
Storst Rige under Sol-Sal,
Hele nceste Vinter
Levede i Jakobs Land.N
Der sperges at Hcerkonge
Lsnned gjcev Jarls Tale;
Snart feder Kongen snare
Blodsvangre Krigens Svanes)

Men det gik saaledes til, at den Jarl, som raadede for Landet, gjorde det Forlig
med Kong Sigurd, at han skulde indrette et Mad-Torv, hvorpaa Kong Sigurd og hans
Mandstab hele Vinteren kunde kjobe deres Mad. Men dette varede ikke lcengere end til
lulen, da blev der ondt for Mad; thi Landet er skarpt og fattigt paa Fodemidler. Da
foer Kong Sigurd med en stor Krigsmagt til et Kastel, som tilhorte Jarlen, og Jarlen
fiygtede undaf; thi han havde kun lidet Folk. Kong Sigurd tog der mange Levnetsmidler
og meget andet Bytte, som han lod stytte til sine Skibe. Siden taklede han sine Skibe
til og foer vester ud forbi Span i en. Paa denne Seilads hendte det sig, at nogle So
rovere, som fore paa Fribytteri, kom ham i Mode med en Galei-Flaade, og Kong Sigurd
lagde sig i Slag mod dem. Der holdt han sit fsrste Slag med hedenjke Mcend, og vandt
fra dem 8 Galeier. Saa siger Haldor Sqvaldre:

Ucedle Vikinger
Mod Kongen fore, som
Er stcerk i Storm;
Gram fcelded' stridbar Mand.
Hceren mcegted' rydde
Galeier otte, da

Fulde mange Folk, og hulde
Kriger Ven rigt Bytte fik.

I) Floden Vimres Falk eller Hog er Skibet. Floden Vimre omtales og i Edda. 2) Saa kalder
terenGalicien, fordi den hellige Jakob af Compostella der laa begraven, og der dyrkedes. 3) Hogen. 4) Et
af Odins Tilnanne af de mange Skikkelser, hvori han forvandlede sig.

Cap. 4. Vulwn6, det vestlige Frankrige, see 1 V. S. 71.
(xulino- laud, d. e. Provindsen Galicia eller den nordvestlige Deel af Spanien,

som hos Digterne ogsaa kaldes lacobsland, efter Bt. 6e der af Nordboerne
kaldtes Jacobs, fordi Apostelen Jacobs Reliqvier gjemmes i denne Stad, see VVei-lausss
»li ete. p. 2l).

Bp»n (Spania, Bpuniuluu<l), nu Kongeriget Spanien. Det beskrives som et
stort Rige imellem og (Lombardiet, Italien), og strakte sig i Syd til
Nl<ij9r<lai--Imk eller (Middelhavet). Af det fslgende Capitel sees det, at Portugal
regnedes til Spanien, hvorimod Galicia cmsaaes for et soerstilt Rige (Merlauff I. o. p. 11, cfr.
Ann. f. Nord. Oldk. 1 B. S. 58).

11, Binds lldet Hefte. 15
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(kapitel 3.
lissabon ind

mges

Derpaa styrede Kong Sigurd mod et Kastet, som heder Sin tre, som og er i Spa
nien, og der holdt han det andet Slag. Dette Kastet var besat med hedenste Folk, som der
frå overfaldt de Christne med Feide. Han indtog Kastellet og drcebte hver Mand, fordi

de ei vilde lade sig dobe, og der tog han et stort Bytte. Saa qvad Haldor Sqvaldre:

leg stal fortcelle store Verk
I Spanien gjorde Gram:
Slyngeren af Vanast Lys
Sintre tappert sogte.

Guds Ret,2) som dem tilbodes,
At siaaes med Horders
Det blev til Fare ret.

Derefter seilede Kong Sigurd med Flaaden til Lis sa bon, som er en stor Borg i

Spanien, halv kristen, halv hedenff. Her ffiller Spanien sig i den kristne og i den heden
ste Deel, saaledes at alle de Herreder, som ligge mod Vest derfrå, ere hedenffe. Der

holdt Sigurd sit tredie Slag mod hedenffe Momd, vandt Seier og gjorde et stort Bytte.
Saa siger Haldor Sqaldre:

I Syd Du tredie Seier vandt,
O snilde Konges Mling!
Paa fagre Eng Du landed
Ved Borgen Lissabon.

Derpaa seilede Kong Sigurd med sin Flaade mod Vesten forbi det hedenste Spanien
og landede ved en By, som kaldes Altas se, hvor han holdt sit fjerde Slag med hedenffe
Mcend, vandt Borgen og drcebte mange Folk, saa han edelagde denne Borg. De finge
der overmaade stort Bytte. Saa siger Haldor Sqvaldre:

O Du, som Folket driver!
leg horer hvasse Seier
Vinder fjerde Sinde
Ved Staden Alkasse.

Og end videre:

Der vundet blev til Sorg
For hedenst Enke i ode Borg.
Hoer hitter paa det Raad
Fage Flugten tåge.

1) Navnet paa en Eddist Flod, og Flodens Lys er, som bekjendt, Guld. Guldets Slynger den gavnnlde
Konge. 2) Christendommen. 3) Norges Konge.

Vlnti-s, nu Cintra i Estremadura N. V. for Lissabon i Portugal.
Cap. 5. I. iBB ibou, Staden Lissabon, Portugals Hovedstad, ved Mundingen af Floden

Tajo eller Tago hvilken siges at ligge paa Grcendsen af det christne og hedenste Spanien.

lig har antaget det at vcere Alkassir i Fez i Africa, Algeziras i det sydlige Andalusien, eller Alca
cer do Sal ved Sado-Floden, i Sydost for Setubal i Provindsen Estremadura i Portugal. Es
ter Conterten hos Snorre gaaer det umulig an, at soge Stedet i Africa, og heller ikke kan Al
geziras, som beliggende indenfor Norfasund eller Strcedet ved Gibraltar, vcere det Sted, som
menes; man har altsaa intet andet tilovers, end at antage Alcacer do Sal, uag?et det ligger
temmelig langt fra Soen, for at vcere det omhandlede Alkassi.

For Krigens Folk, som negted'
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<s«pitel «

Slaget oed Fo
mentcra.

Da fortsatte Kong Sigurd Reisen og lagde ud til Norvasund; men i Sundet modte

ham en stor Vikinge-Flaade, med hvilken han indlod sig i Slag, der saaledes blev hans
femte Slag med hedenffe Mcend fra den Tid han seilede fra Norge. Saa siger Haldor
Sqvaldre:

Ost for Njorvasund Du Dig troster
Stcenke Svcerdet rodt med Blod;
Orn stoi til nye Saar;
Gud Selv Dig hjcelper ud.

Derpaa seilede Kong Sigurd med sin Flaade sorefter langs med Serkland, og
kom til en V, som kaldes F orm en te ra. Der havde en stor Hoer af hedenske Blaamcend

tåget Stade i en Hule, og havde sat en stcerk Steenvceg foran Aabningen paa Hulen. Der
var ogsaa heit op til Muren, saa Enhver som vilde gange derop, blev jaget ned med Steen
og Skud. De hcerjede vide om i Landet og forte alt Bytte til Hulen. Paa denne V

gjorde Kong Sigurd Landgang og foer til Hulen; men denne laa i et Berg, og der var
en hoi stråa Opgang til Steenmuren, medens Berget oventil stjod frem over den. Hed
ningerne forsvarede Steenmuren og rceddedes ei for Nordmcendenes Vaaben; thi de kunde
let kaste Scene og stnde ned paa Nordmcendene under sine Fodder. Under disse Omstcen
digheder vovede heller ikke disse at stige op. Da toge Hedningerne sine Klaeder og andre
Kostbarheder, bare dem ud paa Muren, rystede dem for Nordmcendene, strege, eggede dem
og bebreidede dem deres Feighed. Da faldt Sigurd paa det Raad, at han lod 2 Skibs
baade, som kaldes Barker, drage op paa Berget over Hule -Aabningen, og lod derpaa

tykke Touge trcekke om Indholtene og om Stavnene. Paa disse Baade gik saa mange
Mcend, som kunde faae Rum og nu bleve Baadene med Touge firede ned foran Hulen,

hvorpaa de, som vare paa Baaden, skjode og kastede med Stene ind i Hulen, saa Hednin
gerne maatte rykke tilbage fra Steenmuren. Derpaa gik Sigurd med sin Håer op paa
Berget under Steenmuren, som det lykkedes dem at nedbryde, saa de kom ind i Hu

len. Nu fiygtede Hedningerne indenfor Steenmuren, som var fat tvaers over Hulen.
Derpaa lod Kongen bcere store Trceer ind i Hulen, opkaste et stort Baal i Hulens Aabning

og stikke Ild derpaa. Da Ilden og Rogen toge Overhaand, lode Nogle af Hedningerne

deres Liv, Nogle flyede, Nogle ginge under Nordmcendenes Vaaben, saa en Deel bleve
drcebte, en Deel brcendte. Der finge Nordmcendene det storste Bytte, de paa denne Fcerd
havde faaet. Saa siger Haldor Sqvaldre:

Formentera laa
Foran
Hoie Stavne;
Og Freden brodes.
Der Blaamcends Hoer
Ild og Staal
Maatte taale

For de Bane fik.

Og end videre dette:

!) Kongens.

Cap. s. OeiKwull, see 1 B. S. 4.

en af de fordum saakaldte Pityusiste Der.
15^
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Gjcevt Grams Verk i Serkland er;
Du, som Striden hvcesser.
Lader Barken sige
Ned for letindens steile Sti.^)
Du, som Styrke viser
I Gondlar-Thingets Gny,2)
Stiger op mod Hulens Top,

End siger Thorarin Stutfeld:

Gram, i Kampen hag,
Byder sine Kriger'
To Vind-Graabene

Paa Vjerget drage.
Dyr med stcerke

Sige ned i Reeb
Med Hcrr for Hulens Dor.

Epitel 7. Derpaa fortsatte Sigurd sin Fart, og kom til en I), som heder Ivitza, hvor han

gjceve Marker

Derefter kom Sigurd til en V/ som kaldes Manork, og holdt sit ottende Slag
med hedenske Mcend, hvor han vandt Seier. Saa siger Haldor Sqvaldre:

Kongens Folge vakte
Den ottende Spydstorm
Paa Manorkas gronne Vold,

den farved rod.

Epitel 8. Kong Sigurd kom om Vaaren til Sicilien og blev der loenge. Der var da Roger
' K°nge"avn"" Hertug, som venligen modtog Kongen og indbod ham til Gjcestebuds. Kong Sigurd

kom did med et stort Mandffab og blev herligen bevcertet. Hver Dag stod Hertug Ro
ger og gjorde Tjeneste ved Selffabsbordet for Kong Sigurd; men den Gjcestebuds
dag, da Folk vare komne til Bords og havde toet sine Hcender, tog Kong Sigurd Hertu
gen ved Haanden, ledte ham op i Hoistedet og gav ham Kongenavn, med den Ret, at der
bestandig stulde voere en Konge over Siciliens Vcelde, endog der tilforn kun havde vceret
larler og Hertuger over dette Rige.

Eapitel 9. Der skrives i Kronikerne, at Roger Jarl forst lod sig kalde Konge over Sicilien
Anno Christi 1102, da han tilforn havde ladet sig noie med larlenavn alene over Sicilien;

I) Berget. 2) Slagets Larm. 3) Vind-Graabene :o Vind-Ulve, d. e. Skibe, her Vaade; gråa eller
som i Terten blaasorte, kaldes Baadene, af den sorte Begfarve. 4) Baade. 5) Skjoldet. Skjoldets
Mcerker er Krigeren. 6) Svcerds som Finnerne betalte i Skat.

Cap. 7. IvitL» (Ivi88ll), Den Iviza i Nord for den foregaaende, ligesaa en af de Pityu
sisse Der.

Manm-K), nuvcerende Menorca af de Baleariste Der.
(sap. 8. Den Sicilien.

Forsvar't af Folkeffare.

Skibsffrog til Ivitz fsrer,
Og vceldig Kongshelt
Vilde Freden siide.
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kapitel in.
Kong Sigurds
Foerd til lor

salcr.

endffjondt han tillige var Hertug over Calabrien og Apulien, og blev kaldet Roger

den Moegtige; thi da han sidenefter gjorde sig Kongen i Tunet eller Tunis i Afrika ffat

styldig, lod han disse Ord indgrave paa sit Svaerd: »8iou1u8 inilii 86i
vit H Kong Roger afSicilien var en saare mcegtig Konge; han vandt og underlagde

sig hele Apulien, og desuden mange store Ver i Groekenlands-Hav; thi blev han kaldet Ro
ger den Mcegtige. Hans Sen var Vilhelm, Konge i Sicilien, som lcenge havde stor
Ufred med Keiseren af Miklagaard. Kong Vilhelm havde 3 Dottre, men ingen Son. En
af sine Dottre giftede han med Keiser Henrik, en Son af Keiser Fridrik, og deres Son
var Fridrik, som for kort Tid siden var bleven Romaborgs Keiser. Kong Vilhelms anden
Datter var gift med Hertugen af Cypern. Den tredie Datter Margrit fik Over- Korsa

ren ; men Keiser Henrik drcebte dem baade. Kongen i Sicilien, Roger den Moegtiges, Datter,
var gift med Keiser Manuel i Miklagaard, og deres Son var Keiser Kirialax.2)

Om Sommeren seilede Kong Sigurd over Grcekenlands-Hav til lorsala-Land og

landede ved Akers borg, hvor han efterlod sine Skibe, og foer derfrå Landeveien op til
lorsalaborg. Da nu Balduin, lorsala-Kongen, spurgte at Kong Sigurd vilde besoge
Borgen, lod han hente kostbare Klceder og udbrede paa Veien, jo ncermere Byen jo koste
ligere, og sagde derpaa: „det maa I vide, at nu monne en beromt Konge komme fra den
nordlige Deel af Verden for at besoge os, om hvem der fortcelles mangen en snild Bedrift
og berommeligt Verk; thi stulle vi nu modtage ham vel; men i det vi nu gjore ville vi
lcere at kjende hans Pragt og Magt. Rider han den lige Vei til Borgen, uden at cendse
denne stadselige Foranstaltning, da vil jeg troe, at han har nok af stige Ting i sit eget Rige.

Rider han derimod af den rette Vei, holder jeg ikke hans kongelige Vcerdighed saa hoit."

Nu rider Kong Sigurd til Borgen med stor Pragt, og da han seer denne Stads for sig,
rider han lige paa Klcederne, og byder alle sine Mcend gjore ligesaa. Kong Balduin mod

tog Kong Sigurd overmaade vel, og reed med ham alt ud til Jordans Aa og siden tilbage
til lorsalaborg. Saa siger Einar Skulesson:

Skjellig Grund for Skalden er
Kongens Priis besynge;
Kongen lod sosvalet
Svceve om paa Grceker-Salt.
For gavmild Gram Skibet bandt
Ved scer brede Akersborg,
Kongen og alt Folket
Da bied Morgen blide.

Og end qvad han:

1) Mig tjene Apuler og Calabrier, Sicilier og Afrikaner. 2) Alexius. 3) Skibs>7rog afkjolet af
Havet.

Cap. 9. oalad r ia, Calabrien, en af de fire Hoved-Provindser, hvoraf Nedre Italien eller
Kongeriget Neapel bestaar.

mindelighed derved at have forstaaet hele Kongeriget Neapel eller Nedre Italien.
eller den bekjendte, efter Staden af dette Navn, opkaldte Provinds i Nord-

Africa.
(Kipi-, Kikr, <l?iz»nur, Sen Cypern i l3riKlllNllB-nak (Groekenlands-Hav).

Cap. IU. d. e. Acre eller Ptolemais i Palcestina. Alle Korstogs-
Skribenterne, som omtale Kong Sigurds Tog, ere ellers enige i, at han landede ved loppe
(laphet). See herom og mere vedkommende Kongens Ophold i Palcestina Saml. t. d. N. F-
Sprog og Hist. I. 89 f.
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kapitel 1^
3crt indtages

Stridsgjceve Gram jeg omtaler
Som ssgte lorsals Bygd;
Sterre lEtling Ingen kjender
Under Vindens vide Sal.

Hogescedets
Rastt sig i klare
lordan-Flodens Vande;
Slig Herre priset vcere!

Kong Sigurd opholdt sig meget llVnge i lorsalaland om Hosten og den forste Deel
af Vinteren.

Kong Balduin gjorde et fagert Gjestebud for Kong Sigurd og mange af hans Folk,

og gav ham mange hellige Reliqvier. Efter Kong Balduins og Patriarkens Befaling
blev der tågen en Spaan af det hellige Kors, og paa denne Helligdom svore de begge, at

dette Trcr var af det hellige Kors, paa hvilket Gud Selv var piint. Siden blev denne Hel

ligdom given Kong Sigurd med saa Skjel, at han, og 12 andre M<end med ham svore, at han
stulde fremme Christendommen af al Magt, og reise en Erkebispe-Stol i Norge, om han det

kunde, samt at Korset ffulde bevares der hvor den hellige Kong Olaf hvilede, ligesom han
og stulde indfere Tienden og selv give den. Siden foer Kong Sigurd tilbage til sine
Skibe til Akersborg, og da beredte Kong Balduin sig til at fare til Syrien, til en Stad som
heder Saet, og som Nogle mene har vceret Sidon. Denne Borg, som var hedenff, vilde
han vinde fra Hedningerne og underlcegge de Christne. Paa denne Fcerd fulgte Kong Si
gurd ham med sit hele Mandstab og 60 Skibe, og efter at Kongerne i en kort Tid havde
beleiret Byen, overgave Hedningerne sig, hvorefter de tilegnede sig Staden med store Rig
domme af Penge; men deres Mcend finge andet Bytte. Kong Sigurd gav Kong Bal
duin sin Deel i Borgen. Saa siger Haldor Sqvaldre:

Du, Saarhundens
Tog hedenst Stad med Magt,
Og Du gav milde Gåver,
Hver Strid med 3Ere strider.

Einar Skulesson taler og herom:

Dslers Drot Staden Scet

Vinder det Helten mindes
i Slag>Klynge

Tåger hvasse Tag.
Han som farver Mund
Nedbryder herligt Verk,
Fagert Svcerd rsdfarves;
Glad Seier Helten eier.

Derefter foer Kong Sigurd til sine Skibe og gjorde sig fcerdig til at forlade lorsa«

laland. De seilede nord til Den Cypern og Kong Sigurd dvcelede der en Stund, siden
foer han til Grcekenland, og lagde i Land med sin hele Flaade ved Engelsnces-

1) Haandens Lue er Guld. 2) Bader. 3) Ulvens Feder, d. e. Kriger. 4) Hvormed Mure nedbrydes.
5) Hogens.

Cap. 11. O«Ltt, d. e. Sidon (Said) i BFrl»n<i (Syrien).
(NinKilBN6B, der efter Sammenhcengen har ligget ncrrmere Con

stantinopel end Cap S. Angelo paa Morea, som ogsaa kaldes Engelsnes, maa derfor antages at



Sigurd lorsalafars, Gysteins og Olafs Saga. *115

Gapitel 12

Der laa han stille en halv Maaned, endffjondt der hver Dag blceste Forde-Vind til
at seile nordefter; men Sigurd vilde oppebie Bidevind, paa det Seilene kunde vende sig

endelangs ad Skibene; thi i alle hans Seil var Silke indsat baade i den Deel, som vendte
fremad og i den bagerste Deel, og fordi hverken de, som vare foran eller bag i Skibet, vilde
ste den mindst skinnende Deel af Seilene, vilde de heller oppebie en saadan Vind.

Da Kong Sigurd seilede ind til Miklagaard, styrede han ncer Landet. Overalt paa T«rd m Mm.,
Landet er der Borge, Kasteller og Landsbyer, den ene ved den anden, uden Mellemrum.

Der fra Landet kunde man og see ind i Bugterne paa Seilene, og saa tatt stode Seilene
ved Siden af hverandre, at de udgjorde ligesom et heelt Gjcerde. Alle Folk stode ude,

for at see Kong Sigurds Seilads. Keiser Alerius havde ogsaa spurgt Kong Sigurds
Fcerd, og lod oplukke den Borgport paa Miklagaard, som kaldes Guld-Varte, gjennem

hvilken Keiseren rider nåar han har vceret lcenge borte fra Miklagaard, eller gjort et Krigs
tog, hvori han har vundet Seier. Da lod Keiseren udbrede kostbart Klcede fra Guld-
Varte til Laktjarne, som er Navnet paa Keiserens gildeste Hal. Kong Sigurd befaler sine
Mcend, at de skulde ride i stor Pragt ind i Borgen, og lidet cendse Alt det Nye de monne
see, og saa gjorde de. Keiseren sendte dem Sang og Strcengeleg i Mode, og meh saa
megen Priis reed Kong Sigurd med sit hele Folge ind i Miklagaard. Der fortcelles, at

Kong Sigurd lod sin Hest sko med Guldsko forend han reed ind i Borgen, og magede det
saa, aten afSkoene skulde gaa los paa Gaden; men ingen af hans Mcend skulde vende
Vinene derhen. Da nu Kong Sigurd kom til den gildeste Hal, var Alt der gjort i Stand
paa det bedste; og da Kong Sigurds Mcend vare komne til Scede og fcerdige til at drikke,
kom Keiserens Sendemcend ind i Hallen og bare mellem sig Guld og Solv i store Punge,

som de sagde Keiseren sendte Kong Sigurd; men Kongen saae ei derpaa, og bad sine Mcend
dele det imellem sig. Da Sendemcendene vendte tilbage til Keiseren og fortalte ham dette,
sagde han: „Denne Konge maa vcere stormcegtig og rig, som ei cendser stige Ting, og giver
intet Takkens Ord derfor," og befaler dem at vende tilbage med store Kister fulde afGuld.

Atter komme de tilbage til Kong Sigurd og sige, at disse Gåver og Sendinger sendtes ham fra
Stolkongen. Kong Sigurd sagde: „ dette er en stor og fager Skat, og deler den mellem
Eder, mine Mcend." Sendemcendene fore tilbage og fortcelle Keiseren dette. Han sva«

rer: „med denne Konge har det sig paa to Viis, enten maa han vcere over andre Konger
i Magt og Rigdom, eller og har han ikke saa stor Forstand, som det sommer en Konge;

farer nu hen tredie Gang, og bringer ham det dyreste Purpur, og disse Kister med Raake
afGuld, hvorpaa han end videre lagde to Guldringe. Nu fare Sendemcendene atter afsted
til Kong Sigurd, og sagde ham, at Stolkongen sendte ham denne store Skat. Da stod han

op tog Kongen Ringene og trak dem paa sin Haand. Derpaa holdt han en siirlig Tale
paa Grcesk, hvori han takkede Keiseren med mange fagre Ord for al hans Hceder og Hei»
modighed; men uddeelte Skatten igjen meget sommeligen blandt sine Mcend. Kong Si
gurd opholdt sig der nogen Tid. Da sendte Keiser Alerius sine Mcend til ham, og lod ham
sporge, om han vilde modtage af Keiseren 6 Skippund rode Guld, eller han vilde at Kei'
seren stulde lade anstille den Leeg, som han pleiede at lade lege paa Padreim? Kong Si«
gurd valgte Legen, og Sendemcendene sagde, at denne Leeg ikke kostede Keiseren mindre

vsere det i Orkensernes Saga S. 316 omtalte HZ-Wnes, d. e. Ncesset ved Floden sCgos (HKOB
- indenfor Dardaneller-Strcedet i Rumilien, det nuvcerende tyrkiste Landffab.

Cap. 12. pasreimr (Vgllrennil) eller Pladsen hoor de store Kamplege i
Constantinopel holdtes.
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kapitel 13.
KonZ Sigurd
gjor et stort

Maaltid for Mi-
NaZaardsKeiftr

kapitel IH.
Sigurd lorsa

lafars Hjenircisc

end dette Guld var. Da lod Keiseren gjore i Stand til Legen, der blev holdt som sed
vanlig; men den Dag gik alt i Legen bedre for Kongen end for Dronningen; thi Dronnin
gen har altid den halve Deel i Legen, og deres Mcend kappes derfor med hverandre i alle
Lege. Derhos sige Grcekerne, at nåar Kongen vinder stere Lege paa Padreim end Dron
ningen, da monne Kongen vinde Seier nåar han brager i Feide. Folk, som have vceret
i Miklagaard, fortcelle, at Padreim er gjort saalunde, at der er sat en hoi Muur omkring
en stet Vold, der er at ligne med en kredsrund og bar Tunplads, med lordbcenke rundt om
langs Steenmuren, hvorpaa Tilskuerne sidde; men Legen selv er paa den slette Vold. Der
ere mange Slags gamle Tildragelser beskrevne om Aser, Volsunger og Gjukunger, Alt
stobt af Kobber og Malm med saa stor Kunst, at det synes at vcere levende, og det tykkes
Folk, som om hine vare tilstede ved Legene. Legen selv er indrettet saa konstig og snodig,
saa Folk synes at ride i Luften, og ved dem bruges ogsaa Skudild, alskens Harpeleg,
Sang og Spille-Redskaber.

Der fortcelles, at da Kong Sigurd skulde en Dag give Keiseren et Maaltid, befalede

han sine Mcend at skaffe rundeligen tilveie Alt, hvad der til dette Gjcestebud behsvedes, og
da alle Ting vare skaffede, som det sommer mcegtige Mcend at bevcerte Hwdersmcend med,

befalede Kong Sigurd sine Mcend, at gange hen i det Strcede i Borgen, hvor Ved var at faae
og sagde der behovedes en stor Deel. De sagde, at Kongen ei behovede at frygte

for at der skulde mangle Ved; thi der blev hver Dag agec mange Lces Ved ind i Borgen.
Men da de nu behovede at tåge til Veden, var altsammen borte, hvilket de sagde Kongen.
Han svarede: „farer hen og forsoger om I kunne saa Valnodder, dem kunne vi ligesaa godt
bruge til at ilde med." De fore og finge saa mange de vilde. Derncest kom Keiseren med

sine Hovdinger og sin Hird og såtte sig til Bords. Det gik meget prcegtigen til, og Kong

Sigurd modtog Keiseren med megen Pragt og omhyggelig Bevcertning. Da Keiseren og
Dronningen fandt, at der ikke skortede paa nogen Ting, sender hun nogle Mcend for at
undersoge, hvad de brugte at ilde med, og nu kom de til et Huus, som var fuldt af Val
nsdder, hvilket de igjen berettede Dronningen. „Visseligen er denne Konge en stormodig

Mand," sagde hun, „der ei sparer Omkostning, nåar det gjceldcr hans A3re." Hun
havde gjort dette for at prove, hvad de vilde tåge sig til, nåar hun lod tåge al Brcendevcd
fra ham.

Efter dette beredte Kong Sigurd sig til Hjemreisen. Han gav Keiseren alle sine
Skibe; men de kostbare Hoveder, som vare paa Kongens Skibe, bleve såtte op paa Peters

kirken, hvor de siden have vcerct tilsyne. Keiser Alexius gav siden Kong Sigurd mange
Heste og Veivisere, som skulde ledsage ham gjennem hele hans Rige, og indrettede Torve

for ham i sit Rige, hvor han kunde kjobe Mad og Drikke. Da foer Kong Sigurd bort
fra Miklagaard; men der blev en Mcengde Nordmcend tilbage, som gik i Keiserens Sold.

Kong Sigurd foer fra Bulgarien, saa gjennem Ungarn, Panonien, Svaben og

Bayern. Han traf den Romerske Keiser Lotharius i Svaben, som tog overmaade ven

Cap. 14. d. e. Landstadet Vulgarien i det europceiste Tyrkie, som paa
den Tid Horte til eller var afhcengigt af det grceste Nige. Indbyggerne kaldtes og hen
regnes til de finste Folkefcerd, og deres Land udgjorde engang, indtil det ellevte Aarhundrede, en
betydelig Stat.

hele det nuvcerende Ungarn.
Pannonien, en Deel af nnvcerende Ungarn.

Ovafa, Landstadet Schwaben i det sydlige Tydstland.
Lei»!» (Nellliallln6, Nlyjnialanci,

land, der har vceret Grundvolden til det nuvcerende Kongerige Bayern.
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<sapitel 13
Om Kong Ey
steins Foreta^

gender.

Eapitel 16
Om Konq Ey

stein.

lig imod ham, gav ham Veivisere gjennem hele sit Rige, og lod indrette Torve for ham,
hvor han kunde kjobe Alt, hvad han behovede. Da Kong Sigurd kom til Slesvik i
Danmark, gjorde Eilif Jarl et kostbart Gjcestebud for ham, og dette var ved Midsom
mers-Tid. I Hedeby traf han Danakongen Nikulas, som tog overmaade venligen imod
ham, gjorde et stort Gilde for ham, fulgte ham Selv Nord til lotland og gav ham et
Skib, forsynet med alt Fornodent. Derpaa foer Kong Sigurd hjem til Norge, og blev

meget vel modtagen, da han kom til sit Rige. Det var en almindelig Tale blandt Folk, at
Ingen havde gjort en hcederligere Reise fra Norge, end denne Kong Sigurds var. Da var

han 20 Aar gammel og havde vceret 3 Aar paa Reisen. Hans Broder Olaf var den
Gang 12 Aar gammel.

Kong Eystein havde ogsaa udrettet meget i Landet, som nyttigt var, medens

Kong Sigurd var paa Reisen. Han lod gjere i Bergen den store Sal, som haver vceret

det storste og mest beromte Herberge i Norge. Han lod opfere et Munkescede paa Nord

nces i Bergen og lagde meget Gods dertil. Der lod han og bygge Mikaels-Kirken, som
er det prcegtigste Steen - Tempel. Der i Kongsgaarden lod han opfore Apostelkirken og

den store Hall, som er det prcegtigste Trcehuus, der haver vceret gjort i Norge. Ilige
maade lod han bygge en Kirke paa Agdancrs, med en Skandse og en Havn, hvor der forhen
havde vceret et ode Sted. I Nidaros lod han i Kongsgaarden opfore Nikolas - Kirken,

hvilket Huus blev scerdeles prydet med Udjkjceringer og alt Tommerverk. Han lod og
gjore en Kirke nord paa Vaage i Hålogaland og lagde dertil Gods og Indkomst.

Kong Eystein sendte mundtlig Bud til de forstandigste og mcegtigste Mcend i Icem

teland, indbod dem til sig, modtog dem Alle, da de kom, med stor Venlighed, og fulgte dem

paa Veie med Vennegaver, hvorved han lokkede dem til Venffab mod sig. Da nu Man
ge bleve vante til at fare til ham og modtage Gåver af ham, ligesom han og sendte Gå

ver til Nogle, som ei selv kom, saa vandt han snart alle de Mcends Venffab, som havde
mest at raade i Landet. Derpaa talede han for Icemterne og sagde, at de havde gjort
ilde, som havde vendt sig fra Norges Konger og unddraget dem Lydighed og Skattega
ver. Han begyndte sin Tale med, at Icemterne havde underkastet sig Håkon Adalsteens-
Fostre, og lcenge efter den Tid viist Norges Konger Lydighed. Han forestillede dem, hvor
mange nyttige Ting de kunde faae fra Norge, og hvor umageligt det derimod var for dem,

at soge hos Sveakongen hvad de behovede. Ved denne sin Tale bragte han det dertil, at
Icemterne af egen Drift tilbode at underkaste sig ham, hvilket de sagde var dem nyttigt og
nodvendigt, og saaledes bleve de indbyrdes enige om, at Icemterne gave hele Landet under

Kong Eysteins Magt. Den forste Begyndelse gjorde de mcegtige Mcend, som bevcegede

hele Folket til at gjore Troffabs-Ed; derpaa fore de til Kong Eystein og tilsvore ham Landet,
hvorved det siden lcenge er forblevet. Kong Eystein vandt saaledes Icemteland ved sin
Viisdom; men ei med fiendtligt Anfald, som Nogle af hans Forfcedre.

81s2viK i vanmftlli, nu Kjobstaden Slesvig, Danmarks celdste Bispesoede, i Sonder-Iylland
eller det efter samme Sted opkaldte Hertugdomme, cfr. 1 B. S. 133.

<sap. 15. er det lcengst imod Nordvest udspringende Nces af Staden Bergens
Territorium, og beliggende paa den sondre Side af Bergens-Vaag eller IHsrFxn-

Her stod fordum det rige St. Michaelis Kloster, scrdvanlig kaldet MunKlllili; see
vjsr^viuil.

ved Indlobet til Throndhjems-Fjorden, see 1 B. S. 80.
Vaagen i Hålogaland, see 1 B. S. 276.

Cap. 10. F»mt»Illn<l, loemteland, see 1 B. S. 67.
11. Binds Ldct Hefte. 1(j
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Eapitel 17. Kong Eystein var den vakkresie Mand, som man kunde see. Han havde blaae og

t-mmeniieder. Han var viis og forstandig, kyndig i alle Love og i Historien. Han havde megen Menne-
ffe-Kundstab, var raadsnild og ordklog, overmaade veltalende og gavmild. Han var ser

deles munter og besteden, yndet og elsket af hele Almuen. Han var gift med Ingeborg,
en Datter af Guttorm, Steigar-Thorers Son, og deres Datter var Maria, som siden blev gift
med Gudbrand Skafhaugsson. Kong Eystein havde mangenlund forbedret Landsfolkets
Lov og Ret, og holdt noie over Lovene; thi han gjorde sig bekjendt med alle Love i Norge,
og viste overalt megen Klogskab og Forstand. Deraf kunde det noksom mcerkes, hvor

kostelig en Mand Kong Eystein var, hvor vennehuld og hvor meget hans Hu stod til at ef
tergranste hvad der kunde vcere hans Venner til Harm. Der var en islandsk Mand hos

ham, som hedte Ivar Ingemundsson; Manden var vittig og cetstor, tillige Skald, og
Kongen viiste sig kjcerlig imod ham, hvilket sporedes af hvad vi nu ville fortaelle. Ivar

blev engang uglad, og da Kongen mcerkede dette, hentede han Ivar til sig, gav sig i Sam
tale med ham og spurgte ham, hvi han var saa uglad? „For, da Du var hos os, havde
vi megen Moro af Din Tale; huer det Dig ikke mere hos os?" Ivar svarede, at det ikke
var saa. Kongen: «ei heller sporger jeg Dig derom, fordi jeg jo veed, Du er altfor for

standig en Mand til at troe, jeg haver gjort Dig Noget imod. Siig mig da hvad det
er?" Han svarede: „jeg kan ikke sige Dig, Herre, hvad det er." Da sagde Kongen:
„jeg vil da gjette mig dertil. Er der nogle Mamd, som ei behage Dig?" Dertil sagde

han Nei. /Tykkes Dig, at Du holdes i mindre Hceder hos mig end Du vilde?" Og
saa dertil sagde han Nei. «Haver Du seet Nogetsomhelst, som har gjort det Indtryk paa
Dig, at Du dermed syntes utilfreds?" Han svarede det heller ikke var saa. Kongen: „Staaer
Din Hu til at fare til andre Mwnd eller til andre Hovdinger?" Han sagde Nei. Kongen: „Van

steligterdetnuatgjette; er der nogle Piger her eller i andre Lande, som Dit Sind staaer til?"
Han sagde, at saa var det. Kongen sagde: „va?r ikke sindssyg derfor. Far Du til Island,
saasnart det vaares, og jeg skal give Dig Penge og anselige Gåver, dertil Brev og Segl til

de Moend, som der have mest at raade, og jeg kjender ingen Mand der, som jo boier sig
for mine Venneord eller Truster." Ivar svarede: «tungere er min Skjcebne, Herre, Bro-

der min har denne Pige." Da sagde Kongen: „staa dette af Dit Sind, jeg veed nok et
Raad derimod. Efter Juul farer jeg ud til Gjwsiebuds; faer Du da med mig, da vil Du
faae at see mange artige Piger, og dersom de ei ere kongebaarne, skal jeg staffe Dig cen
af dem til Mgte." Ivar svarer: «Herre, min Skjebne er endnu tungere; saa ofte jeg ster

fagre og kostelige Piger, mindes jeg hiin Pige, og da foroges min Harm." Kongen: «da
vil jeg give Dig Gods at raade over og Eiendomme til Din Fornoielse." Han svarede:
„dertil har jeg ingen Lyst." Kongen: „da vil jeg give Dig Penge, at Du kan reise til
hvilket Land Du vil." Han sagde, at han heller ikke vilde dette. Da sagde Kongen:

„vansteligt er det for mig at soge videre, da jeg har bragt alt paa Bane, som kunde falde
mig ind. Kun een Ting er endnu tilbage, som dog er lidet vcerd ved Siden af hvad jeg

har tilbuden Dig. Kom Du hver Dag til mig, nåar Bordene ere tagne bort, og nåar jeg
ikke sidder over vigtigere Forretninger, skal jeg tale med Dig om denne Pige paa alle Viis,

som kan falde mig ind og jeg stal dertil give mig god Tid. Det hcender stundom at Folks
Sorg lettes, nåar den bringes paa Bane. Desuden stal du aldrig gaae gavelos fra mig."
Han svarer: «Dette vil jeg, Herre, og haver Tak for Eders Eftersporgsel." Og nu

gjore de stedse saaledes; nåar Kongen ei sad over vigtigere Forretninger, taler han med

ham, hvorved hans Sorg lettedes og han blev glad igjen.
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kapitel t8
Om Kong

Sigurd.

Gapitcl 1»
Om Kong S
gurds Dren

Kong Sigurd var en stor og staerk Mand, med brune Håar, mandig af Udseende,
men ikte vakker, velvoxen, faatalende som oftest ikke venlig, vennegod og trosast, ikke me

get veltalende, men swdelig og artig i Boesen. Kong Sigurd var myndig og haard i sine
Revselser, holdt noie over Loven, var gavmild, og derhos en vceldig og gjcev Konge. Hans
Broder Olaf var en hoi og smal Mand, vakker i Synet, glad, besteden og vennescel. Da
alle disse Vrodre, Eystein, Sigurd og Olaf, vare Konger i Norge, ophcevede de mange

Paalcrg, hvormed Danerne havde betynget Folket den Tid Svend Alfifason raadede for
Norge, og de bleve saaledes hoiligen elstede af Almuen og af Stormcend.

Engang paakom der Kong Sigurd en stor Uglaede, saa at kun Faa fik ham i Tale,

og han sad kun kort ved Drikkebordet. Dette faldt hans Raadgivere, Venner og Hirden
tungt, og de bade siden Kong Eystein at lcegge et godt Raad til, for at erfare Aarsagen,

hvorfor de Folk, som sogte Kongen, ingen Afgjorelse fik paa hvad de forelagde ham. Kong
Eystein svarede, at det var vanskelige at tale med Kongen, for at komme ester Sligt, dog

blev det ester mange Mcends Bon omsider saa, at han lovede det. Engang, da begge
vare samlede, bragle Kong Eystein denne Sag paa Bane for sin Broder og spurgte om
Aarsagen til hans Tungsind. „Det er nu, Herre, mangen Mands Sorg, at Du er saa
uglad, og vi vilde gjerne vide hvad det er, som dette volder, eller haver I maastee spurgt
nogen Tidende, som er af saa stor Vigtighed?" Kong Sigurd svarer, at det ei var saa.
„Er det da saa, Broder," siger Kong Eystein, „at I vil reise udaf Landet og foroge leres

Rige, som vor Fader gjorde?" Han svarede, at det heller ikke var saa. „Er der da

nogle Mcend her i Landet, som have paadraget sig Din Vrede?" Dertil sagde Kongen
og Nei. „Da vilde jeg dog vide, om I haver dromt Noget, som kan volde Eder Be
kymring?" Kongen sagde, at saa var. „Sig mig da, Broder, Drommen." Kong Si»
gurd sagde: „ikke vil jeg sige den, med mindre Du udtyder den eftersom den monne vcere,

og heel stal jeg stjonne om Du udlcegger den rigtig eller ikke." Kong Eystein sva
rede: „det er en meget vanskelig Sag paa begge Hcender, Herre, enten at udscette mig for
Din Vrede, som er mig vis, om jeg ei kan udtyde den, eller for menig Mands Daddel om

jeg stet Intet udretter. Dog vcelger jeg heller at lade det komme an paa Eders Mistund
hed, om end ikke min Udtydning behager Eder." Kong Sigurd svarer: „det tykkedes
mig i Drsmme, som vi Brodre sadde Alle i en Stol udenfor Krist-Kirken nord i Thrond
hjem, og da syntes mig som vor Froende Kong Olaf den Hellige gik ud af Kirken, prydet i

Konge-Skrud, stinnende og herlig, og med det kosteligste og blideste Ansigt. Han gik til
vor Broder, Kong Olaf, tog ham i Haanden og sagde blideligen til ham: „far Du med
mig Frcende," hvorpaa han syntes at stande op, og gange ind i Kirken. Noget senere kom

Kong Olaf den Hellige ud af Kirken, dog ei saa blid og herlig som for. Nu gik han til

Dig, Broder, og sagde til Dig, at Du stulde gange med ham, hvorpaa han ledle Dig med
sig, og I ginge siden i Kirken. Da tcenkte jeg, og ventede tillige paa, at han skulde kom
me til mig, og mig i Mode; men der blev Intet af. Derover blev jeg meget bedrovet,

og der faldt en stor Rcedsel og Afmagt over mig, saa jeg blev ganske magteslos, og i det

Samme vaagnede jeg." Kong Eystein svarer: „saaledes udtyder jeg Din Drom, Herre, at
Stolen betegner vi Brodres Rige; men da Du syntes Kong Olaf kom med et saa blidt

Ansigt vor Broder Kong Olaf i Mode, monne han vel leve kortest af os Brodre, og have

Godt at vente: thi han er vennescel, ung af Alder og haver kun gaaet lidet igjennem; thi
monne Kong Olaf den Hellige hjcelpe hannem. Men da Du syntes, at han kom mig i
Mode, og det ikke med saa stor Blidhed, da monne jeg vel leve nogle Aar lcengere, dog ikke
vorde gammel, og jeg venter, at hans Forsorg monne stande over mig. Men at han ei

!) Tydeligt. 16"
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kapitel 20
Kong Sigurds

Giftermaal.

kapitel 21
Her bcgynder

Fcrtcrllingen om
Thingsager.

kom imod mig med den blomstrende Glands, som mod vor Broder Olaf, det kommer vel

deraf, at jeg paa mange Maader har forseet mig og overtraadt hans Bud. Men nåar
han dvcelede med at komme Dig i Mode, da troer jeg ei at derved bebudes Din Hengang,
men snarere et langt Liv; dog er det muligt, at der moder Dig et eller andet tungt Tilfalde,

da Du syntes som en uforklarlig Rcedsel lagde sig over Dig; thi spaaer jeg, at Du vorder
celdst af os, og raader lcengst dette Rige." Da sagde Sigurd: „vel og forstandige» er

dette udtydet, og det er rimeligt, at det vil gange saa til." Og nu bcgynder Kongen igjen
at vorde glad.

Kong Sigurd fik Malmfrid, en Datter af Kong Harald Valdemarsson ostenfra
Holmgaard. Valdemar var en Son af larisleif Gamle og Ingigerd, en Datter af Svea-
Kongen Olaf Svenske. Kong Harald Valdemarssons Moder var Dronning Gyde den
Gamle, en Datter af Englands Konge Harald Godvinsson. Dronning Malmfrids Mo
der var Dronning Christine, en Datter af Sveakongen Inge Steinkelsson. Harald Val
demarssons anden Datter, Soster af Malmfrid, var Ingeborg, som blev gift med Knut

Lavard, en Son af Danakongen, Erik den Gode, og Sonneson af Kong Svend Ulfsson.
Knut og Ingeborgs Born vare: Danakongen Valdemar, som tog Kongedom i Danmark
ester Svend Eriksson, og Dottrene Margrete, Christine, Catrine. Margrete blev gift med

Stig Hvitaleder, og deres Datter var Christine, som blev gift med Sveakongen Karl Sork

visson, Kong lons Fader. Christine, som var gift med Jarlen Erling Skakke, var en
Datter af Kong Sigurd og Malmfrid.

Kongens Svoger, Sigurd Hranesson, blev uenig med Kong Sigurd; han var gift
med Skjaldvor, en Soster af Kong Magnus Barfod paa modrene Side. Han havde

havt paa Kongens Vegne, sormedelst deres Svogerskab og langvarige Ven
skab, samt de mange Tjenester, som Sigurd Hranesson gjorde Kongerne; thi han var en
hoist mcerkelig og vennesæl Mand. Men det gik ham, som ofte kan skee, at Nogle, som vare
mere onde og avindsyge end sanddrue, bagtalede ham for Kong Sigurd og bare ham i Dret,

at Sigurd Hranesson stak meer afFinnskatten til sig, end passeligt var. Saalcenge talede

de herom, indtil Kong Sigurd lagde ham Fiendskab og Vrede til, og sender Bud ester ham. Da
han kommer for Kongen, bcerer han dette paa ham og siger: „ikke ventede jeg, at Du saa
lunde skulde lonne mig for det store Lehn og for anden Vcerdighed, at Du skulle tilegne Dig
Kongens Eiendomme, og tåge storre Deel deraf, end tilladt var." Da svarer Sigurd

Hranesson: „det er ikke sandt, som Eder er fortalt, kun slig Deel har jeg tåget, som Eders
Tilladelse var til." Kong Sigurd sagde: „Du siipper ikke alene dermed; men Sagen stal

alvorligen behandles forend den tåger Ende." Dermed skiltes de ad. Kort derefter an
lagde Kongen, ester sine Venners Raad, Sag mod Sigurd Hranesson paa Thingmodet i
Bergen og vilde gjore ham til fredlos Mand. Da nu Sagen tog den Vending og blev
saa farlig, farer Sigurd Hranesson til Kong Eystein, og siger ham hvilken Skade Kong Si

gurd ved denne Sag vilde forvolde ham, og beder om hans Hjcelp. Kong Eystein svarer:
„Det er en vanskelig Sag, som Du beder mig om, at sige min Broder imod, og der er
stor Forskjel mellem at forsvare en Sag, og at forfolge den for Retten," og tilfoiede,at denne Sag

angik dem begge, Sigurd og ham ligemeget; „men for Din Nods og vort Svogerskabs

1) Reise til Finmarken for at indkrcrve Skatte, hvormed og fordeelagtig Skindhaudel var forbunden, og
denne Reise overdroges gjerne kun dem, der stode i Indest hos Kongerne.

<cap. 20. Nolmxarllr, ste 1 B. S. 6.
<sap. 21. hvorom ste 1 B. S. 319.
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Skyld, stal jeg lcegge et godt Ord til." Noget derefter opseger Eystein Kong Sigurd og
beder ham at staane Manden, erindrede ham om det Slcegtstab, der var imellem dem og
Sigurd Hranesson, som var gift med deres Faster Skjaldver, og siger, at han vilde betale
Bod for den mod Kongen begangne Brede, endstjondt han ikke med Sandhcd kunde til

legge sig nogen Deel deri. Derhos bad han Kongen mindes deres langvarige Venstab.
Kong Sigurd sagde, at det var en bedre Styrelse at revse stige Ting. Da svarer Kong

Eystein: „ dersom Du, Broder, vil folge Loven og straffe Sligt ester Landsretten, da er det

rigtigst, at Sigurd Hranesson fremforer sine Vidner, og at Sagen demmes paa Thinge,
men ei iet Mode; thi Sagen horer under Landsloven, og ei under Bjarko-Ret." Da
sagde Sigurd: „det kan vel vaere, at Sagen horer derhen, som Du siger, Eystein Konge, og
er det mod Loven, som hidtil er steet i denne Sag, da ville vi fore den paa Thinge." Si

den stiltes Kongerne ad, og hver as dem syntes at ville gaae sin egen Vei. Derpaa stcev
nede Kong Sigurd denne Sag forArnarnces Thing, og agtede der at forfolge den. Kong
Eystein kom og did til Things, og da Sagen blev indladt til Doms, gik Kong Eystein did
hen forend Dommen blev foeldet over Sigurd Hranesson. Nu bad Kong Sigurd Lag
mcrndene fcelde Dommen, men Kong Eystein svarer saalunde: tcenker at her monne
vcere saa forstandige og i Norges Lov kyndige Moend, at de ikke domme en Lendermand

fredlos paa dette Ting." Derpaa forklarer han Loven herom saaledes, at hver Mand
stjelligen kunde forståa det. Da sagde Kong Sigurd: „meget heftig tåger Du Dig as
denne Sag, Eystein Konge, og det er muligt, at Sagen koster meer Moie forend den kom
mer til Ende, end vor Agt var; men ikke destomindre vil jeg forfolge den. Gjerne vilde

jeg nu, at han blev domt fredlos paa sit Fsdested." Da sagde Kong Eystein: „der er vist
ikke mange Ting, som jo faae. Fremgang, nåar Du forfolger dem, hvilket er rimelige, saa
mange og store Ting som Du har udrettet, da nu dcsuden kun faa og smaa Folk stande mod
Dig. Saaledes stiltes de ad, uden at der blev gjort noget videre ved Sagen. Derefter

sammenkalder Kong Sigurd Gulathing, soger selv derhen og st<evner til sig mange ypper»
lige Hevdinger. Der kommer og Kong Eystein med sin Svite/) og der blev nu holdt man«
ge Moder og Stovner angaaende denne Sag as forstandige Moend, og den blev provet og

ransaget for Lagmcendene. Nu anforer Kong Eystein, at alle de Mcend, som her vare
sagsogte, vare fra Frostathings-Lagen, medens den paaankede Gjerning var udfort i Håloga

land. Thinget endtes altsaa dermed, at der ikke blev gjort Noget ved Sagen, eftersom
Kong Eystein saalunde gjorde den ugyldig. Dermed stiltes Kongerne ad i megen Vrede,

og Kong Eystein farer nord til Throndhjem. Kong Sigurd derimod stcevner til sig alle

Lendermcend, tilligemed Lendermoendenes Huuskarle, og udncevner af ethvert Fylke meget
Bondefolk heelt sor fra Landet, saa der samledcs en stor Hoer om ham, og stcevner med
hele denne Skare nordefter langs med Landet alt til Hålogaland, og vil anvende al Kraft

paa at gjere Sigurd Hranesson fredlos midt iblandt sine Frcender. Til den Ende stawner
han til sig Halogalamdere og Naumdoler og kalder et Thing sammen i Hrafnista. Kong

I) I Teften: Sveitir.

dette Navn. Den langt fuldstcendigere og upaatvivlelig rigtigere Fortcelling om denne Proces,
som findes i de vidtlsftigere Bearbeidelser af Norges Konge-Sagaer, ncrvner det rette Fylkes-Thing
sted (Thronces i Senjen, see 803. 7 V. Cap. 27, cfr. Saml. t. d. N. F.
Spr. og Hist. 1 B. S. 112 ff. og foran i dette Verks 1 V. S. 90.

Om Gula-Thing og Frosta-Thing, see 1 V. S. 90.
nu Ramstad paa Ramstad-Den, som nu ved lavt Vand er sammenhcengende med

Lovnsesset, en langt udstikkende Halvo paa Nordsiden af Folden-Fjord i Nceroens Hovedsogn i
Numedalen. Her var i Hedenold Hoved-Scrdet for en af de navnkundigste Slcegter i Landet, den
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Eystein rustede sig ogsaa fra Kjobstaden Nidaros med meget Folk og soger til Thinget, hvor
han ved Haandtag lod sig af Sigurd Hranesson overgive Sagens Forfolgelse og Forsvar.
Paa dette Thing talede begge Kongerne hver sin Sag. Da sporger Kong Eystein Lag«
mcendene, hvor den Lov var given i Norge, at det var Bondernes Ret at domme Kongerne
imellem, nåar de sagsoge hverandre. Nu stal jeg med Vidner bevise, at Sigurd haver givet

Sagen i mine Hamder; thi har Kong Sigurd med mig og ei med Sigurd Hranesson at
bestille i denne Sag." Lagmcendene sige, at Kongernes Trattte skulde afgjores paa Vre
thing i Nidaros. Kong Eystein svarer: „saa toenkte jeg og at det ffulde vaere, og did
maa Sagen styttes," og der siger Kongen at han vilde lade foelde den rette Dom i Sigurd
Hranessons Sag. Da svarede Kong Sigurd: „jo sterre Tyngsel og Ulempe Du paaforer
mig i denne Sag, desto traaere skal jeg forfelge den," og derefter ffiltes de ad. Begge

Konger soge sydefter til Kjobstaden Nidaros, hvor der berammedes et Thing af 8 Fylker.

Kong Eystein var da i Byen og havde en stor Mcengde Folk hos sig, men Sigurd laa
paa sine Skibe. Da Thinget ffulde aabnes, blev der givet Fred og Leide. Og da alt

Folket var kommen, og Sagen ffulde kceres, stod Bergthor Bok, en Son af Svend Bryg
gefod, op og astagde sit Vidnesbyrd, at Sigurd Hranesson havde understukket en Deel af
Finneffatten. Da stod Kong Eystein op og svarer: „om endog Din Anklage, som Du nu

bcerer frem, var sand, endffjondt jeg ikke veed hvor sandt Dit Vidnesbyrd kan vcere, saa
haver dog denne Sag vatret afviist paa tre Lagthing og fjerde Gang paa et Mode. Nu
krcever jeg, at Lagretsmcendene ffulle frikjende Sigurd i dette Sagsmaal efter Loven," og saa

blev gjort. Da sagde Sigurd: „jeg seer nok, Eystein Konge at Du haver drevet denne Sag
ved Krog-Love, som jeg ei forstaar mig paa. Nu er der en Sagsogning tilbage, som jeg er
mere vant til, Eystein Konge, og den ffal jeg nu anvende." Derpaa vendte han om til
sine Skibe, lod Teltene tåge af, lagde sin hele Flaade ud til Holmen, holdt der Thing og
sagde Folket, at de aarle om Morgenen ffulde lcegge ind til I lev old, og gaae paa Land
til Slag mod Kong Eystein. Men om Qvwlden, da Kong Sigurd sad ved Madbordet

paa sit Skib og spiiste, vidste han af ingen Ting, for en Mand kastede sig paa Tillierne i
Forrummet og tog om Kongens Fod. Det var Sigurd Hranesson, der bad Kongen tåge

den Beslutning med ham, som han Selv sandt for godt, da han ei vilde, at nogen uheldig
Splid imellem Brodrene ffulde komme fra ham. Da kom Biffop Magne og Dronning
Malmfrid til, samt mange andre Hovdinger, som bade om Fred for Sigurd Hranesson, og

efter deres Ben reiste Kongen ham op, tog imod hans Haandtag, såtte ham blandt sine
Mamd, og tog ham med sig sor i Landet. Om Hosten gav Kongen Sigurd Hranesson Or
lov til at fare nordetter til sine Gaarde, gav ham et Syssel at bestyre, og var siden stcdse

bekjendte Hrafniste-Wt see om sl3umu«l»lr 1 B. S. 53). Af Snorres oven
staaende Fortcelling tor man slutte, at Fylkes-Thinget for Numedalen er bleven holdt paa Hraf
nista. Hvis Haleygierne eller Halogalcenderne ere stcevnede til dette Thing, huorom der er megen
Grund til at tvivle, saa maa det fun have vceret i et overordentligt Tilfcelde, og at betragte som
Nndtagelse fra Negelen; thi Thrandarncrs var, som ovenncevnt, deres rette Fylkes-Thingsted.

V>r»- eller (Dre-Thing) i Nidaros, var en Forsamling af Almuen fra Thrsn
delagens otte Fylker, hvilken Kongen kunde sammenkalde til enhver Tid, nåar han havde noget
Vigtigt at foredrage; det var altsaa intet Lagthing. Men da Frosta-Tbing paa den lovbestemte Tid
(41 Dage fsr St. Hans-Dag) ogsaa kunde holdes paa Dren (Ovrar) ved Nidaros, saa har dette
givet Anledning til, at disse Thing ofte ere blevne forverlede (see Saml. t. d. N. F. Spr. og
Hist. I. 121, cfr. 1 B. S. 90 om Lagthingene).

Ilolmr eller nu Munkholmen, see 1 V. S. 149.
Il uvel li r, nu Ilevolden ved Foden af Steenberget, henimod Forstaden Ilen ved ThpHnd

hjem.
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hans Ven. Ester denne Dag gave Brodrene sig aldrig meget as med hinanden, og der
var ingen Blidhed eller Kjcerlighed imellem dem.

I Brodrenes Regjerings-Aar fik Kong Olaf Magnusson en Sygdom, som

ledte ham til Bane. Han blev begraven i Nidaros i Kristkirken, og der var stor Sorg
blandt Mange over hans Dod. Kong Olafs Moder var Sigrid, en Datter as Såre i
Vik, en Soster as Kaare Ostraad, som blev kaldet Kongens Fosterfader, og var en mcegtig
og vennescel Mand. Saxe havde en anden Datter, ved Navn Thora, der fik en Sen ved
Navn Sigurd Slembidegn, som siden gav sig ud for Kong Magnus Barfods Son. Kaare,
Kongens Fosterfader, var gift med Borghild, en Datter af Dag Eilifsson, og deres Son
var Sigurd Ostraad, en Lendermand og Fader til lon, som var gift med Sigrid, en So

ster af Kong Inge Baardsson. Ester Olafs Dod raadede Eystein og Sigurd Landet, ef

terat tilforn alle tre Brodre havde vceret Konger over Norge i 12 Aar, nemlig 5 Aar efter
at Sigurd var kommen hjem, og 7 Aar for. Kong Olaf var 17 Aar da han dode, og
det var den 24 December. Da havde Kong Eystein vceret et Aar oster i Landet, men
Kong Sigurd var da nord, og samme Vinter sad Kong Eystein lcenge i Sarpsborg.

Der var engang en nuegtig og rig Bonde, som hedte Olaf i Dal, der boede paa
Store-Dal i Aamord, og havde 2 Born, nemlig en Son, som hedte Håkon Fauk, og en
Datter, Borghild, som var en meget vakker Pige, derhos viis og meget erfaren i mange
Ting. Olaf og hans Born vare lcenge om Vinteren i Sarpsborg, og Borghild talede sced
vavnligen med Kong Eystein, saa der gik forskjellige Rygter om deres VensVab. Somme

ren efter foer Kong Eystein nord i Landet, og Kong Sigurd derimod osterover, hvor han
blev Vinteren efter og sad lcenge i Konghelle, hvilken Kjobstad han siormeget udvidede og
forbedrede. Der gjorde han et stort Kastet af Torv og Steen, lod en stor Grav gjore der

om, og lod bygge en Kirke og fiere Huse i Kastellet. Det hellige Kors lod han blive i
Konghelle, og holdt saaledes ikke den Ed, som han havde svoret i lorsalaland, hvorimod
han fremmede Tienden og det Meste af alt Andet, hvortil han ved Ed havde forpligtet sig.
Derfor såtte han Korset oster ved Landsgrcrndsen, fordi han troede det monne vorde det hele
Lands Beskyttelse; men det blev til storste Uheld at scette denne Helligdom saaledes under

Hedningernes Vold, hvilket siden provedes. Da Borghild, Olafs Datter, Horte en Fugl
synge om, at Folk talede ilde om hendes og Kong Eysteins Venstab og Samtaler, foer hun
til Sarpsborg, og bar, efter tilborlig Faste, Icern for den Sag, og rensede sig derved fuld
kommen for al Brode. Da Kong Sigurd spurgte dette, reed han en Dag saa langt, som

ellers var to store Dagsreiser, og kom frem til Dal til Olaf, hvor han blev om Natten,
gjorde Borghild til sin Frille, og tog hende bort med sig. De avlede en Son sammen, ved

Navn Magnus, som sirar blev sendt nord til Hålogaland, til Opfostring i Bjarko hos
Vidkun lonsson, og der blev han opdragen. Magnus var den vakkreste Mand, som man
kunde see, og blev tidligen baade stor og stcerk.

Kong Eystein og Kong Sigurd fore begge en Våar til Gjcestebuds i Oplandene, og

skulde bevcertes i hver sin Gaard, som ikke laae langt fra hinanden. Da ansaae Bon- ">en»gnclse.

<sap. 22. Austrått OuBtr66), nu Osteraad, see forcm.
23. eller en Egn ved den ostlige Side af Glommen ved Frede

riksstad i Smaalehnenes Amt (see Vinxulmsi-Ic 1 B. S. 38), hvori v»liinn mikw, nu Gaarden
Store-Dal, i den sydvestlige Deel af Skjebergs Sogn, er beliggende.

eller BarpBt,orx, hvorom see 1 B. S. 216.
XonnunAaKolla, nu Staden Kongelf i Bahuus-Lehn, see 1 B. S. 154.
vjarky?, Bjerke i Hålogaland, see 1 B. S. 112.
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derne det for bedst, at Begge skulde vcere sammen i Gjwstebudene, skifteviis i hver Gaard,

og saaledes vare Begge forst i den Gaard, som tilhorte Kong Eystein. Men om Qvcelden,
da Folk begyndte at drikke, var Met ikke godt, hvorfor Gjwsterne vare tause og stille. Da
sagde Kong Eystein: «hvi er Folk saa stille? Det er mere almindeligt i Drikkelag, at Folk
gjore sig Glwde; thi lader os finde paa noget 81-Spog, saa fremlokkes vel Folks Gam
men. Sigurd Broder, alle Folk synes vist godt om, at vi bringe en eller anden Skjcem
tetale paa Bane." Sigurd svarer noget but: «våer Du saa pratendes som Du vil; men
lad mig have Lov til at tie for Dig." Eystein svarede: «Det er almindelig Brug ved Vl

bordet, at Folk tåge sig for at sammenligne Mcend med hverandre, og det vil jeg ogsaa nu
ffal skee." Da taug Sigurd. «Jeg seer vel," sagde Kong Eystein, „at jeg maa begynde

paa den Moro; thi mon jeg tåge Dig, Broder, til Sammenlignings-Mand, og anforer saa
ledes, at vi have begge lige Navn og Eiendomme, ligesom jeg heller ingen Forskjel gjor
imellem vor Mt eller vor Opdragelse." Da svarede Kong Sigurd: «mindes Du ikke, at
jeg kunde bryde Din Ryg om jeg vilde, da Du dog var et Aar celdre?" Da svarede

Kong Eystein: «ligesaa godt mindes jeg, at Du ikke var skikket til de Lege, hvortil Myg
hed behovedes." Sigurd: „ mindes Du, at jeg kunde trykke Dig under Våndet, nåar jeg
vilde, saa ofte vi svommede sammen." Eystein: «ikke svommede jeg kortere end Du, og
ligesaa godt under Våndet som Du; jeg kunde oa lobe paa Skeiser, saa jeg Ingen kjendte,
som deri kunde kappes med mig, og dette forstod Du ikke bedre end et Nod." Sigurd:
„mig tykkes, at det var en nyttigere og en Hovding meer sommelig Idrott at bruge sin
Bue vel, og jeg tamker, at Du ikke kan spamde min Bue, om Du end tog Foden til Hjcelp."

Eystein: «ikke er jeg buestoerk som Du; men mindre Forskjel er der mellem hvo af os der
skyder benest; derhos kan jeg langt bedre end Du bruge mine Ski, hvilket tilforn ansaaes for
en god Idrcet." Sigurd: „Det tykkes mig somme fig langt bedre for en Hovding, at

han, som skal vcere andre Mcends Overmand, er stor i Flokken, stcerk og vaabenfor, fremfor
Andre, let at see og let at kjende, hvor Flere komme sammen." Eystein: „det pryder ikke

Manden mindre og gjor ham ligesaa kjendelig, at han er en vakker Mand as Udseende,

hvorved han og let kjendes blandt Mamgden, og det synes mig at somme en Hovding; thi
den bedste Prydelse passer sig til Skjonheden. Jeg er og meget mere kyndig i Loven end

Du, og hvad vi end ffulle tale, styde mine Ord lettere end Dine." Kong Sigurd: „det
kan vcere, at Du haver lcert stere Lovtrcekkerier end jeg; thi jeg har havt Andet at loegge
Vind paa, heller negler Ingen Dig en glat Tunge; men det sige Mange, at Du ei er gan
ske ordfast, at der er lidet at lcegge Mcerke til hvad Du lover, og at Du snakker dem efter
Munden, som ere om Dig, og det er ikke Kongelige." Eystein: „det kommer deraf, at,

nåar Folk bcere deres Sag for mig, tamker jeg forst paa at give hver Mands Sag det Ud
fald, som han synes bedst om. Siden kommer ofte Vederparten, og da brages ofte Noget
fra og til, og der mcegles mellem dem, paa det Begge kunde vorde tilfredse. Det trceffer og ofte,

at jeg lover hvad der forlanges af mig; thi jeg vilde gjerne, at Alle skulde gaae glade fra
mig. Det var en let Sag for mig at gjore som Du, at love Alle ilde, og ikke horer jeg
Nogen klage over, at Du jo holder Dit Loste." Sigurd: «det haver vceret i Folkemunde
at den Fwrd jeg gjorde ud as Landet var Hovdingsfcerd; men imidlertid sad Du hjemme,
som Din Faders Datter." Eystein: «nu greb Du ved Bylden; ikke skulde jeg have bragt

denne Tale paa Bane, nåar jeg ikke havde vidst, hvad jeg hertil skulde svare. Snarere
kan jeg sige, at jeg udstyrede Dig hjemme fra som min Soster, forend Du tog paa denne

F<erd." Sigurd: „Du monne vel have hort tale om, at jeg holdt mange Slag i Serk
land og fik Seier i dem alle, samt om de mange Kostbarheder, hvortil ingen Mage er kom
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men her til Lands; der blev jeg og mest agtet, hvor jeg fandt de gjcrveste Mamd; der
imod tcenker jeg, at Du end ikte haver dulgt Hjemfodnings-Navnet. Jeg foer til Ior«
såler, siger han, og jeg kom til Apulien, men saae Dig ikte der Broder; jeg gav Ro
ger Jarl hiin Mcegtige Kongenavn; jeg vandt 7 Slag og Du var i ingen af dem; jeg
foer til Herrens Grav og saae Dig ikke der, Broder. Paa denne Fcerd kom jeg heelt ud

til Jordan, hvor vor Herre dobtes, og svommede over Aaen, men saae Dig ikke der. Paa
Kanten af Elvebakken var der et Vidie-Krat, og der bandt jeg en Vidieknude, som venter
Dig der. Denne sagde jeg, at Du ffulde lose, Broder, eller opfylde det Forord, som der

med var forbunden." Kong Eystein: „Smaat er det, hvad jeg har at sattte herimod.
Spurgt haver jeg vel, at Du holdt nogle Slag udenlands; men nyttigere var det for Lan
det, som jeg imidlertid udrettede her hjemme. Nord i Vaagen såtte jeg Fiffeboder, for

at Fattigfolk kunde natte sig og opholde Livet; jeg lod der bygge en Prcestegaard, og lagde
Gods til Kirken, hvor nwsten alle Mand for vare Hedninger; thi tcenker jeg at disse Mcend
ville mindes, at Eystein var Konge i Norge. Over Dovrefjeld gik Veien fra Thrond

hjem, og da maatte mange Folk ligge ude og gjorde en haard Reise; men jeg lod gjore
Herbergerhuus og lagde Penge til, og disse Mamd monne vide, at Eystein haver vceret

Konge i Norge. Ude paa Agdances var kun ode Land, og havnlost, og der forgik
mange Skibe; nu er der god Havn og Skibsleie, og en Kirke er bygget der. Siden
lod jeg gjore Varer paa Hoifjeldene, hvoraf alt Folket indenlands nu nyder godt. I
Bergen lod jeg bygge Kongehallen og Apostelkirken med en Trappe imellem. Nu monne
de Konger, som komme ester mig, mindes mit Navn. Mikaels-Kirken lod jeg bygge og

indrette et Munkescede dertil. Lovene ordnede jeg, Broder, saa at hver Mand kunde faa
Ret over sin Nceste, og nåar disse overholdes styres Landet bedre. Jeg lod sattte en Stolpe

med loernring i Sinholms-Sund. Ilemterne have vi igjen bragt tilbage under dette
Rige, mere med blide Ord og KlogMb, end med Vold og Ufred. Er nu endog alt dette,

som jeg her har opregnet, Smaat, veed jeg dog ei med Vished, om ikke Landsfolket er
bedre tjent dermed, end at Du fceldede Blaamcend i Serkland for Djevelen og styrtede

dem til Helvede. Dersom Du nu end roser Dig af Dine gode Gjerninger, tcenker jeg
dog at de Stader, jeg lod reise for kydste tjene mig ikke mindre til

Dersom Du end bandt mig en Knude, da vil jeg ikke lose den; men om jeg havde villet,
havde jeg tunnet binde Dig en Knude, saa Du aldrig var bleven Konge i Norge, der Du een
stibs seilede ind i min Flaade, da Du kom her til Lands. Nu skjonne forstandige Mcend
hvad Du haver omfram mig, og det skulle I vide, I Guldhalse, at der end findes Mcend
i Norge, som ere Eders Icevnlige." Derpaa taug Begge og vare paa begge Sider vre

de. Der ffiftedes fiere Ting mellem Brodrene, hvoraf det fandtes, at Enhver af dem vilde
have Sag frem, og den Ene vaere storre end den anden; dog holdtes Fred mellem dem

saalcrnge de levede. Der fottwlles, at een Gang, da Kong Sigurd var kommen i sit Seede,
sagde Ingeborg Guttorms Datter, Kong Eysteins Kone, til Kong Sigurd: „de mange

I) Munke. 2) Sjels Frelse.

Cap. 24. BinbolmB-BunH. Til at bestemme Beliggenheden af dette Sted, der, saavidt
vides, kun forekommer en eneste Gang i vor Historie, haves intet, som kan veilede; formodentlig maa det
dog vcere at ssge ved Bergens-Siden, og kan da maastee vcere Sundet imellem Senholmen og Hek
lingsholmen i Sydvest for Bergen og paa Sydsiden af Horge-Fjord ved Indseilingen
fra Havet, der endnu benyttes som Stoppested.

i Lofoten i Hålogaland, see 1 V. S. 276.
LI6WN6 og Vlamenn, see 1 B. S. 4.

11. Binds 2det Heftr. 1?
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og store Verk, som I, Sigurd, haver udfert i Üblandene, ville lcenge mindes." Han sva-
rede med denne Vise;

Rast og gjerne for jeg bar
Hvide Skjold til Svoerdestur,
Rodt det bar derfrå.

Skald sig giver Gud i Vold
Og i Blaaland jeg Din Mand
Lcerte, Qvinde, Hug at gjore,
Sei'r og Slagets Skjcrbne
Gud den gode deler ud.

Kapitel Der fortcelles, at Kong Sigurd var til et Gjwstebud i Oplandene, hvor et Bad var
gjort i Stand. Da Kongen var kommen i Badet og der var bleven teltet over Badekar-

ret, syntes Kongen, at der lob en Fisk i Karret ved Siden as ham. Da kom der en stor
Latter over ham, hvorpaa han blev ligesom fra sig selv og gik fra Forstanden, hvilket ofte
kom paa ham siden. Magnus Barfods Datter, Ragnhild, giftede hendes Bredre med
Harald Kesja, en Son af Danakongen Erik den Gode, og deres Sonner vare Magnus,
Olaf, Knut og Harald.

Kapitel 26, Kong Eystein lod gjore et stort Skib i Nidaros, som var i Sterrelse og Skabning

StibsdyWmg og bygget som Ormen Lange, hvilket Kong Olaf Tryggvesson havde ladet gjere. Foran var
et Dragehoved, og bagtil en krum Hale, begge Dele forgyldte. Skibet var heibordet,
men Stavnene syntes mindre end de burde vaere. Han lod og gjore i Nidaros baade mange

og store Noster, opforte af det bedste Mmne og ypperligen tomrede, saa Alle maatte beundre
dem. Ser Aar efter Kong Olafs Dod hendte det sig, at Kong Eystein iet Gjcestebud
paa Hustad paa Stim fik en Bradsygdom, som meget snart blev hans Bane. Han dode

den August, og hans Liig blev fort Nord til Kjebstaden (Nidaros) og jordet i Krist
kirken, og det er almindelig Tale, at der over ingen Mands Grav har staaet saa mange
Eergende i Norge, som over Kong Eysteins, siden Kong Magnus den Gode, Olaf den Hel-

liges Son, dode. Eystein var 20 Aar Konge i Norge, og efter hans dodelige Afgang
var hans Broder Sigurd Enekonge over Norge, medens han levede.

Snmalandene. Danakongen Nicolaus, en Son af Sven Ulfsson, fik siden Dronning Margrete, en
chMncs. Datter af Kong Inge, som for havde vceret gift med Kong Magnus Barfod, og deres

Son hedte Magnus hiin Stcerke. Kong Nikolaus sendte Bud til Kong Sigurd lorsala
far, og bad ham om han vilde folge med sig med al hans Hjcelp og Styrke ostenfor Svea
vceldet til Smaal andene, for at christne Folket der; thi de som der boede overholdt ikke
Christendommen, endstjont Nogle af dem havde ladet sig dobe. Den Tid vare mange

Folk vide om i Sveavwlde hedensk, og mange vare slette Christne; thi der vare nogle Kon
ger, som forkastede Christendommen og vedligeholdt hedenske Offringer, saasom Blot-
Svein, og siden Erik Aarscel gjorde. Kong Sigurd lovede at gjere denne Reise, og Kon
gerne såtte hinanden Stwvne i Oresund. Siden udbed Kong Sigurd menig Mand til

Leding fra hele Norge, baade med Folk og Skibe, og da Flaaden kom sammen, havde han
vel 300 Skibe. Kong Nikolaus kom meget fer til Stsvnemedet og biede der lcenge;
da knurrede Benderne der ilde og sagde, at Nordmamdene ei monne komme. Derpaa op-

(6ap. 26. Btim eller - (nu
Hustad), paa hvis Grund staar Annexkirken til Bo Prcestegjceld i Romsdals Fogderi. Gaarden
henfortes i Harald Haarfagers Tid til Nordmor.

Cap. 27. Om»lsn<l, Småland, udgjorde en Deel af Dster-Gstland i Sverige, see t
B. S. 9.
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«kapitel 28
Om Thorarin

Slutfeld.

lostes Danernes Ledings-Hcer og Kongen foer bort med hele Flaaden. Noget senere kom
Kong Sigurd der, og blev dermed ilde tilfreds; men seilede dog ester til Sum a ros og

holdt der et Huusthing, hvor Sigurd talede om Kong Nikolaus's Troleshed, og Nordmcrn
dene bleve enige om, at de for den Sags Skyld stulde gjore noget Hcerverk i hans Land.
Derpaa plyndrede de en Torp, som heder Tumathorp, der ligger kort fra Lund, og sei
lede siden Vstertil KjebstadenKalmar, hvor de hcerjede, saavelsom i Smaalandene, og paa
lagde dem at betale 15l)0 Ned til Skibskost, og Smaalcendingerne antoge Christendommen.

Siden vender Kong Sigurd om med sin Flaade, og kom tilbage til sit Rige med mange
store Kostbarheder og stort Bytte, som han paa dette Tog havde samlet; og denne Leding
kaldes Kalmar-Leding. Det var Sommeren fer den store Formerkelse. Dette var den

som Kong Sigurd udferte medens han levede og var Konge.

Det tras sig engang, da Kong Sigurd gik fra Drikkelaget til Aftensang, at hans
Folk vare meget drukne og lystige, og Mange sad udenfor Kirken og sang Aftensang; men

Sangen var meget uordentlig. Da sagde Kongen: „hvad er det for en Karl jeg feer stande
ved Kirken med en Skindfceld paa?" De svarede at de ikke vidste det. Da sagde Kongen:

Al Viisdom han forvilder
Det volder Mand i Skindfceld.

Karlen gik nu frem og sagde:

Jeg tcenker at jeg kjcendes let
Helst af den stutte Pelts;
Skjondt jeg vel tcekkes maa
Med denne stygge Pryd.
Hvad har jeg uden Pjalter?
Om Kongen mig til Pryd
En bedre Kappe gav,
Gavmild han da vcere vilde.

Da sagde Kongen: «kom til mig i Morgen, nåar jeg sidder ved Drikke-Bordet. Nu

strider Natten hen, og om Morgenen forfsier Islcenderen, som siden blev kaldet Thorarin

Stutfeld, sig til Drikkestuen; men der stod en Mand udenfor Stuen med et Horn i Haan
den og sagde: „Islwnder, Kongen sagde, at Du skulde digte en Vise fer Du gik ind, om

Du vil have nogen Vennegave af ham, og qvcede om den Mand, der heder Håkon Serks»

son, og omtale i Visen hans Tilnavn Morstrut. Den Mand som tiltalede ham hedte
Arne Fjereskeif. Derpaa gange de ind, og Thorarin stiller sig for Kongen og synger:

Stridsstcrrke Thronder Konge!
Du gav mig Haab om Gave,
Naar jeg i vort Mode
Digted Stev om Serkes Framde^)
Milde Konge! saa Du siger,
At han Håkon Taigstump heder.
Ei Saadant siaae af Minde
Mig ftmmer visselig.

1) Håkon Serksson.

Bumra,oB (Bumar<)B eller Bvimaio«), d. e. Udlsbet af Elven Bumra eller Ovim», hvor
nu Staden Cimbrishamn er beliggende, i larestad Herred i det sstlige Skaane. Omtrent Miil
i Sydvest fra denne Stad ligger nu Landsbyen Tommarp.

Xalmalnar Xalmarn) i Bm»lsn<i, nu Staden Kalmar, fornemmelig bekjendt
af den her i Aaret 1397 stiftede ulykkelige Forening af de tre nordiske Riger (Kalmar-Unionen).

17"
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Vapitcl 29
Om Sigurd og
Ottar ztzirtma.

Da svarede Kongen: „det sagde jeg aldrig, og der maa Nogen have breven Spoe
med Dig;" jeg anseer det for bedst, at Håkon selv bestemmer Din Straf derfor, gaa
hen til hans Folge. „Da sagde Håkon: „han stal vcere velkommen hos os; thi jeg seer

hvorfra dette monne komme." Derpaa scetter han Islcenderen ncermest ved sin Side, og
de vare nu meget muntre. Da det leed ud paa Dagen og Drikken steeg dem i Hovedet,
sagde Håkon: stykkes Du ei, Islamder, at Du ber gjore mig nogen Bod, eller synes Du
ikke, at der er bleven brugt Svig imod Dig?" Thorarin svarer: „vistnok bor jeg gjore

Dig Erstatning." Håkon svarer: „da stulle vi forliges, om Du digter en Vise om Arne."

Han svarer, at han dertil var aldeles fcerdig. De ginge nu over paa den Side, hvor
Arne fad og Thorarin qvad folgende Vers:

Og uforsiammet Fjsresteif
Sang udbreder vidt om Land;
Med store Lyst han kasted
Den gamle Drns vamle Skarn.^
Du ssjcrve
Knap en Krages Fode vandt

Arne sprang sirar op, trak sit Svwrd og vilde angribe ham; men Håkon bod ham
lade vcere, sidde rolig og mindes, at om det kom til Strid, vilde det gaae ud over ham

Selv. Siden gik Thorarin for Kongen og siger, at han havde digtet en Sang, som han
bad ham hore paa. Deri foiede Kongen ham, og Sangen kaldtes Stutfeld-Drapa. Nu
sporger Kongen Thorarin, hvad Bestutning han vilde tåge, og han siger, at han agtede

at gange sor paa til Rom. Da gav Kongen ham mange Reisepenge og bad ham besoge sig
sig nåar han kom tilbage, med det Lofte, da at ville forfremme ham; men her fortcelles intet
om de siden modtes.

Det er almindelig Tale blandt Folk, at der aldrig haver vceret i Norge nogen myn

digere Konge, eller mere stikket til at styre, end Kong Sigurd; men lamgere hen i Tiden traf
det dog ind, at han vansteligen kunde styre sit Sind og Hu, saa at der underliden indtraf

uheldige og tunge Hamdelser, endstjondt han stedse agtedes som en mcerkelig Hovding, og
stod i stor Ry for sin udenlandste Fcerd. Der fortcelles, at Kong Sigurd, en Hoitidsdag
i Pintsen, sad ved Bordet med mange Mennester, og deriblandt mange af sine Venner,

og da han kom i sit Hoiftede, saae man, at han sad der meget vanmlvgtig og med et gratt
tent Ansigt, saa Folk vare rcedde for, hvad derpaa vilde folge. Kongen vrcengede Dtnene
og kastede dem omkring paa dem, der sad paaßamkene; men Ingen af hans Mcend vovede

at tale til ham. Da tog han den hellige Bog, som han havde bragt med sig fra Udlan
det, og overalt var bestreden med forgyldte Bogstaver, saa at aldrig nogen kostbarere
Bog var kommen til Norge. Hans Dronning sad ved hans Side. Da sagde Kong

Sigurd: „mangfoldige Omverlinger kan indtroeffe i en Mands Levetid; jeg havde to Ting,
som vare mig kjcerest da jeg kom fra Udlandet, og det var denne Bog og Dronningen; men

nu tykkes mig den ene af disse Ting vcerre og vederstyggeligare end den anden, og jeg har Intet
i mit Vcerge, som tykkes mig stettere. Dronningen mcerker l'We Selv, hvor fcel hun er; thi der

stander et Gjedehorn af hendes Hoved, og jo bedre jeg for syntes om hende, jo vcerre nu,

1) Henpeger til Fabelen i Edda. Efterat Odin i en Drns Skikkelse havde rovet Digterdrikken fm dens
Cier Suttung, gav han den, forfulgt af denne, fra sig, og dette Skarn salder i slette Digteres Hcrnder.
2) Fjoreskeif. 3) Hjelm, prydet med et Hogebillede.

Paa Serkland, hvorimod
Du rced bar Hogens Hue.-')
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og denne Bog duer til ingen Ting. Derpaa kastede han Bogen paa Ilden, som brcendte
pac. Salsgulvet, og gav Dronningen en Kindhest lige ved Vinene. Dronningen grced
dog mere over Kongens Sygdom, end over Slaget og den lidte Fortrced. Da stod en
Mand op for Kongen, ved Navn Ottar Birting, som var en af hans Kjcertesvende, stjondt
en Bondeson, og som gjorde Tjeneste den Dag. Han var liden af Vcert, men af et

artigt Boesen, rask, djcerv og stjcemtefuld, sort af Haar og merk af Hud; derfor syntes det
at vcere et Vgenavn, at han kaldtes Birting (Den Lyse). Han lob til, greb Bogen, som

Kongen havde kastet paa Ilden, holdt paa den og sagde til Kongen: „Ulige Dage vare de,

Herre, da I seilede med stor Stads og Pragt til Norge, og kom her til Lands med stor
Navnkundighed og Hceder; thi da lob alle Dine Venner imod Dig med Glcede og vare
glade i Din Komme. Alle som een Mand vilde have Dig til Konge og have Dig over sig
i storste H<rder og Mre. Men nu ere Sorgens Dage komne over os; thi paa denne her
lige Heitid ere Dine mange Venner komne til Dig, og kunne ikke vcere muntre formedelst
Dit morke Sind og Din Vanhelse. Det var at onste, at I kunde vcere glad med dem,
og gjor nu saa vel, gode Konge, tag imod dette Frelseraad; forlig Dig forst med Dronnin
gen, og glced hende, som Du hoiligen har forncermet, med blid Venlighed, og siden alle
Dine Hovdinger, Venner og Tjenestemcend, den hele Rcekke igjennem, det er mit Raad."
Da sagde Kong Sigurd: „vover Du at give mig Raad, Du storste Drog af en Huus
mands-Gut, Du tossede Bonde-Unge, af den ringeste, ledeste og usleste A3t og Slcegt;"

dermed sprang han op, trak Svcerdet, svingede det med begge Hcender, og lod som han
vilde hugge til ham. Men Ottar stod rolig og ret, rorte sig ikke af Stedet og gav ikke
mindste Tegn til Skrcek, som om han var aldeles uforfcerdet; men Kongen vendte Svcerd

siaden om, som svcevede over Ottars Hoved, og gav ham et lindt Slag paa Skuldrene.

Derncest taug han og såtte sig ned i Hoiscedet. Da taug og alle Mand, som i Hallen
vare; thi Ingen vovede at fremfore et Ord. Nu saae Kongen sig om, mildere end tilforn,
og sagde: „Seent proves hvad der boer i Folk; her sad mine Venner og Lendermcend,
Stallare, Skutilsvende og alle de bedste Mcend i Landet; men Ingen gjorde saa vel mod
mig, som denne Mand, der synes Eder lidet vcerd ved Siden af Eder, endskjsndt jeg nu

ynder ham mest. Jeg kom herind som en gal Mand, og vilde forspilde mine kostbare

Eiendomme; men han forbedrede min Gjerning, og rceddedes paa den anden Side ei for
Doden. Siden holdt han en vakker Tale, og Mede sine Ord saalunde, at de vare mig
til Hceder; men talede ikke et Ord om Ting, hvorved min Harme kunde fowges, men forbi

gik hvad der dog med Sandhed kunde siges. Saa ypperlig var hans Tale, at ingen saa
forstandig Mand var her tilstede, der kunde tale snildere. Derpaa sprang jeg op i Vrsken
og lod som jeg vilde hugge til ham; men han var saa fuldmodig, som om Intet var at

frygte, og da jeg saae det, lod jeg mit Forfatt fare, eftersom han var aldeles ustyldig.

Nu stulle I, mine Venner, vide hvorledes jeg vil lsnne ham; han som for var min Kjcer
tesvend, stal nu vcere min Lendermand, og derpaa skal folge, hvad der endnu er meer, at
han om kort Tid skal vorde den anseligste af mine Lendermcend." Derpaa takkede Kongen

Bondesonnen i Alles Ncervceretse, fordi han havde stillet hans Sind ved forstandige Ord

og djcervt Mod, og gjort hvad hans Lehnshovdinger ikke havde vovet, hvorefter han gjorde
ham til sin fornemste Lehnshovding. Ofte overkom denne Sindssvaghed og disse under
lige Griller Kongen, og nåar Nogle af hans ringe Tjenere vilde paaminde ham, adlod
han dem bedst, og gav dem Gods og Gaarde derfor. Ottar blev siden den mcerkeligste
Mand i Norge, formedelst mange gode og priisvcerdige Ting.

11, Binds Ldtt Hefte.
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kapitel 30
Rong Sigurds

Drem.

<sapitel 31.
n, Aslak Hane

I Kong Sigurds senere Levedage var han engang til Gjcestebuds paa en af sine
Gaarde, og da han om Morgenen var paaklcedt, var han faatalende og stille, saa hans Ven

ner frygtede for at han ei kunde styre sig selv. Nu forte Gaardsfogden, som var en for
standig og djwrv Mand, ham ind i en Samtale, og spurgte ham om han havde hort noget
Nyt af den Vigtighed, at hans Glcede derved kunde forstyrres, eller og om Gjcestebudet
ikke huede ham vel, eller og om der var noget Andet, som Folk kunde raade Bod paa.

Kong Sigurd sagde, at ingen af de Ting han havde opregnet var Aarsag deri; men snarere
er det Grunden, at jeg tcenker paa den Drom, som bares sor mig i Nat." >— „Herre,

svarer han, maatte det vcere en god Drom, og gjerne vilde jeg hore den." Kongen: „mig
syntes at jeg stod ude her paa Icederen og saae ud i Havet, da saae jeg noget meget Sort,
som bevcegede sig, og da det kom ncermere hid, syntes mig det var et stort Trce, hvis Gre
ne ragede op over Våndet, men Rodderne gik ned i Soen. Da nu Trceet kom til Lands,
bredes det itu, og drev vide om ved Landet, baade ved det faste Land og Udoerne, Skjcrr

og Strande. Da gaves mig det Syn, at jeg tykkedes see over hele Norge langs med
Sokanten, og saae at Stykker af dette Trce, nogle smaa og nogle store, vare drevne om
i hver Vik." Da svarede Fogden: „det er rimelige at I Selv bedst kan udtyde denne

Drom, og jeg onskede gjerne at hore Eders Forklaring deraf." Da sagde Kongen: „den
ne Drom synes mig rimeligst at betyde en Mands Ankomst til dette Land, som her monne

fceste Stade, og hvis Afkom vil udsprede sig over dette Land, dog af ulige Magt, som Drom
men antyder."

Det bar engang saa til, at Kong Sigurd sad bister i Hu blandt mange gj<eve Mcend.

Det var en Fredags Qvceld og spurgte, hvad Mad der skulde laves. Kon
gen svarer: „hvad andet end Kjod," og saa barffe vare disse hans Ord, at Ingen vovede
at sige ham imod, og Alle vare ilde tilmode. Da Folk nu lavede sig til at gaae til Bords,
bleve Retter af varmt Kjod indbaarne; men Alle vare tause og sorgede over Kongens Onde.

Forend nu Maden signedes, tog en Mand, ved Navn Aslak Hane, til Orde; han havde
lcenge vcere hos Kong Sigurd paa hans udenlandffe Reise, og var ikke nogen cetstor Mand,

fyrig og liden af Vcert. Da han mcerkede, hvorledes det havde sig og at Ingen turde
svare Kongen, spurgte han: „hvad er det som ryger for Eder paa Diffen, Herre?" Kon

gen svarer: „hvad mener Du, Aslak Hane og hvad synes Dig?" Aslak: „mig synes, at
det er Kjodmad, og det vilde jeg ikke det skulde vcere." Kongen: „men om det nu saa

er, Aslak?" Han svarede: „Harmeligt er det at vide, at en gjcev Konge, der haver faaet
saa megen Hceder i Verden af sin Fcerd, Ml saaledes forsee sig. Andet lovede Du, da
Du steeg op af Jordan, efterat Du havde badet Dig i samme Vand, som Gud selv, og

havde Palmer i Hcenderne og Kors paa Brystet, end at spise Kjodmad om Fredagen.
Gjorde smcerre Mcend Sligt, fortjente de en stor Revselse. Ikke er den kongelige Hall saa

vel besat, som onskeligt er, nåar Ingen uden jeg ringe Mand, vover at paatale Sligt."
Kongen taug og tog ikke til Maden; men da Spisetiden lakkede til Enden, befalede Kon
gen, at Kjodfadet stulde bceres bort, og da kom anden Mad frem, som det var tilladt at

spise. Da Spisetiden var saa godt som leden, begyndte Kongen at opmuntres og at drikke.

Folk raadede Aslak til at fiy; men han sagde, at han ei vilde gjore det: „jeg veed ikke hvad
det kan hjcelpe, og Sandt at sige, det er godt at do nu, da jeg haver opnaaet min Villie,
at hindre Kongen i en Misgjerning; men det staaer til ham at lade mig drcebe, om han vil."

i) Drotseten var den Embedsmand ved Hoffet, som havde Tilsyn med Kongens Kjelken og Kjcelder,
besorgede Maden lavet og frembaaren, og Taffelet dcekket. Underliden vare de to og deelte Omsorg for
Mad og Drikke mellem sig.
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Eapitel 33
Harald «Me
kommer til

Norqe

Gapitel 39.
OmenKone,so>»>
Jule-Atten blcv
ledet tilKonaen.

s>m Qvelden kaldte Kongen paa ham og sagde: „Hvo eggede Dig, Aslak Hane, til at
tale saa frie Ord til mig i mange Folks Paahor?" «lngen, Herre, uden jeg Selv."
Kongen: „Du vilde vel gjerne vide hvad Du stal have for Din Djervhed, eller hvad Du
tykkes fortjene?" Han svarer: „vil Du lonne det vel, Herre, vorder jeg glad; men vor
der det anderledes, da er det Din Sag." Da sagde Kongen: „mindre Belonning faaer

Du end Du fortjener; jeg vil give Dig tre Gaarde; men nu gik det saa til, som ikke var

at vente, at Du afholdt mig fra en Udaad, fremfor mine Lendermend, som jeg har forskyldt
meget godt af." Saaledes endtes dette.

En luleqveld, da Kongen sad i Hallen og Bordene vare fremsatte, sagde Kongen:
„skafmig Kjodmad." De svarede: er ikke Skik, Herre, at spise Kjodmad luleqveld."

Kongen sagde: „er det ikke Skik, saa vil jeg dog have den Skik." De fore hen og bragte
ham en Nise.*) Kongen stak den med Kniven, men spiste Intet deraf. Da sagde Kon
gen: „bring mig en Kone her ind i Hallen." De bragte ham en Kone, hvis Hovedtoi
gik hende langt ned i Panden. Kongen tog paa hendes Hoved med Haanden, saae paa

hende og sagde: „en ussel Kone er dette, dog ei saa ussel, at hun jo kan gaae an." Der
paa saae han paa Haanden og sagde: „ufager Haand er dette og ei vel voxen, men den
gaaer endnu an." Da befalede han hende at rekke Foden frem, og da hun saa gjorde,
saae han paa den og sagde: „en fel og meget stor Fod er dette; dog er dette ikte at endse;
Sligt maa taales." Derpaa befalede han, at de skulde holde Skjorterne op paa hende, og

da han saae Leggen sagde han: „Skam saae Din Leg, den er baade blåa og tyk og Du
maa nok vere en Skjoge." Derpaa befalede han at fore hende bort, og vilde ikke have
Noget med hende at bestille.

Halkel Huk, en Son af lon Smorbalt, som var Lendermand paa More, gjorde

en Reise til Vesterhavet heelt til Syderoerne. Der kom en Mand til ham ude fra Ire
land, som hedte Gitte Christ, og gav sig ud for at vcere en Son af Kong Magnus Barfod.
Hans Moder fulgte ham og sagde, at hans andet Navn var Harald. Halkel tog imod
denne Mand, forte ham med sig til Norge og foer strår til Kong Sigurd med Harald og

hans Moder. Da de havde frembaaret deres A3rende for Kongen, omtalte Kong Si
gurd Sagen med Hovdingerne og bod dem sige deres Mening derom. De vare af for

skjellig Mening, men Alle bade Kongen Selv raade, dog var der Flere, som modsatte sig,
og Kongen fulgte sin egen Mening. Derpaa lod Kong Sigurd kalde Harald til sig og
sagde ham, at han ei vilde negte ham at bevise sit Fedrene-Slegtskab ved Renselse, dog

saaledes, at han skulde give sikkert Lofte om, at han, dersom han endog beviste sin Herkomsi
efter sin Paastand, skulde han dog ei begjere Kongedom, medens Kong Sigurd eller Kong

Magnus levede, hvortil han med Ed forbandt sig. Kong Sigurd sagde, at han skulde
trede over (gloende) Jern for at bevise sin Fedrene-Wt; men denne Renselse syntes Man
ge for streng; thi han skulde fremme denne Renselse for at bevise sin Fedrene - Slegt,

uden dog at faa Kongedommet; men Harald samtykkede heri og fastede til Jernbyrden, og
denne Renselse var den storste, som har veret gjort i Norge, da 9 gloende Plovjern bleve ned
lagte, og Harald gik derover med bare Fodder, ledsaget af to Biskopper under Paakaldelse af

den hellige Columban. Der blev og hans Seng redt. Da sagde Magnus, Kong Sigurds

Son: „ikke trceder han Jernet mandigen." Kongen svarer: „ondt og stygt taler Du

nu; thi herligen har han fuldbragt dette." Derpaa lod Harald sig legge i Seng,
og 3 Dage efterat denne Jernbyrd havde veret, blev Renselse» provet, og Fodderne be

l) Marsvin, en Fist som ofte sees i Kattegatet og Nordsoen, veltende sig i Sven som et Hjul.
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Qapitel 3H
Om Haralds oa
Magnus's Ved

drleb.

fandtes übrendte. Derefter vedtog Kong Sigurd Haralds Frendstab; men hans Son

Magnus lagde stort Had til ham og mange Hsvdinger rettede sig efter ham. Kong Si

gurd stolede saa meget paa sin Pndesthos hele Landsfolket, saa han begjerede, at alle Mand
stulde under Ed antage Kong Magnus til Konge efter ham, og denne Ed gjorde hele
Landsfolket.

Harald Gille var en hei og rankvoren Mand, med lang Hals og Ansigt, sortoiet,
havde morkt Håar, var rast og vever og bar som oftest irst Dragt, korte og lette Kleder.

Det norste Sprog faldt Harald tungt, og han stodte Ordene frem, Mange til Spot; men
Kong Sigurd leed det ikke, nåar han var tilstede. Harald pleiede at folge Kong Sigurd

til Sengs om Qvelden, og en Gang bar det saa til, at Magnus og hans Folk opholdt
ham og de sadde lenge og dråk sammen. Harald talede med en anden Mand om ad
stilligt vestenfra Ireland, og blandt andet om, at der vare de Mend i Ireland, som vare

saa fodrappe, at ingen Hest tog dem i Lobet. Magnus Kongeson Horte dette og sagde:

„nu lyver han som han pleier." Harald svarer: „Sandt er dette, at der findes de Mend
i Ireland, som ingen Hest i Norge kan lsbe forbi." De stiftede derom nogle Ord og begge

vare drukne. Magnus havde faaet sendendes en gotst Hest, et herligt Dyr, der var meget
rast paa Foden. De som vare tilstede meente, at ingen Hest var saa rast, og forlangte

derom Haralds Mening. Da sagde Magnus: „Du stal indgaa det Veddemaal med
mig, at det gjelder Dit Hoved, om Du ei lober saa hart, som jeg rider paa min Hest, og

derimod legger jeg min Guldring." Harald svarede: „ikke sagde jeg, at jeg lob saa hart;
men det sagde jeg, at der findes de Mend i Ireland, som lobe saa fort, og derpaa vil jeg
vedde." Kongessnnen Magnus svarer: „ikke monne jeg fare til Ireland; her stulle vi
vedde og ikke der." Derpaa gik Harald til Sengs og vilde ei tale mere med ham derom.
Dette var i Oslo. Morgenen efter, da Fromessen var endt, red Magnus op ad Gaden

og sendte Bud til Harald, at han stulde komme did. Da Harald kom, var han saa kledt:
han havde en Skjorte paa, og Burer, som vare bundne med Baand under Fodsaalerne,
en kort Kappe, en irst Hat paa Hovedet og et Spydstaft i Haanden. Magnus såtte
et Merke for Lobet. Harald sagde: „alt for langt gjor Du Rende-Banen; men Mag
nus meente, at om den endnu var meget lengere, var den dog for kort. Der vare man

ge Tilstuere. Da begyndte de Lobet og Harald fulgte stedse Hestens Frembov; men da
de kom til Enden af Banen sagde Magnus: „Du holdt i min Sadelrem og Hesten trak
Dig." Magnus havde sin raste Lober, den getste Hest. De begynde anden Gang Ved
delober, og da lob Harald hele Banen igjennem foran Hesten. Da de kom til Enden af

Banen spurgte Harald: „holdt jeg nu i Sadelremmen?" Magnus svarer: „Du tog For
sprang." Derpaa lod Magnus Hesten puste ud en Stund, og da han var reiseferdig,

stak han Sporerne i Hesten og såtte den i rast Lob. Da stod Harald stille, men Magnus
saae sig tilbage og raabte: „lob nu." Da lob Harald rast forbi Hesten og langt foran

den til Enden af Banen, og kom saa meget for, at han lagde sig ned, sprang op igjen og
hilsede sin Frende Magnus, som kom efter. Derpaa fore de hjem til Byen. Imidler

tid havde Kong Sigurds veret i Hoimesse og vidste ikke Noget om dette for efter han
havde spiist om Dagen. Da sagde han vredt til Magnus: «I kalde Harald taabelig,
men mig tykkes Du er en storre Tosse, der ikke kjender udenlcmdste Mends Seder.

V.ed Du ikke for, at Mend i andre Lande ove sig i andre Idretter end at tylde sig med Dl,
eller gjore sig rasende og übeqvem til Alt, saa den Ene ei kjender den Anden. Giv nu

Harald sin Ring, og gjor aldrig Nar af ham herefter, saa lenge mit Hoved er over Muld,
og jeg har at raade."



Sigurd lorsalafars, Gysteins og Olafs Saga. *133

Vapitel 33,
Om Susmme

Fcerdigfted.

Gapitel 36
Om Harald og

Svend Rim
ftildsson.

Det haendte sig engang, da Sigurd var ude paa Skibene, som laae i Havn, at der
laa et Kjsbmandsfkib, som var en Islandsfarer, ved Siden as dem. Harald Gille

var i Forrummet paa Kongens Skib, og naest foran ham havde Svend Rimhildsson, som
var en Son af Knut Svendsson fra Icederen, sin Koie. Der var og Sigurd Sigurds
son, en gjcev Lendermand, som selv styrede et Skib. Det var en fager Veirsdag, der
var varmt Solskin, og Mange fore ud paa baade fra Langskibene og Kjobmands

skibene. En islands Mand, som var blandt de Svommende, fandt sin Gammen iat
trykke dem under Våndet, som svommede slettere end han, og deraf lo Folk. Da Kong

Sigurd saae og Horte dette, kastede han Klcederne af sig, springer i Våndet, svommer hen

til Islcenderen, griber fat paa ham, trykker ham under Våndet og holdt ham saaledes,
og saasnart Islcenderen anden Gang kom op, trykkede Kongen ham ned igjen, og saaledes
den ene Gang efter den anden. Da sagde Sigurd Sigurdsson: „ skulle vi lade Kongen

drcrbe denne Mand?" En svarer, at Ingen havde stor Lyst til at lcegge sig der imellem.
Sigurd svarer, at der var nok den som turde, dersom Dag Eilifsson var der. Siden

sprang Sigurd over Bord, svommede hen til Kongen, tog fat i ham og sagde: „drceb ikke

Manden, Herre, Enhver kan see, at Du er en meget bedre Svommer." Kongen svarede:
„slip mig los, Sigurd, jeg skal give ham sin Bane; thi han vil qvcele vore Folk under
Våndet." Sigurd svarer: „forst skulle vi nu lege; men Du, Islcender, sog Du til Lands,"

og saa gjorde han. Kongen slåp nu Sigurd los og svommede til sit Skib, og Sigurd
foer og sin Vei; men Kongen befalede Sigurd ei vcere saa djcerv, at komme for hans
Aasyn, og da dette blev Sigurd sagt, gik han op paa Land.

Om Qvcelden, da Folk gik til Sengs, legede nogle Mcend endnu oppe paa Land.

Harald var med i Legen paa Landet, og bod sin Skosvend fare ud paa Skibet, rede sin
Seng og bie ham der. Svenden gjorde, som ham blev befalet. Kongen havde lagt sig

til at sove, og da Svenden syntes at Harald var seen, lagde han sig op i Haralds Koie.
Svend Rimhildsson sagde: „det er en Skam for dygtige Mcend, at drage hjemme fra
sine Gaarde og trcekke Drenge op her lige paa Siden afsig." Svenden svarer, at Ha
rald havde viist ham selv did. Svend Rimhildsson svarer: „vi sattte just ikke stor Priis
paa, at Harald selv ligger her, om han end ikke st<rbte hid sine Trwlle eller Tiggere," greb

derpaa en Ridepisk og stog Drengen i Hovedet saa Blodet stod ned over ham. Sven
den lob strår op paa Land og siger Harald, hvad skeet var. Harald gik strår ud paa Skibet,
bag i Forrummet, og hug med en Haandore til Svend, saa han fik et stort Saar paa Hacmden,

og gik derpaa op paa Land. Svend lob strax paa Land efter ham, og da hans Vennerstimlede til

ham, gjorde de Harald til Fange og agtede at hwnge ham. Men medens de syslede der
med, gik Sigurd Sigurdsson ud paa Kongens Skib og vcekkede ham. Da Kongen stog
Vinene op og kjendte Sigurd, sagde han: „For den Sags Skyld, at Du kom for mit
Aasyn, ffal Du do; thi Du veed, at jeg forbod Dig det," og dermed sprang Kongen op.
Sigurd svarede: „det staaer til Eder at gjore det, saasnart I vil; men andre Sysler ere

forst mere nodvendige for Eder. Far saa fort Du kan op paa Land og HMp Din Bro
der; thi Rygerne ville haenge ham." Da sagde Kongen: „Gud give Lykke, Sigurd, kald
nu paa min Luur-Svend, og lad ham blcese Folket sammen til at mode mig paa Land."

Kongen sprang paa Land, og Alle, som kjendte ham, fulgte ham did, hvor Galgen var gjort
fcrrdig. Kongen tog strax Harald til sig; men alt Folket stormede til Kongen med fuld

1) For at svomme omkap.

Cap. 36. lndbyggerne i Rogaland, see 1 V. S. 65.
11, Binds 2det Hefte.
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Rustning saasnart de havde hort Luren. Da sagde Kongen, at Svend og alle hans Ka
merater ffulde som fredlose Mcend fare ud as Landet; men ester gode Moends Bon bragtes

det saa vidt hos Kongen, at de maatte forblive i Landet og beholde sine Eiendomme; men
ingen Bod stulde betales for Svends Saar. Da spurgte Sigurd Sigurdsson, om Kon

gen vilde, at han stulde fare bort. „Det vil jeg ikte," sagde Kongen; „thi aldrig kan jeg
vcere Dig foruden."

Der var en ung og fattig Mand, som hedte Kolbein, og Thora, Kong Sigurd Ior«Kong OlafsJer- , ' ,^^,^^-v,
MWd salafars Moder, havde ladet stjcere Tungen ud as Munden paa ham, hvortil ingen anden

Halsm 7a"'' Aarsag var, end at denne unge Mand havde tåget et Stykke Mad as Kongemoderens Fad,

som han sagde Kokken havde givet ham, og som denne ei turde gaa ved for hende. Denne
Mand gik siden lcenge maallos omkring. Saa siger Einar Skulesson i Olafs Drapa:

Gjceve lod udstjoere
For ringe Sag af Hov'det
Ringe Unglings Tunge,
Som ynder Krigersvcerd.")
Maallss

Kort derefter saaes
Uden Skade, da han var
Paa et Sted, som heder Hlid.

Siden begav han sig ti! Nidaros, og vaagede i Kristkirken; men den anden Olafs-
Messe, under Fromesse-Sangen, sovnede han, og syntes see Kong Olaf den Hellige komme
til sig, tale til sig, med Hamderne tåge fat paa Tungestumpen og trackke i den. Da han nu
vaagnede, var han helbredet, og takkede gladeligen vor Herre og hiin hellige Kong Olaf, som i sin
Miffundhed havde givet ham sin Helse; thi han havde for faret did maallos og besogt hans
hellige Skrin, men nu foer han derfrå helbredet og tydeligen talende.

Hedningerne toge en ung Mand, som var danst af A3t, til Fange og forte ham
til Vindland, hvor han var i Baand tilligemed andre Fanger. Om Dagen var han alene
i Icern uden Vagt; men om Natten var en Bondeson hos ham i Lcenker, for at han ei
skulde lobe fra ham. Denne stakkels Mand fik aldrig Sovn eller Ro for Harm og Sorg,

og overveiede paa mange Maader, hvad der kunde vcere ham til Hjcelp; thi han havde
stor Skrået for Trceldom, og vansmcegtede baade af Sult og af Pinsler. Af sine Ven

ner kunde han ikke igjen vente Forlosning, da de to Gange havde udlost ham af hedenske
Lande med egne Penge, og syntes vel at vide, det vilde falde dem besvcerligt og bekosteligt
tredie Gang at underkaste sig denne Byrde. Vel den Mand, som ikke lider saa ondt i
denne Verden, som han syntes at lide! Nu saae han ingen anden Udvei end at rom

me bort og at undkomme, om det kunde lykkes. Dette bestutter han sig til ved Nattetid,
hug Foden af Bondens Son, drceber ham, og stcevner saaledes undas til Skoven med
Lomken om Venene. Da de om Morgenen i Lysningen bleve dette våer, sattte de efter

ham med to Hunde, som vare vante til at opspore dem, som undromte, og finde ham i
Skoven, hvor han laa og gjemte sig for dem. De lcegge nu Hcenderne paa ham, staae

1) I Terten "Rigdoms Valkyrie," eller hos Digteren, guldsmykkede Qvinde. 2) En Kriger og her
pelt hen "Mand.» I denne Overscettelse er Schoning bleven fulgt. 3) Mand.

(sap. 37- Nll cl (I>ick). Det synes efter Omstcendighederne rimeligst at mitage, at hermed
er meent Gaarden Lien i Bratsbergs Sogn og Strindens Prcestegd. ved Throndhjem.

Cap. 38. VincllZutl, see 1 V. S. 127.
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og prygle ham og gjore ham alskens Ondt. Derpaa sicebe de ham hjem, og lade ham med
Nod og neppe beholde Livet, uden at vise ham anden Miskundhed. De paalagde ham nu

stere Pinster, såtte ham i en mork Stue, hvor der forhen var 16 andre christne Maend,
og bandt ham baade med loern og andre Baand saa fast de kunde. Da syntes ham den
Elendighed og de Pinsler, han for havde gjennemgaaet, som en Skygge mod dem han nu
maatte udstaae. Ingen Mand saae han for sine Vine i dette Fcengsel, som vilde bede om
Miskundhed for ham, Ingen havde Medynk med hans Elendighed uden de christne Moend,
som vare bundne med ham, hvilke sorgede med ham og begrcedte hans Meen, tilligemed deres
egen Nod og Ulykke. En Dag gave de ham det Raad, at han skulde gjore det Lofte til

den hellige Kong Olaf, at lade sig indscette som Embedsmand i hans hellige Huus, om
han ved Guds Miskundhed og hans Bonner kunde stippe bort fra dette Famgsel. Dette

samtykkede han gladeligen og lavede sig strår til den Stilling, som de forestog ham. Nat
ten efter syntes han i Sovne see en Mand, som ikke var hoi, stande ved sin Side og saa

lunde tiltale sig: „hor Du elendige Mand, hvi reiser Du Dig ikke op?" Han svarer:
«Herre min, hvo er Du?" „leg er Olaf Konge, som Du paakaldte." „O! min go

de Herre, gladeligen vilde jeg reise mig, nåar jeg kunde, men jeg ligger bunden med loern,
med Lcenker om Benene, tilligemed de Moend, som her sidde bundne." Derpaa tiltaler
Kongen ham med de Ord: „stat op i en Fart og forfcerdes ei, visseligen er Du nu los."
Derncest vaagnede han og fortalte sine Kamerater hvad der i Dromme var baaret for
ham. De bad ham nu stande op og forsoge paa om det var sandt. Han stander op
og nnerkede han var los. Nu sagde hans andre Fceller, at det ei vilde hjwlpe ham no
get, da Doren var lukket baade inden og udenfra. Da lagde en gammel Mand, som

sad der under stor Meen, sit Ord til, og bad ham ei tvivle om den Mands Miskundhed,
som havde losnet hans Baand; „thi haver han gjort dette Under paa Dig, for at Du

skulde nyde hans Miskundhed og herefter vorde fri, uden at lide mere Elendighed og Pin
se!. Skynd Dig derfor og sog til Doren, kan Du stippe ud, da er Du hjulpen." Saa

gjorde han, sinder Doren aaben,smutter ud og afsted til Skoven. Saasnart Venderne bleve det
te våer, stoge de Hundene lose og stette efter ham i storste Hast; men den stakkels Mand ligger

skjult og seer grant, hvor de fore efter ham. Nu tabe Hundene Sporet, da de kom ham
noermere, og alle Sogendes Dine stoges med Blindhed, saa at ingen Mand kunde finde
ham, endskjondt han laa for deres Fodder. De vendte derpaa hjem, meget bedrovede og
bekymrede over at de ei kunde finde ham. Kong Olaf tillod ei denne Mands Undergang,
da han var kommen til Skoven, og gav ham sin Helse og Horelse igjen; thi saa loenge havde
de knattet og flaaet ham, at han var bleven dov. Derncest kom han ombord paa et

Skib tilligemed to andre christne Mcend, som der laenge havde vceret pinte. Alle betjente
sig ivrigen af denne Farkost, og stap vel fra deres Flugt. Siden sogte han til den hellige

Mands Huus, karsk og vaabendygtig. Nu angrede han sit Lofte, gik fra sit Ord til den
hellige Konge, lob bort en Dag og kom om Ovoelden til en Bonde, som laante ham Herberge

for Guds Skyld. Siden om Natten saae han i Sovne tre Piger komme til sig, og vakkre og
fagert pyntede vare de. De talede strår til ham og såtte ham stoerkt irette, fordi han havde vcr
ret saa djcerv at lobe fra den gode Konge, der havde viist ham saa stor Miskundhed, forst

ved at befrie ham fra loern og siden fra alt Famgsel, og dog var han romt fra den milde
Herre, i hvis Tjeneste han var gaaet. Siden vaagnede han fuld af Forfcerdelse, stod aarle
op og fortalte Huusbonden sin Drom. Den gode Mand havde Intet ivrigere at gjore, end
at sende ham tilbage til det hellige Sted. Dette lertegn er forst nedtegnet af en Mand,
som selv saae Manden, og Maerket af loernet paa hans Krop.
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Vopitel 39
Kong Sigurd
faner Cecilie-

Copitel H«

he«e fordedrcs.

I den sidste Tid af Kong Sigurds Levedage, rygtedes hans besynderlige Bestut

ning, at han vilde lade sig stille ved sin Dronning og tåge Cecilie, som var en megtig
Mands Datter, til Wgte. Saaledes lod han tilberede et stort Gjestebud, og agtede at

holde Bryllup med hende i Bergen. Da nu Biffop Magne sperger dette, blev han meget
bedrevet, og en Dag ganger Biffoppen til Kongehallen, og med ham en Prest ved Navn
Sigurd, som siden blev Biffop i Bergen. Da de kom til Kongesalen, sender Biffoppen

Kongen Bud, at han vilde treffe ham, og bad Kongen gange ud til sig. Saa gjorde han,
og gik ud med draget Sverd i Haanden. Han tog venligen mod Biffoppen og beder ham

gange ind til Bords med sig. Biffoppen svarer: „andet Mrende haver jeg nu. Er det
sandt, Herre, som mig er sagt, at Du agter at gifte Dig, forffyde Din Dronning og tåge
en anden Kone?" Kongen sagde, at det var sandt. Da begyndte Biffoppen at trutne

i Ansigtet og svarede med et Sut: „hvor kan det falde Eder ind, Herre, at gjere Sligt i
vort Biffops-Syssel, at svige saa hoiligen Guds Bud og Lov og den hellige Kirke? Det
undrer mig, at I saaledes foragte vort biskoppelige Embede og Din Kongedom. Nu vil

jeg gjere hvad min Pligt er, og paa Guds, den hellige Kong Olafs, Peter Apostels og
andre hellige Mends Vegne, forbyde Dig dette Uraad." Medens han saa talede, stod
han ret op, som om han rakte Halsen frem under Hugget, og var ferdig, om Kongen
vilde lade Sverdet falde. Men saa haver Sigurd Prest, som siden blev Biffop, sagt,
at Himlen forekom ham ikke sterre end et Kalveffind, saa frygtelig syntes Kongen ham at

see ud. Derpaa gik Kongen til Hallen uden at svare et Ord, og Biffoppen gik til sit
Huus og Hjem, og var saa blid og munter, at han leende hilsede hvert Barn og legede med
sine Fingre. Da spurgte Sigurd Prest ham om Aarsagen dertil med de Ord: „hvi er
I nu saa munter, Herre, kommer I ikke i Hu, at Kongen monne legge Eder Vrede til,

og var det ikke bedre at undremme?" Da sagde Biffoppen: „det tykkes mig rimeligere,

at han ei monne handle saaledes. Desuden, hvilken Dedsdag var bedre og enffeligere,
end at lade sit Liv for Guds Mre, eller at de for den hellige Christendom og sit eget Em

bede, ved at forhindre det, som ei er Semmeligt; og derfor er jeg saa munter, fordi jeg
haver gjort hvad jeg burde." Derpaa blev der megen Stei i Byen; Kongen gjorde sig
sirar efter dette reiseferdig, og tog med sig Korn, Malt og Honning. Siden holdt han

ser efter til Stavanger, og lavede der til et Gjestebud, for at lade sig vie til Cecilie. Da
den Biffop, som der raadede, erfarer dette, opseger han Kongen og sperger, om det er

Sandt, at han agtede at gifte sig i Dronningens Live? Kongen svarede, at det var saa.
Biffoppen svarer: „om saa er, Herre, da maa I selv indsee, hvor meget dette er smerre
Mend forbudet. Nu synes det, som I ansee dette for at vere Eder tilladt, fordi I haver
mere Magt, og at dette semmer Eder, endffjendt det dog er mod Ret og Skjel, og ikke

veed jeg, hvi I ville gjere dette i vort Bispedemme, og saaledes vanvere Guds Bud, den

hellige Kirke og vort Bispedemme. Nu monne I legge en stor Gave af Gods og Eien
domme til denne Stad, og saaledes bede til Gud og til os." Da sagde Kongen: „tag af
vort Gods hvad Du vil; langt anderledes ber Du Dig ad, end Biffop Magne." Derpaa

gik Kongen bort, ligesaa lidet tilfreds med denne Biffop, som med ham, der havde nedlagt

Forbud imod ham. Derefter giftede Kongen sig med denne Pige, og elffede hende med
stor Kjerlighed.

Kong Sigurd lod saameget forbedre Kjebstaden i Konghelle, at der var ingen megtigere

Stad i Norge paa den Tid, og sad der lenge for at forsvare Grendsen. Han lod bygge en
Kongsgaard i Kastellet, og paalagde alle Herreder i Nerheden afKjebstaden saavelsom Byens

Vorgere, at Enhver, som var 9 Aar gammel eller eldre, ffulde hver Maaned bere til Ka
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Eapitel Hi
Kong Sigurd'

Ded.

stellet 5 Vaaben - Stene, eller ligesaa mange Swre, hvasse i den ene Ende og 5 Alen
hoie. I Kastellet lod Kongen gjore en Korskirke, som var afTrce, dog omhyggeligen sam
mensat med Hensyn til Tommer og andet Mmne. Korskirken blev indviet i Kong Si
gurds Regjerings-Aar. Der lod Kongen det hellige Kors og mange andre hellige
Reliqvier forblive. Den blev kaldet Kastels - Kirken, og foran Hoi-Alteret lod han stette

den Tavle, han havde ladet gjere i Grcekenland, som var as Kobber og Solv, heel
forgyldt og fagert prydet med Flus - Stene. Der var og det Skrin, som Danakongen
Erik Eymund havde sendt Sigurd Konge, og den Alterbog, fkreven med Guld-Bogstaver,
som Patriarken (i Jerusalem) havde givet Kong Sigurd.

Tre Aar ester Korskirkens Indvielse, da Kong Sigurd opholdt sig ester i Viken, blev
han syg. Da bade hans Venner ham at stille sig ved sin Kone, som hun og Selv onffe

de, og bad Kongen, at hun maatte fare bort, hvilket vilde vcere ham mest til Gavn.
Kongen siger: „mindst tcenkte jeg, at Du vilde forlade mig som de Andre," vendte sig der
paa sra hende og blev blodrod; men hun gik dog bort. Sygdommen tog nu til, og i denne
Sygdom dode han, og hans Liig blev slottet til Begravelsen i Oslo. Han dode i Fasten
en Nat efter Mariw Bebudelses Dag, og blev begraven i Halvards-Kirken, hvor han blev ned
lagt i Steenmuren udenfor Choret paa den sondre Side. Hans Son Magnus var den
Gang der i Byen, og tog imod hele Kongens Skatkammer, da Kong Sigurd dode. Si
gurd var Konge over Norge i 27 Aar efter sin Faders, Kong Magnus Barfods, Dod, og

var 40 Aar da han dode. Hans Regjerings-Tid var lykkelig for Landet, hvor der da
var Fred og gode Aaringer.
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Eapitel 1
Magnus og Ha
rald udnaevnes til

Konger.

Eapitel 2
Om Haralds's
og Magnus's
Krigsmagt.

XIII.

Magnus Blindes og Harald Gilles Saga.

Sigurds Son, Magnus, blev i Oslo udnwvnt til Konge overhele Landet, strax efter

hans Faders Dod,ifolge den Ed, som hele Almuen havde svoret Kong Sigurd, og da gik Mange
i hans Tjeneste, og Mange bleve hans Lendermcend. Magnus var den vakkreste Mand paa den
Tid i Norge, af et heftigt Sind og grum, derhos udmcerkede han sig i Legems-Dvelser; men
Almuens Venskab skyldte han mest sin Faders Pndest. Han var en stor Dranker, pen
gegjerrig, haard og uregjerlig. Harald Gille derimod var meget let i Omgang, munter
og spogende, og saa gavmild, at han Intet sparede for sine Venner. Gjerne tog han imod
et godt Raad, saa at han lod Andre raade med sig som de vilde. Ved alt dette skaffede
han sig Pndest og et godt Lov, saa mange Mcend tyede ligesaa meget til ham, som til
Kong Magnus. Harald var i Tunsberg, da han spurgte sin Broders, Kong Sigurds,
Dod. Da kaldte han sine Venner sammen til et Mode, hvor det blev aftalt, at der skulde
holdes Hauga-Thing der i Byen. Paa dette Thing blev Harald udvalgt til Konge over
det halve Land, og det blev kaldet en Tvangs-Ed, at han havde frasvoret sig sin Fcedre
ne-Arv. Derpaa antog Harald en Hird og udncevnte Lendermcend, og snart samledes
lige saa mange Folk om ham, som om Kong Magnus. Da fore Mcend imellem dem,
og dette stod saaledes i 7 Dage. Men fordi Kong Magnus fik meget mindre Folk, saae

han ingen anden Udvei, end at dele Riget med Harald ito Dele. Saaledes blev nu
Riget stiftet, at hver af dem stulde have den halve Deel af det Rige, som Kong Sigurd
havde havt. Derimod skulde Kong Magnus ene beholde Skibsftaaden, Bordtoiet, Kostbar
hederne og alt Losoret, som Kong Sigurd havde havt; men var dog mindst tilfreds med sin Lod.
Endffjondt de nu vare ulige tilsinds, raadede de dog nogen Tid Landet i Fred. Harald Konge
avlede en Son, som hedte Sigurd, med Thora, en Datter af Guttorm Graabard. Kong Ha
rald fik Ingerid, en Datter afßagnvald, som var en Son afSveakongen Inge Steinkelsson.

Magnus Konge var gift med en Datter af Knut Lavard, og hun var en Soster af Dana

kongen Valdemar; men da Kong Magnus ingen Kjcerlighed havde for hende, sendte han
hende tilbage sor til Danmark, og ester den Dag gik Alt tungere for ham, og han paadrog
sig megen Uvenstab af hendes Frcender.

Da begge Frcenderne, Harald og Magnus, havde voeret i 3 Aar Konger over Norge,
sadde de begge den Vinter nord i Kjobstaden Nidaros, og indbode hinanden til Gjcest;

dog var deres Folk stedse fcerdig til Slagsmaal. Om Vaaren feiler Kong Magnus sor

efter langs Landet med sin Skibsfiaade, og drog alt det Mandffab, han kunde saae til sig i

l. Vestfolds almindelige Thing, paa hvilket de norske Konger under
tiden lode sig hylde, see 1 B. S. 9().
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kapitel 3
Sla«ei raa

Fyrileif,

hvert Fylke, og undersegte hos sine Venner, om de vilde styrke ham med Hjcelp til at
tåge Kongedommet fra Harald og meddele ham saa meget af Riget, som ham syntes tjen
ligt, og forestiller dem, at Kong Harald for havde frasvoret sig Riget. Kong Magnus
sik dertil mange mcegtige Mcends Samtykke. Den samme Våar foer Harald til Ov
landene og den ovre Vei oster til Viken, og da han spurgte hvad Kong Magnus havde i
Sinde, drog han og Mandskab til sig. Hvorsomhelst de fore, hug de Slagteqvceg ned

paa hinandens Gaarde og drcebte hinandens Mcend. Kong Magnus var langt mere mand
stcerk; thi Hovedstyrken af Landet stod ham aaben til at samle Mandffab. Kong Harald
var i Viken ostenfor Fjorden, og samlede Mandskab, medens de gjorde hinanden Skade

paa Folk og Gods. Med Kong Harald var Kristrod, hans Broder paa modrene Side,
og mange andre Lendermcend, dog vare mange stere med Kong Magnus. Kong Harald

var med sin Krigsmagt paa et Sted, som heder Fors i Ranrige, og foer derfrå ud til Soen.
Aftenen for Laurents-Festen holdt de Nadver paa et Sted, som heder Fyrileif, imedens
Vagtmcend holdt Hestevagt overalt omkring Gaarden. Da bleve Vagtmcendene våer Kong
Magnus's Hoer, som ilede mod Gaarden, og bestod af 6000 Mand, medens Kong Harald

kun havde 1500. Nu kom Vagtmcendene, som skulde bringe Kong Harald Budfkab om
hvad foregik, og sige, at Kong Magnus's Håer var kommen Gaarden meget noer. Kon
gen svarer: „hvad mon min Frcende Kong Magnus Sigurdsson vil; han vil dog vel ikke
siaaes med mig?" Da svarer Thiostolf Alesson: „saa vist monne I, Herre, gjore Anstalt
for Eder og Eders Folk, som Kong Magnus haver sammendraget en Hcer hele Sommeren,
i den Agt at siaaes med Eder, nåar han trceffer Eder." Da stod Kong Harald op og
bod sine Mcend gribe til Vaaben: „vi ffulle siaaes, om min Frcende Magnus vil siaaes."
Derncest blev blcest i Krigsluren, og alt Haralds Mandffab gik ud fra Gaarden til en ind

hegnet Ager og opsatte der deres Mcerke. Kong Harald havde to Ringbrynjer; men hans
Broder Kristrod, som var anseet for en overmaade modig Mand, havde ingen Brynje.

Da nu Kong Magnus og hans Mcend saae Kong Haralds Skare, fylkede de deres Hcer
og gjorde Fylkingen saa lang, at de kunne kringsette hele Kong Haralds Hcer. Saa siger
Haldor Sqvaldre:

Der nod Magnus store Gavn,
Da han fik loenger Fylkings Arm.
Volden, varm af rode Blod,
Dcekke Slagnes Rcekker.

Kong Magnus lod bcere det hellige Kors for sig i dette Slag, og Slaget blev haardt
og stort. Kongebroderen Kristrod var med sin Skare trcengt midt ind i Kong Magnus's

Fylking, og hug til begge Sider, saa Folket veeg for ham til alle Kanter. Men en mceg
tig Bonde, som havde vceret i Kong Haralds Hcer og nu stod bag Kristrod, hcevede sit
Spyd med begge Hcender og stak det igjennem Kristrods Skuldre, saa det kom frem igjen»

nem Brystet, og der faldt Kristrod. Da spurgte Mange, som stode i Ncerheden: „hvi
han bar sig saaledes ad og gjorde dette onde Verk?" Bonden svarer: „nu veed han Fel

gen af at de hug mit Qvceg ned i Sommer, og toge Alt hvad i Huset var; men tvang mig

Cap. 2. ViKin llUBtl>n-ljai-clai- (Viken Vstenfor Folden-Fjord), see 1 V. S. 6i).
?ol>B, NU Foss i Sognet af samme Navn i Tunge-Hcrred i Vahuus-Lehn. Her holdtes

i Almindelighed Ranrikes Fylkes-Thing, cfr. 1 V. S. 90.

Bugt af Kommar (nu Gullmars-Fjorden) i Bro Sogn og Stangeuces^Herred, omtrent Mul
Nordvest for det ovenncevnte I^ai».
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til at folge med sig. Da tiltamkte jeg ham Sligt, nåar Leilighed gaves." Efter dette gav

Haralds Hwr sig paa Flugten, og han Selv stygtede med sit hele Mandffab. Mange

faldt afHaralds Mandffab, og der fik Ingemar Svensson af Ask, en stor Hovding og
Lendermand, sit Banesaar, da qvad han dette:

Troldqvind egged
Mig til Fyrileif;
Altid var jeg
Til Strid uvillig.
Mig bede Pile
Af Almebue;
Til Aff jeg aldrig
Monne komme.

Der faldt og ncesten 60 af Kong Haralds Hirdmamd. Selv fiygtede han oster til
Viken til sine Skibe, og foer strax ud af Landet til Danmark til Kong Erik. Saa siger
Haldor Sqvaldre:

Du, som vcekker starve Strid,
Havet trceder med Haddings
For Kong Erik hist at msde.
Gram tog glad mod Landet.
Glattunged lota-Konge
Raader over meget Land,
Og raste Gutter fulgte
Holstens Skrcek, udmcerket kjcek.

Saa siger Einar Skulesson:

Unge Mand, som oder
Reen-2)Veiens Ild,
Ssgte Skaanings Land
Over Mark.

Han, som rsdfarver
Trolds graadig Fole-Kjceft/)
Ssgte kjcekke Styrer
Af Dana-Lnnd.'')

Kong Harald sogte Danakongen Erik Eimund for at faae Hjcelp og Trost hos ham,
og de modtes for i Smaaland. Kong Erik tog vel imod ham, mest fordi de havde svoret

hinanden Brodrelag. Han gav hav ham Halland som et Lehn at raade over, og gav ham
7 Langffibe, dog uden Udredning. Derefter foer Kong Harald nordefter gjennem Halland,

og da kom mange Nordmamd ham i Mode. Efter hiint Slag lagde Kong Magnus hele
Landet under sig, skjamkede alle Folk, som deri vare blevne saarede, Liv og Fred, og lod dem

helbrede som sine Egne. Da kaldte han hele Landet sit, og havde hos sig et Udvalg af

1) Skibet. 2) Rensdyret betegner Skiret (Skibet med sine Master er som Rensdyret med sine Horn).
Skibets Vei er Havet, og Havets Ild er Guld. Han som oderGuld er den gavmilde Konge, her Harald.
3) Fisken (Seien er nemlig en bekjendt Fist). Fiilens Mark er Havet. 4) Troldens Hest er Ulven, og
det er Krigeren, som gjor deres Kjceft blodig. 5) Hele Verset siger kun, at Harald sogte Tilflugt hos Erik
Eimund.

Cap. 3. Kr. Da Ingemar var Kong Haralds Mand, saa synes det rimeligere, at den
Gaard, hvortil hans skrives, er (nu Aste), en stjsn og scerdeles betydelig Gaard i Nces
Prcestegd. paa Hedemarken, end den bekjendte Gaard af dette Navn paa Ast-Oen (I^nni-in^vedßergen.
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kapitel H
Asbjorns og

Nereids Ded

Vapitel 5
"m Raadsia?

de bedste Mcend, som vare i Landet. Da de derpaa holdt Raad mellem sig, vilde Sigurd
Sigurdsson, Thorer Ingeridsson og alle de forstandigste Mcrnd, at de skulde holde deres

Flok sammen i Viken og bie der, om Harald kom tilbage sondenfra. Men Kong Mag
nus fulgte sit eget Hoved og foer nord til Bergen. Der sad han om Vinteren, og lod alt

sit Mandskab fare fra sig, hvorpaa Lendermamdene droge hjem til deres Gaarde.
Kong Harald kom til Konghelle med det Mandskab, som havde fulgt ham fra Dan

mark. Da havde Lendernuend og Byens Borgere samlet en Hoer mod ham, som de op

stillede ien tyk Fylking ovenfor Byen. Men Kong Harald gik i Land fra sine Skibe, og
sendte Bud til Bsnderne med Begjcering, at de ei vilde formene ham hans Land, da han
ei forlangte meer, end ham med Rette tilkom. Der fore Mcrglere imellem dem, hvorved det

omsider kom dertil, at Bsnderne oploste Hcrren og gave sig under Kong Harald. Derpaa
uddeelte han Lehn og Gods til Lendermamdene, for at de skulde staae ham bi, og gave

Bonderne, som sloge sig til ham, Retteboder. Derpaa samlede meget Mandskab sig om
Kong Harald, og han foer derfrå vesterover til Viken, hvor han gav alle Mand god Fred,

undtagen Magnus Konges Folk, som han lod plyndre eller drcebe, hvor han kom over dem.
Ag da han kom ostenfra til Sarpsborg, tog han tvende af Magnus Konges Lendermcend,
Asbjorn og hans Broder Nereid, til Fange, og bed dem det Kaar, at den Ene skulde ham
ges, men den Anden styrtes i Sarp-Fossen, efter deres eget Valg. Asbjern valgte at
fare i Fossen; thi han var celdre, og denne Dod syntes den grusommere, og saa blev gjort.
Derom taler Haldor Sqvaldre:

I Sarpen stige maa.
Kongen feder Valens
Viden om i mordifk Slag.
Kongen lod Nereid hcenge
Paa Hagbarts
Han som oder Havets Baal,
For Svig paa Huusthing lider.

Derefter foer Kong Harald nord til Tunsberg, hvor han blev vel modtagen og en stor

Håer samledes til ham.
Da Kong Magnus, som sad i Bergen, sporger denne Tidende, lader han kalde alle de

Hovdinger, som da vare i Byen, til sig, og sporger dem tilraads om hvad de nu skulde
gjore. Da svarer Sigurd Sigurdsson: „her kan jeg give et godt Raad: lad et Skib be
inande med gode Mcrnd, og satt mig eller en anden Lendermand til at styre det, send det

derpaa til Din Frcende, Kona Harald, og byd ham Forlig, efter recskafne Mcends Mcegling,
og tilbyd ham det halve Rige med Eder. Det tykkes mig rimeligt, at Kong Harald,
efter gode Mcends Ord og Raad, modtager dette Tilbud, saa der kan vorde Forlig imellem

Eder." Da svarede Kong Magnus: „dette Forslag antager jeg ikke; thi hvad gavnede
det, at vi vandt hele Riget under os i Sommer, dersom vi nu skulde afstaae det halve?
Giver os et andet Raad." Da svarer Sigurd Sigurdsson: «Mig synes, Herre, at Dine

Lendermcend, som i Hostes bade Dig om Hjemlov, nu sidde hjemme og ville ei komme til
Dig. Den Gang handlede Du meget mod mit Raad, der Du adsplittede saa meget den

1) Valpladsens Fugl er Ravnen. 2) Galgen.

Cap. 4. 8a r pr, nu Sarpen eller Sarp-Fossen, som Glommen banner ved Gaarden Hafs
lund. Efter dette Vandfald havde den gamle Stad Sarpsborg Navn.

11. Binds Ldct Hefte. 19

Asbjsrn, som Kongen sveg,
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kapitel 6
Qm Haralds
KrigsMNgt.

Eapitel 7
Kona Magnus
lazes Nl Fange,

Mcengde Folk, som vi havde; thi jeg kunde nok vide, at Kong Harald med sine Folk vilde
sege til Viken igjen, saasnart de spurgte, at den var hevdingles. Nu er der et andet
Raad, og det er vel siemt; men det kan dog vcere, at det er os nyttigt. Send Bud til Dine

og andet Folk med dem, og lad dem fare mod de Lendermoend, som ei ville un

derstette Dig i Nod, og drcebe dem; men giver deres Eiendomme til Andre, som ville yde

Eder Hjcelp, endffjendt de tilforn havde lidet at betyde. Lad dem drive Folk sammen,
saavel onde som gode, og farer derpaa med det Mandfkab, I kunne faa imod Kong Harald

og siaaes med ham." Kongen svarer: «uvennesslt monne det vorde, at lade dr<ebe mange
Stormoend og hcrve Smaafolk i Veiret, der siden ofte bryde Tro og Love, hvormed Lan
det endnu er vcerre faren. Jeg vil endnu hore stere as Dine Raad." Sigurd svarer:
„vanffeligt er det mig nu at give Raad, da I ei ville forliges, og ei siaaes. Lader os da fare
nord til Throndhjem, hvor Landets Hovedstyrke er mest foerdig for os, og lader os paa
Veien samle alt det Mandffab vi kunne faae. Det kan vcere at Elvgrimerne ledes ved

en saa lang Rcrkst ester Kongen svarer: „ei monne vi sty for dem, som vi
i Sommer, og giv nu et bedre Raad." Da stod Sigurd op, og sagde, i det han beredte

sig til at gaae bort, „jeg ffal nu give Dig det Raad, som jeg ster Du vil have, og som monne
have Fremgang. Sid her i Bergen indtil Harald kommer med sine Hcerffarer, og da vil
Du lide enten Ded eller Skam." Og Sigurd blev ikke lcenger i dette Mede.

Kong Harald foer estenfra langs med Landet med en stor Hcer, hvoraf denne Vinter
kaldtes Kong Harald kom til Bergen lule-Aften, og landede med sin
Flaade i Florevaag; men vilde ikke siaaes i lulen for Helgens Skyld. Men Kong

Magnus beredte sig i Byen til Modstand. Han lod reise en ude paa Holmen,
lod gjere Icernkjceder og tildeels Trcebomme, som bleve lagt tvcers over Vaagen fra Kongs
bryggen til Nordnces og til Munkebryggen. Han lod staae Fodangler og kaste ned over

lonsvoldene, og holdt ikke op med dette Arbeide uden de 3 Helligdage i lulen. Den
sidste Helligdag i lulen lod Kong Harald ved Krigsluren blcese hele Hceren sammen til
Byen, og under lule-Heitiden var hans Hoer bleven foreget med ncesten 900 Mand.

Kong Harald gjorde Kong Olaf den Hellige det Lefte for Seieren, at lade bygge
Olafs Kirke der i Byen paa sin egen Bekostning. Kong Magnus opstillede sin Fylking
paa Krist - Kirkegaarden; men Harald lagde ferst til ved Nordnces. Da nu Kong Mag

nus og hans Folk saae dette, vendte de ind mod Byen og ind i Enden af Vaagen; men da
de fore ind igjennem Gaden, leb mange Borgere ind i deres Gaarde og til deres Hjem;

men de som ginge over Markerne, lebe i Fodanglerne. Da saae Kong Magnus og hans

1) De for omhandlede Embedsmcrnd, ncrst Hirdmcendene i Vcerdighed. 2) Kjedes ved at forfolge os
saa langt. 3) loge. 4) En stor Hob bruges endnu om store Mengder. 5) En Vlide, en Krigsma
stine til at kaste med.

(sap. 6. nu Florevaag, en temmelig dybt indgaaende Bugt
ved hvilken en Gaard af samme Navn er beliggende, paa den sydostlige Kant af Ast-Sen, Miil
Nordvest for Bergen.

Noi mr (Nolmin), d. e. den nordre Landodde ved Indlsbet til Bergens Havn eller Bergens-
Vaag (ford. VK^in).

Xorllne», see Bjsrgvin.
vell ir (St. Hans Vold), der havde Navn efter den hosstaaende St. lons eller St.

lohannes's (senere St. Hans's) Kirke og Kloster, var Strekningen fra Smsrs-Almindingen i
Syd over den nuverende Ererceerplads Engen, paa den inderste eller ostligste Deel af Nordnes.

Cap. 7. (Christ-Kirken), see om Vjorgvin.
Vaagsbunden, det Inderste af Bergens-Vaag.
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Eapitel 8
Kong Magnus

lemlcrstcs.

Eopitel 9
Om Undcr i
Kongftcllc.

Mend, at Kong Harald havde roet med hele Flaaden over til H eg rav ik, og ganget op
der, og derpaa den ovre Vei opad Bakken ovenfor Byen. Nu vendte Magnus om igjen

ud efter Gaden, og da stygtede Mandstabet vidveis fra ham, Somme op i Fjeldene, Som

me op om Nonnesedet, Somme til Kirker eller stjulte sig paa andre Steder. Da stygte
de Kong Magnus ud paa sit Skib; men der var ingen Kanst til at komme bort; thi lern
lcenkerne udenfor hindrede det. Saa faa Mend fulgte ham, at med dem Intet kunde ud
rettes. Saa siger Einar Skulesson i Haralds Drapa:

Mcend Vaagen lukked';
Bergens B<enke--Oxer^
Fare i en Uge
Kunde ingenlunde.

Kort derefter kom Haralds Folk ud paa Skibene, og da blev Kong Magnus tågen til

Fange. Han sad bag i Forrummet paa Hoisedes-Kisten, og ved hans Side Håkon Fauk,
hans Morbroder, der var serdeles mandven, men ansaaes ei for forstandig, samt Ivar
Vzursson. Disse tilligemed mange andre as Magnus Konges Venner, bleve fangne, men
Nogle strår drebte.

Derpaa havde Kong Harald et Mode med sine Raadgivere, og forlangte deres Raad

slutnmg, og i dette Mode feldedes omsider den Dom, at Magnus stulde afsettes sra Ri
get, og maatte herefter ei mere kaldes Konge. Derpaa blev han overleveret til Kongens
Trelle, som lemlestede ham, stak begge Dine «d paa ham, hug den ene Fod af ham, og

tilsidst blev han gildet. Ivar Vzursson blev blindet, men Håkon Fauk drebt. Derefter

lagdes hele Landet under Kong Haralds Magt. Siden undersogtes omhyggeligen, hvo
der havde veret Magnus Konges bedste Venner, eller hvo der kjendte mest til hans Skatte-
Gjemster og Kostbarheder. Det hellige Kors havde Kong Magnus havt med sig siden
Slaget ved Fyrisleis; men vilde ikke sige, hvor det var nedlagt i Forvaring. Biskop Rein

hald i Stavanger, som var en Engelender, ansaaes for meget pengegjerrig; han var en
kjer Ven af Kong Magnus, og man fandt det rimeligt, at store Skattte og Kostbarheder
vare givne ham i Forvaring. Der blev altsaa sendt Mend efter ham og*han kom til Ber
gen, hvor man vilde paadutte ham, at han havde Kjendsel herom; men han negtede det
tvcert, vilde ikke vedgaa det, og tilbod at underkaste sig Renselse. Det vilde Kong Harald

ikke; men lagde Biffoppen i en Penge-Mulkt af 15 Mark Guld, som han ffulde betale

Kongen. Biffoppen erklerede at han ei saaledes vilde forarme sit Biffops-Sede, men

hellere vove sit Liv. Derpaa hengte de Biskop Reinhald ude paa Holmen ved Valsiyn
gen. Men da han gik ud til Galgen, rystede han Sokken af Foden og sagde med en Ed:
«jeg veed ikke mere om Magnus Konges Skatte end hvad der er i denne Sok," og deri
var en Guldring. Biskop Reinhald blev jordet paa Nordnes i Mikaels-Kirken, og dette
Verk blev meget låstet. Siden var Harald Gille Enekonge over Norge saa lenge han
levede.

Fem Aar efter Kong Sigurds Dod indtraf merkelige Hendelser i Konghelle. Gut
torm, en Son af Harald Flettir, og Semund Huusfreya, vare den Gang Sysselmend

!) Skibe.

UoAlaviK, en Vik ved Hegranes (nu Heggernces) Miil nordenfor Bergen, altsaa nu
vcerende Nyhavn.

nu Lungegaarden, see foran S. 85.
(sap. 8. MKjais- (St. Michaels-) see sammesteds.
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Gapitel 10
Stridens Ophav

i Konghelle.

Scemund var gift med Ingeborg, en Datter af Prwsten Andreas Brunsson. Deres Son

ner vare Paul Flip og Gunne Fis. Saemunds u<egte Sen hedte Aasmund. Andreas
Brunsson var en overmaade mwrkelig Maud, som bestyrede Gudstjenesten i Korskirken.

Hans Kone hedte Solveig. Hos dem var lon Loptson, som da var 11 Aar gammel, til
Opfostring og Opdragelse. Presten Lopt Scemundsson lons Fader, var og der i Byen.

Proesten Andreas's og Solveigs ene Datter, hedte Helga, som blev gift med Einar. Det
traf sig nu i Konghelle nceste Sondags Nat ester Paaj?e-Ugen, at der blev en stor Gny i

Gaderne over hele Byen, som nåar Kongen foer gjennem med sin hele Hird. Hundene
bare sig saa ilde, at Ingen kunde holde dem fast, men de slede sig lose, og da de alle kom
ud, bleve de galne og bede alt hvad der kom dem for, Folk og Fce. Alle de, som bleve bidte
til Blods, bleve rasende, og frugtsommelige Koner nedkom for tidlig og bleve derpaa rasende.

Denne Varsel faldt ind nesten hver Nat fra Paaske til Christi Himmelfarts Dag. Over
disse Undergjerninger, forfcerdedes Folk meget, og Mange gjorde sig rede til at reise bort,
solgte deres Gaarde og fore ud i Herrederne eller til andre Kjobstceder. De forstandigste
M<end ansaae dette som noget scerdeles Mcerkeligt, rceddedes derover og sagde, som det

var, at det monne vcere et Varsel for vigtige Begivenheder, som end ei vare indtrufne.

Men Andreas Prcest holdt en lang og herlig Tale Pintsedag, og vendte Slutningen as sin
Tale hen paa Bymwndenes vaandefulde Stilling. Han bad dem hcerde deres Mod, og
ikke lcegge denne herlige Stad ode; men heller omhyggeligen tåge sig i Agt og bruge al

Forsigtighed i alle paakommende Tilftelde, saasom Ild eller Ufred, samt bede Gud om hans
Mistundhed.

Tretten Lastdragere gjorde sig fcerdig fra Byen og agtede sig til Bergen, men de 11
bleve borte med Mand og Gods og alt hvad der var paa dem; den 12 5 forliste ogsaa; dog bleve
Folkene bj<rrgede, men Ladningen gik til Grunde. Den Gang foer Prcesten Lopt nord til Ber
gen med alt Sit og kom lykkeligen frem. Lastdragerne bleve borte Laurentii Aften. Danakongen

Erik Eimund og Erkebiskop Azur sendte begge Bud til Konghelle, og bad dem vogte paa de
res Stad og sagde, at Venderne havde en stor Hcrr paa Benene, hvormed de vide omkring
bekrigede christne og havde jcrvnligen Seier. Men Bymcendene agtede kun saare
lidet derpaa, bleve ligegyldige og glemte alt meer og meer de indtrufne Rcedster, jo lcengere

det var siden de jkede. Den hellige Laurentii Dag, da Talen til Hoimesse var holdt, kom
Vendekongen Rettibur til Konghelle med 250 Vendesncekker, og paa hver Sncekke var
44 Mand og 2 Heste. Kongens Sosterson Dunimitz, og Unibur, en Hovding, som raadede

over meget Folk, var med. Disse to Hovdinger roede paa engang med hele Hceren op
ester den ostre Arm af Elven forbi Hising, og kom saaledes ned i Byen; men en Deel as
Flaaden lagde op i den vestre Arm og saa til Byen. De lagde til Lands ude ved Paelene,
og landsatte deres Heste, og dette Mandskab red ovenomßratsaas og derpaa op om Byen.
Einar, en Svoger af Presten Andreas, bragte denne Tidende op til Kastelkirken; thi da var

By-Almuen gaaet did for at hore Hoimesse. Einar kom just som Prcesten Andreas holdt
sin Tale, og fortalte Folket, at en Hoer seilede mod Byen med en stor Mcengde Krigsskibe;
Men nogle Folk reed ovenom Bratsaas. Da sagde Mange, at det monne vcere Dana

kongen Erik, og af ham ventede de sig Fred. Derpaa lob Folket ned i Byen til deres
Eiendomme, vcebnede sig, og gik ned paa Bryggen, hvor de strår saae, at det var Ufred og

Cap. IU. Hising-, Sen Hisingen, seelVanriKe 1 B. S. 63.
Viatnas l»l-nt«b6,-Z-), en Aasryg paa den nordvestre Side af Staden Konghelle (Kongelf) i

Bahuus-Lehn.
XnBtsla.K>,H»7 see 1 B. S. 154.
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<sapit«l it
Det anoet Ela«

en ustyrtelig Hoer. Ni Dstfarere, som tilherte Kjebmcend, flod i Elven ved Bryggerne.

Kjobmcendene toge tappert imod dem, vcebnede sig, og vcrrgede sig loenge vel og mandigen.
Der blev en haard Strid og Modstand, ferend Kjebmandsffibene blottedes for Mandffab.
I denne Strid mistede Venderne 150 Skibe med alt Mandffabet der ombord. Da Sla

get var som jkarpest, stode Bymcrndene paa Bryggerne og skjede paa Hedningerne. Men

da Slaget sagtnedes, stygtede Borgerne op i Byen, og derfrå i Kastellet, og alle Mand
toge med sig sine Kostbarheder og alt det Gods, som de kunde fere med sig. Solveig og
hendes Dettre med 2 andre Koner ginge paa Land, da Venderne havde tåget Kjebmands
skibene. Nu ginge Venderne paa Land, menstrede deres Folk og erfore deres Tab. Da

leb Nogle op i Byen, Nogle paa Kjebmandsstibene og toge med sig alt det Gods, som de
vilde have. Derpaa stak de Ild paa Byen og bramdte den af tilligemed Skibene. Der

efter ilede de med hele Hceren mod Kastellet og beredte sig til Angreb.

Kong Rettibur lod tilbyde dem, som i Kastellet vare, at de maatte gange ud, og han
vilde ffjcenke dem Liv, Vaaben og Klceder, Selv og Guld; men Alle ffrege derimod og ginge
ud paa Borgen; Nogle skjede, Nogle kasteve med Stene, Andre med Stere. Det var et

stort Slag, hvori Mange faldt paa begge Sider; men mange stere af Venderne. Solveig
kom op til en Gaard, som heder Solberg, og bragle Tidende herom. Da blev der skaa
ren Budstikke og sendt til Skurhage, hvor der var Sammenskuds-Lag og mange Men
nejker forsamlede. Der var og en Bonde, som hedte Alver Stormund, der strår sprang
op, tog Skjold og Hjelm, og en stor Bre i den anden Haand og sagde: „ stander op, vakkre
Gutter, og tåger leres Vaaben; lader os fare Bymcendene til Hjcelp; thi det monne synes

hver Mand ffammeligt, som sperger, at vi sidde her og tylle Vl i os, medens gode Moend
lade sit Liv i Byen for vor Skyld." . Mange gjorde i deres Svar Indvending derimod,
og sagde, at de kun Selv vilde scette Livet til, uden at kunne vcere Bymcendene til nogen
Hjcrlp. Da sprang Vlver op og sagde: „om Alle blive tilbage, vil jeg dog fare alene, og
en eller to Hedninger stal lade sit Liv for mig ferend jeg salder. Derpaa leber han ned

til Byen; men nogle Mwnd ester ham, for at see hans Fcerd, og tillige undersege om de
paa nogen Maade kunde hjaelpe ham. Men da han kom saa noer Kastellet, at Hedningerne
kunde see ham, leb 8 Mcend fuldtbevcebnede imod ham, og da de medtes, leb de hedenste

Mcend omkring ham paa alle Kanter. Vlver leftede sin Vre og hug med den yderste

Spidse i Halsen paa ham, der stod bag ham, saa at Struben og Kjoevebenet blev hugget
over, og han faldt baglcends tilbage. Derpaa stak han Oren frem for sig og hug den An

den i Hovedet, saa det klevedes ned til Skuldrene. Sidcn sloges han med de Andre, og
drcebte endnu to; men blev Selv meget saaret. Da stygtede de fire, som vare tilbage; men

Alver leb efter dem. Der var et Dige foran dem, deri sprang de to Hedninger, og Alver
drcrbte dem begge; men blev selv staaende fast i Digct. Saaledes undkom to af de otte

Hedninger. De Mcend, som havde fulgt Dlver, toge ham nu og bragte ham med sig til«
båge til Skurhage, hvor han blev forbunden og helbredet, og det var Folkes Tale, at ingen
Mand haver gjort en drabeligere Fcerd. To Lendermcend, Sigurd Gyrdersson, en Broder af

Philippus, og Sigurd kom med 600 Mand til Skurhage; hvorpaa Sigurd vendte om med

Cap. 11. eller 86Idj2i-Kil'. Den Gaard her menes, kan neppe vcere enten Sol
berg i Safve Sogn paa Den Hisingen, eller Solberg i Sognet af samme Navn i Nordre Ind
lands-Herred; men maa upaatvivlelig vcere Solberg i Romelcmds Sogn i Sondre Indlands-Her
red i Ncerheden af Elven og lige i Nord for Konghelle.

BKui'tiaAi, maastee Skjnrte, en Gaard i den ved Konghelle paa Dstsiden afGota-Elven liggen
de og fra den celdste Tid Norge tilhorende Strcekning kaldet Skardal hvorom see
Saml. t. d. N. F. Spr. og Hist. iscer 5 B. S. 295, cfr. dette Verks 3 B. S. 71.
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400 Mand; men blev siden kun lidet agtet, og dode kort ester. Sigurd derimod foer med

200 Mand til Byen, stoges med Hedningerne og faldt med alt sit Mandffab. Medens

Venderne bestormede Kastellet, var deres Konge med sine Hovdinger udenfor Slaget. Paa
et Sted var der hos Venderne en Mand, som Med med Bue og drcebte en Mand for hver

Piil, og to Mcend stode foran ham og bestyttede ham med deres Skjolde. Da sagde
Scemund Huusfreya til sin Son Aasmund, at de begge paa engang skulde skyde paa denne

Skytte; men jeg vil skyde paa ham, som Skjoldet bcerer for ham. Han gjorde saa, og han
jkjod Skjoldet ned for sig. I samme Dieblik Aasmund mellem Skjoldene, og Pilen
rammede Skytten i Panden, saa den stod ud igjennem Nakken, og Skytten faldt dod ned.

Da Venderne saae dette, hylede de som Hunde eller Graabener. Da lod Koyg Rettibur

raabe til dem, at han tilbod dem Liv og Fred; men de afstoge den. Derpaa gjorde Hed
ningerne atter et haardt Anfald. Ister var der en af Hedningerne, der stoges saa djcerve
ligen og gik saa ncer, at han kom lige tcet til Kastels - Porten og stak den Mand, som stod
udenfor Porcen, ihjel med sit Svcerd, og endffjondt de brugte baade Skud og Spyd imod
ham, og han var uden Skjold og Hjelm, beed Intet paa ham; thi han var saa troldkyn

dig, at Vaaben ikke fcestede paa ham. Da tog Prcesten Andreas indviet Ild, som han
blceste paa, star Tender itu og lagde i Ilden, såtte derpaa Tonderet paa Pil-Odden og gav

Aasmund. Denne Piil jkjod han af paa den troldkyndige Mand, og dette Skud ramte
saa vel, at han fik sin fulde Bekomst og faldt ned. Da teede Hedningerne sig fcelt ilde,
som tilforn, hylede, hvinede og fore Alle til deres Konge, hvorfor de Christne troede, at de
vilde holde Raad om at drage bort. Da Horte Tolken, som forstod vendiff, Hovdingen

Unibur holde folgende Tale: „dette Folk er modigt og vanffeligt at have med at gjore, og
om vi endog toge alt det Gods, som i Staden er, maatte vi endog give ligesaa meget Gods

til, at vi ei vare komne hid, saa mange Folk og saa mange Hovdinger have vi her mistet.
Tidlig i Dag da vi begyndte at staaes ved Kastellet, da vcergede de sig forst med Skud

og Spyd, derncest floge de os med Stene, og nu med Kjceppe og Stave som Hunde. Dog
seer jeg deraf, at dem fattes Vaaben og Vcerge; thi ville vi atter gjore et haardt Anfald
og prove Styrke med dem." Det var ogsaa som han sagde, at de nu skjode med Store,
fordi de i det forste Anfald uforsigtigen havde brugt deres Skud-Vaaben og Stene. Da nu de
christne M<end saae, at Mcengden af Store formindskedes, klovede de hver Stor i to. Nu

gjorde Hedningerne et overmaade heftigt Anfald, og hvilede sig derimellem, hvorover de
paa begge Sider bleve modige og saare. Under en Hvile lod Vendekongen Rettibur atter
tilbyde dem Fred, og at de skulde beholde deres Vaaben og Klceder, samt det Solv, som de
kunde bcere ud af Kastellet. Da var Scemund Huusfreya falden, og de Mcend, som vare

tilbage, gave det Raad, at overgive Kastellet og sig selv i de hedenste Mcends Vold; men
dette var et hoist uforstandige Raad; thi Hedningerne holdt ikke deres Lofce; men toge alt
Folket, Mcend, Qvinder og Born, og drcebte alle dem, som vare saarede og unge, og som

det faldt dem vanskelig at fore med sig. De toge alt det Gods, som var i Kastellet, ginge
ind i Korskirken og rovede alle dens Prydelser. Andreas Prcest gav Kong Rettibur et

solvbestaget og forgyldt Scepter; men hans Sosterson Dunimiz gav han en Guldring.
Deraf syntes de at mcerke, at han var en Mand, som havde noget at raade i Staden, og
holdt ham i hoiere Agt end Andre. Det hellige Kors toge de bort med sig tilligemed Tav

len, som stod foran Alteret, som Sigurd havde ladet gjore i Grcekenland, og bragt den til
bandet; denne toge de og lagde stad ned paa Trinet foran Alteret. Derefter ginge Hednin

gerne ud af Kirken. Da sagde Rettibur: „dette Huus er bleven prydet med stor Kjcerlighed

for den Gud, til hvem det er helliget; men nu synes mig, at han har viist ringe Omsorg for
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Vapitel 12.
Vm Magnus

Blinde.

Staden eller Huset; thi jeg seer, at Guden er bleven dem vred, som ffulle forsvare disse."
Kong Rettibur gav Andreas Prcest Kirken, Skrinet, det hellige Kors, Bibelen, Alterbogen

og fire Klerker. Dog brcendte Hedningerne Kastel-Kirken og alle de Huse, som i Kastellet
vare. Da den Ild, som de havde taendt i Kirken, stuknede to Gange, hug de Kirken ned,
og da brcendte den som andre Huse. Derpaa fore Hedningerne til deres Skibe med Byt
tet; men da de monstrede deres Folk og saae deres Tab, gjorde de alt Folket til Fanger og

deelte det mellem Skibene. Nu foer Andreas Prwst ombord paa Konge-Skibet med det hellige
Kors, og da kom der en stor Rcedsel over Hedningerne formedelst det Varsel, som ffede paa
Kongejkibet. Der kom nemlig saa stor en Hede, at de Alle syntes ncer ved at braende op.

Kongen befalede Tolken at sporge Prcesten, hvi saa ffede. Han svarede, at den almcegtige

Gud, som Christne troede paa, sendte dem et Beviis paa sin Vrede, fordi de, som ei vilde

troe paa deres Skaber, fordristede sig til at lcegge Haand paa hans Pinsels-Mcerke, og at
der laa saa stor Kraft i Korset, saa stige, ja endog tydeligere, lertegn vare ffete for hedenste

Mcend, nåar de havde tåget Korset i deres Hcender. Kongen lod Prcesterne sattte i Skibs

baaden, og Andreas Prcrst bar det hellige Kors i sit Fang. De forte Baaden frem langs
Skibet forbi Stavnen, og tilbage langs den anden Skibs-Side til Skandsen, stjode den
siden bort med Baadshager og stodte Baaden ind ad Bryggen. Siden foer Andreas om
Natten med Korset til Soelberg, under Regn og stygt Veir og bragte det derfrå i god For

varing. Kong Rettibur, og det Mandffab han havde tilbage, foer hjem til Vindland,

og mange af de Folk, som vare blevne fangne i Konghelle, vare lcenge derefter i Trceldom
i Vindland; men de, som bleve udloste og kom tilbage til Norge til deres Odel og Eiendom

me, trivedes alle mindre end tilforn. Kjobstaben i Konghelle haver aldrig siden reist sig

til den Anseelse, som den forhen havde.

Efterat Kong Magnus var bleven blindet, foer han nord til Nidaros, hvor han gav
sig i Klosteret paa Holm og tog Munkeklceder. Da blev Store-Herncespaa Frosta
lagt til Klosteret til hans Underholdning. Kong Harald raadede da ene Landet Vinteren
efter, gav alle de Mwnd Fred og Forlig, som begjcerede den, og tog mange af de Mcend i
sin Hird-Tjeneste, som havde vceret med Kong Magnus. Prcesten Einar Skulesson siger,

at Harald Konge holdt to Slag i Danmark, det forste ved Hveen, det andet ved Hleso:

Farver
Af Ravnemund! Du lod

Farve Svcerd paa utro Folk
Ved hoie Rand af Hveens Land.

Og end videre dette

Odins Scerks Blodbestcenker

Stred haardt paa Hlesso-Strand;
I Storm Moerket vaied over
Vceldig' Krigerhelte.

Kong Harald var den gavmildeste Mand. Der fortielles, at i hans Tid kom Mag

nus Einarsson fra Island for at vies til Biffop, og ham tog Kongen overmaade vel imod

1) Flittig til Arbeide.

Cap. 12. Unlmr, Munkholmen ved Throndhjem, see 1 B. S. 149.
Herne» ml Kl» u ri-oslo, nu Gd. StoreHernces paa Halvoen Frosten, et Par Mile Nord

vest for Throndhjem.
Uve<ln, den nu til Sverige horende S Hveen i den sydlige Deel af Dresund.
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<sopitel 13.
Sigurd Slem.

bcocgns BegM
deise.

og viste ham megen A3re. Da nu Biskoppen var ferdig til at seile over til Island
igjen og Skibet var tiltaklet, gik han til Hallen hvor Kongen dråk, hilsede ham meget arti.
gen og venligen, og Kongen tog blideligen imod ham. Dronningen sad hos Kongen.
Da sagde Kongen: „Herre Biskop, er Du nu reiseferdig?" Han svarede, at han var,
Kongen sagde: „ikke kommer Du nu til os i rette Time; thi nu kommer Du just som
Bordene ere borttagne, og der er Intet ved Haanden, som sommeligt kunde vere at give
Eder. Hvad er der ellers at give Biffoppen?" Skatmesteren svarede: Herre, saavidt jeg
veed ere alle Kostbarheder bortgivne." Kongen: er et Drikkekar tilbage, tag dette,
Biskop, det er ikke uden Verd." Biskoppen takkede for den ham beviste Mre. Da
sagde Dronningen: „Far vel og sel, Herre Biskop." Kongen sagde til hende: „naar
Horte Du en gjev Kone sige Sligt til sin Biffop, uden at give ham Noget?" Hun sva
rer: „hvad har jeg vel at give ham, Herre?" Kongen: „Du har Hyndet under Dig."
Derpaa blev dette, som var overtrukket med kostbart Toi og var et dyrebart Stykke, givet
Biffoppen. Da Biskoppen gik bort, lod Kongen tåge Hyndet under sig og sagde: „ len
ge have de veret sammen." Siden foer Biskoppen bort og kom til Island til sin Bi
spestol, og da blev der talt om, hvad han skulde gjore afßegeret, som kunde vere Kongen
tjenligst, og da Biskoppen spurgte Andre derom til Raads, sagde Mange, at det skulde
selges og Verdien uddeles til Fattige. Da sagde Biskoppen: „andet Raad vil jeg vel
ge; jeg skal gjore en Kalk deraf til denne Kirke, og indvie den saa, at alle de hellige Mend,
hvoraf der er Reliqvier i denne Kirke, skulle lade Kongen nyde godt af sin Gave hver Gang
der synges Messe over den." Denne Kalk har siden tilhort Bispestolen i Skalholt;
men af det kostbare Klede, hvormed det Hynde Kongen gav ham, var overtrukken, ere de
Forsanger-Kapper gjorte, som ere i Skalholt. Deraf maa Kong Haralds Hoimodighed mer
kes, saavel som af mange andre Ting, endffjondt kun faa her ere nedtegnede. Kong Ha
rald tog Thora, en Datter af Guttorm Graabard, til Medhustru og de fik en Son sam
men, som hedte Sigurd. Han havde og en Son med Dronning Ingegerd, som hedte
Inge. Den ene af Kong Haralds Dottre hedte Brigitt, den anden Maria. Hans
Datter Brigitt var forst gift med Sveakongen Inge Halsteinsson, dernest med Magnus
Heinreksson, og tilsidst med Birger Brose.

Der var en Mand ved Navn Sigurd, som var opfodt i Norge, og blev kaldet Pre
sten Adalbrekts Son. Sigurds Moder var Thora, en Datter af Såre fra Vik,en Soster afSi
grid, der var Moder til Kong Olaf Magnusson og Kaare Kongebroder, som var gift med Borg
hild, en Datter afDag Eilifsson. Deres Sonner vare Sigurd paa Vstraat og Dag. Sigurds
Sonner vare lon paa Vstraat, Thorstein og Andreas Dove. lon var gift med Sigrid, en
Soster af Kong Inge og Hertug Skule. Sigurd blev i sin Barndom sat til Bogen, blev
Klerk og indviet til Degn; men da han modnedes i Alder og Styrke, blev han en meget
rask Mand, stor, sterk og udmerket i alle Fuldkommenheder og Vvelser fremfor andre sine
levnaldrende, ja nesten for hver anden Mand i Norge. Sigurd viste tidlig Spor aset
overmodige og ustyrlige Sind, og blev derfor kaldet Slembedegn. Han var den vakkreste
Mand, der kunde sees, havde vel tynde, men vakkre Håar. Da det kom for Sigurds
Vren, at hans Moder sagde Kong Magnus var hans Fader, nedlagde han alt Klerke-
Vesen, saasnart han blev sig selv raadig, og foer ud af Landet. Lang Tid tilbragte han

8k»1KoIt, en Gaard og et gammelt Bispesæde i Aarncrs Syssel paa Sonderlandet i Island,
som fsrst bebyggedes af Teit, en Ssn af Ketilbjsrn den Gamle fra det nordenfjeldsie Numedalen,
see Island 1 B. S. 68.

Cap. 13. Vik, nu Saxvik, see S. 103.
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paa denne Fsrd, foer til lorsaler, kom til Jordan, og besogte mange hellige Steder, som
Pilegrimene have for Skit. Da han kom tilbage, lagde han sig paa Kjobmands-Fcerd.
En Vinter opholdt han sig paa Orkenoerne hos Harald Jarl, og var med ham da Thorkel-
Fostre Summarlidsson blev draebt. Sigurd var og i Skotland hos Skottekongen David

og blev af ham holdt i stor Anseelse. Derefter foer Sigurd til Danmark, og ester hans

og hans Mamds Udsagn, underkastede han sig Icernbyrd til Bekrceftelse af hans Fcedrene-
M og beviiste saaledes i 5 Bistoppers Ncervcerelse, at han var en Son af Kong Magnus

Barfod. Saa siger Ivar Ingemundsson i Sigurds-Visen:

Fem Bistopper,
De fornemste,
Skjerset gjorde
For Skjoldung-3Et.
Det blev provet.
At Magnus Fader
Var til milde

Konge mssgtig.

Harald Gilles Venner sagde, at det var Danernes Logn og Svig mod Nordmam
dene. Det er forhen bleven fortalt om Sigurd Slembe, at han nogle Aar var paa Kjob
mands-Reiser, og kom saaledes en Vinter til Island, hvor han havde sit Herberge hos
Thorgils Oddsson paa Stadarholli Sorbo; men kun Faa vidste hvor han var. Om
Hosten, da Souvene bleve drevne i en Qvee for at slagtes, lob en Souv, som skulde gribes,

hen til Sigurd, og da Sigurd antog det for at Souven vilde soge hans Hjcelp, rcekker hanHaanden
ud efter den, vipper den overQveen og lader den lobe til Fjelds. „Der er ikke Mange, som nu so

ge Hjoelp hos os," sagde han, «saajeg vel kan hjcrlpe denne." Samme Vinter trafdet sig og
saa, at en Kone havde stjaalet, og Thorgils, som blev vred paa hende derfor, vilde straffe hende;

men hun lob til Sigurd foråt soge Hjcelp hos ham, og han såtte hende ned paa Bwnken ved sin
Side. Thorgils bod ham overlevere hende til sig, og siger hvad hun havde gjort; men
Sigurd bad om Fred for hende, eftersom hun havde sogt Hjcelp hos ham, og at Thorgils
vilde lade Sagen mod hende fare; men Thorgils paastod hun skulde have sin Straf. Da

Sigurd nu saae, at Thorgils ei vilde hore hans Bon, sprang han op, trak Svcerdet, og
bod ham kun gribe an. Da nu Thorgils saae, at Sigurd vilde forsvare Konen med
Vaaben, og saae Mandens strcenge Mine, aner han hvo han monne vcere, afstaaer fra vi

dere at forfolge Konen og gav hende Fred. Der vare stere udenlandjke Mcend, men Si
gurd gjorde mindst Vcesen blandt disse. Een Dag, da Sigurd kom i Stuen, spillede en

Nordmand, som forte sig prcegtig op i Klwder og Vcesen, Skak med en af Thorgils's
Huusfolk. Nordmanden kaldte paa Sigurd, og bad ham vcere paa Raad med sig i
Spillet; men da Sigurd saae derpaa, mcerkede han at Spillet var tabt. Den Mand,
som spillede med Nordmanden, havde en såar Fod, saa hans ene Taa var truten og der
stod Vaag deraf. Sigurd, som sad paa Bwnken, tåger et Stråa, og trcekker langs ad
Gulvet, hvorpaa der sprang nogle Kattekillinger. Han trcekker Straaet bestandig foran

dem, indtil de kom noer Huuskarlens Fod, hvorpaa denne springer op med et Skrig; men
Brikkerne kom i Ulave, og de kom op at trcettes om hvorledes Spillet stod. Dette anfores

som et Beviis paa Sigurds List. Folk vidste ikke, at han Horte til den geistlige Stand,

forend Loverdagen for Paaske, da han ved Sang indviede Våndet, og jo lcengere han var

Bta<iarK6ll i OuurvN i volum (Dale-Snssel) paa Vestlandet i Island.
11. Binds 2t>et Hefte.
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<s.,pitel 14
Om Sigurd

Degn

der, jo mere blev han agtet. Sommeren efter sagde Sigurd til Thorgils fer de stilles
ad, at han ial Fortrolighed kunde sende Mcend til Sigurd Slembe. Da sporger Thor

gils, hvor noer han var ham bestcegtet, hvorpaa han svarer: „jeg er Sigurd Slembi-
Degn, en Son af Kong Magnus Barfod." Siden forlod han Island.

I den Tid var Harald Enekonge i Norge, og det var Folkes Tale, at han ingen

forstandig Mand var; men heller ikke saa grum som hans Frcende Kong Magnus Si

gurdsson. Da Harald Gille havde vceret 6 Aar Konge i Norge, kom Sigurd til Norge,
og da gave Mange ham det Raad, at han skulde fare til Kong Harald, aabenbare ham
deres Frcendstab og forsoge hvorledes det da vilde gaa ham. Sigurd sogte nu sin
Broder Kong Harald, og traf ham i Bergen. Han overgav sig i Kongens Vold, aaben
barede ham, hvo hans Fader var, og bad ham erkjende deres Frcendstab. Kongen gav
ham ikke noget hurtigt og bestemt Svar, men forelagde sine Venner siden Sagen i en
Samtale og et Stcevnemode. Da Kongens Raadgivere finge dette at vide, sagde de, at

dersom Sigurd blev sat over Riget, vilde han vorde dem for stor, som Kong Magnus
havde vceret, medens de nu sadde ganste i Rolighed, og Lendermcendene ncesten ene
styrede Riget; thi raadede de Kongen til at anlcegge Livs-Sag mod Sigurd og lade
ham drcebe. Efter denne Samtale blev det saaledes bekjendt, at Kongen lagde Sag an
mod Sigurd, fordi han havde vceret med at tåge Thorkel-Fostre af Dage i Vesterlandene.
Thorkel havde fulgt Harald til Norge, da han forst var kommen til Lands, og Thorkel hav
de vceret Haralds bedste Ven. Saa strengt blev denne Sag sorfulgt, at der blev anlagt
Livs-Sag mod Sigurd for dette, og efter Lendermcendenes Raad blev den fremmet saaledes,

at nogle en Aften silde gik til Sigurd og kaldte ham til sig. Derpaa toge de en
Skude og roede bort med Sigurd fra Byen nord forbi Hold hell a. Sigurd sad paa

en Kiste bag i Skibet, og havde Mistanke om, at der laa Svig under. Han var saa klcedt,
at han havde blåa Burer og over Skjorten en Kofte, som var bunden med Baand, og
tjente ham som Kappe. Han saae ned for sig og holdt paa Kappebaandene, og trak dem
stundom over Hovedet, stundom lod han dem falde ned igjen. Da de nu vare komne
Ncrsset forbi, og ncesten til Mjolkeraa (Mcelke-Aaen), vare de deels drukne og lystige, deels

roede Nogle saa ivrigen, at de ikke toge sig vare for nogen Ting. Da stod Sigurd op og
gik hen til Boven af Skibet; men de to Mcend, som vare såtte til at holde Vagt paa ham

stode op, fulgte ham til Skibsborde og toge Kappen til Side, som Skik er at gjore ved fornem

me Folk. Da han nu frygtede for, at de vilde holde i stere afhans Klceder, greb han fat i dem beg
ge og styrtede sig overbord med dem. Skuden lob imidlertid langt frem, og det blev seent
for dem som vare ombord at vende Skibet, ligesom det og varede lcenge inden de kunde faae

deres Mcend tagne ombord igjen. Men Sigurd dukkede under Våndet og svommede

saa langt bort, at han kom for paa Land end de finge Skuden, vendt efter ham. Si
gurd, som var meget rap paa Foden, stcevner op til Fjeldet; men Kongens Mcend fore

hele Natten for at lede efter ham, uden at finde ham. Han lagde sig ned ien Bjergkloft,
og da han blev meget kold, tog han Burerne af sig, star et Hul i Bagstykket, smygede sit
Hoved derigjennem, og stakArmene gjennem Bure-Aabningerne, og saaledes stap han derfrå
med Livet den Gang. Men Kongens Mcend fore tilbage og kunde ei dolge deres uheldige Fcerd.

l) Kongens for omhandlede Embeosmamd.

Cap. 14. Holliliell», nu Hellen, et Nces imellem Bergen og Eidsvaag. Loengere nordlig,
omtrent en Miil fra Bergen, ligger Gaarden WolKr» (nu Mslkeraaen) i Aasen Sogn, der for
modentlig har Navn af den forbilsbende hvidskummende Elv,
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Sigurd syntes nu at finde, det ei var ham til nogen Hjcelp oftere at soge Kong Ha- m°d

rald; thi holdt han sig i Skjul hele Hosten og Begyndelsen as Vinteren. Han var hem- H"""'
meligen i Bergen hos en Prcest. Kong Harald var ogsaa der i Byen og mange mcegtige
Mcend med ham. Nu undersogte Sigurd, hvorledes han med sine Venners Hjcelp kunde
komme til at forraade Kongen og tåge ham as Dage. Mange Mcend toge Deel i dette
Raad, og deriblandt Nogle, som da vare Kong Haralds Hirdmcend og Kammersvende, og

forhen havde vceret Magnus Konges Hirdmcend. De stod den Gang i stor Pndest hos
Kong Harald, og Nogle as dem sadde bestandig ved Kongens Bord. St. Lucice Dag om
Qvcelden, da de agtede at udfore denne Svig, sadde to Mcend ved Kongens Bord og talede

sammen, og den Ene af dem sagde til Kongen: nu have to Bordfceller fkudt vor
Trcette under Eders Dom, og gjort et Vceddemaal as en A3ste Honning om hvo af os

der siger sandt. leg siger, at I sover i Nat hos leres Dronning Ingegerd; men han
siger at I monne sove hos Thora Guttorms-Datter. Da svarede Kongen leende, uden at
vide det Mindste om, at der laa saa megcn Svig under dette Sporgsmaal, at han som

spurgte tabte Vceddemaalet, og deraf kunde de vide hvor han var at finde den Nat. Men
Hovedvagten var udenfor det Herberge, hvori de Fleste troede Kongen monne sove, og som
Dronningen var i.

Sigurd Slembe og nogle Mcend, som vare paa Raad med ha»n, kom om Natten til
det Herberge, hvori Kong Harald sov, drcebte forst Vagtmcendene, brede siden op Doren
og ginge ind med dragne Svcerd. Ivar Kolbeinsson gjorde det forste Angreb mod Kong

Harald, men fordi Kongen havde vceret drukken da han lagde sig, sov han fast, og vaagnede

forst da Mcendene hug til ham. Da sagde han i Arste: „haardt handter Du nu med
mig, Thora;" men hun sprang op og sagde: „de handle haardt med Dig, som ville Dig
vcerre end jeg." Der lod Kong Harald sit Liv. De Mcend som ginge ind til Kongen
med Sigurd vare: Vgniund, en Son af Thrand Skage, Kolbein Thorliotsson af Ba

talder og Erlend Islcender. Derpaa gik Sigurd bort med sine Hjcelpere og lod de
Mcend kalde til sig, som havde lovet ham deres Bistand, om han fik Harald Konge tåget

af Dage. Sigurd og hans Mcend ginge derpaa bort, toge en Skude, fatte sig ved Aarer
ne og roede ud paa Vaagen foran Kongsgaarden, og da begyndte det just at lyse af Dagen.
Nu stod Sigurd op, talede til dem som stode paa Kongs - Bryggen, gjorde dem vitterlig

Kong Haralds Mord ved sin Haand og begjcerede, at de vilde modtage ham og udvcelge
ham til Hovding efter hans Byrd. Nu stimlede mange Menneffer ned til Bryggen fra

Kongsgaarden og svarede Alle med een Mund, at de aldrig vilde vise den Mand Lydighed

eller Tjeneste, som havde myrdet sin egen Broder, „og er Du ikke hans Broder, da har
Du ingen Mt til at vcere Konge." De stoge derpaa deres Vaaben sammen og domte alle

Morderne landftygtige og fredlose. Nu blev blcest i Kongeluren, og alle Lendermcend og

Hirdmamd sammenkaldtes. Men Sigurd og hans Mcend ansaae det da for bedst for
sig at romme, og han holdt nordefter til Nord-Hordaland, hvor han holdt Thing med Bon-

Cap. 16. BK«,xi er udentvivl et Stedsnavn, og formodentlig Gaarden Skagen i Fortuns
Sogn til Lysters Prcestegjoeld i Indre-Sogn.

Lat»ll6i-. Naar dette Sted siges at ligge paa Hadeland (see derfolgende Cap. afSig.,
Inge og Eyst. Saga), saa maa det vcere en Vildfarelse, som dog ei findes i den Coder af Mor
kinskinna, hvoraf den i 7de af indfsrte Fortcrlling om Sigurd Slembedegn
er tågen. At det derimod er Gaarden Batalden paa Den af samme Navn i Kins Sogn og
Prcestegjoeld i Ssndfjord, saavidt vides, den eneste Gaard af dette Navn i Landet, derom kan
neppe vcere Tvivl. »

Om Xo!-<z-Ksi-<!a1au<z og BoKN, see 1 V. S. 43 og 50.
20'5
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derne, som underkastedede sig ham og gave ham Kongenavn. Derfrå foer han ind i
Sogn, holdt ogsaa der Thing med Bonderne, og blev udncevnt til Konge. Derpaa foer
han nord over Fjeldet, hvor de Fleste understettede hans Sag. Saa siger Ivar Inge
mundsson:

Da Harald faldt.
Milde Magnus's Son
Til Konge toge;
Og paa Thinget
Mange fore
Til Budlungs Son
I Broders Sted.

Kong Harald blev begraven i den gamle Krist-Kirke.

Af Udtrytket „usi«lr nm Hall" (Nord over Fjeldet), kan det neppe antages, at Passagen over
Vadem til Sondfjord stulde vcere meent, da man ad denne Vei undgaaer at reise over noget Fjeld;
men snarere maa her vcere meent enten den Fjeldvei, som ferer over Svcere-Skaret' i Tjugums
Sogn i Mtre Sogn til Sondfjord, eller Veien over lustedals-Brcren til Op-Stryen i Nordfjord.

Sogn- og Hsrde-Folk,
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Regjercde fra

XIV.

Sigurds, Inges og Gystew Haralds
sonnees Saga.

Dronning Ingirid og med hende Lendermamdene, tilligemed den Hird, som Kong Harald

havde havt, bestuttede at sende en Lobeffude nord til Throndhjem, for at berette Kong Ha- K"s ""Hs
ralds Fald og tillige begjcere af Thronderne, at de stulde tåge Kong Haralds Son Sigurd,
som da var der Nord og opfostredes hos Gyrder Baardsson, til Konge. Dronning In-

gerid selv foer strax ester til Viken. Der var hendes og Haralds Son Inge til Opfo
string hos Amund Gyrdersson, Sonneson af Logberse. Da de kom til Viken, blev strax
sammenkaldt Borgar-Thing, hvor Inge, som da var i sit Aar, blev valgt til Konge.
Dette Raad understottede Amund og Thjostolf Alesson tilligemed mange andre store Hovdinger.
Da nu den Tidende kom Nord til Throndhjem, at Harald Konge var tågen af Dage, toge

Thronderne Sigurd, Kong Haralds Son, som da var paa Aar, til Konge paa Vre-
Thing, og dette Raad understottede Ottar Birting, Peter Sauda-Ulfsson, Brodrene Gut
torm af Reine og Ottar Balle Asolfsson tilligemed mange andre store Hovdinger og me

get andet Folk. Siden underkastede ncesten hele Almuen sig Brodrene, mest fordi deres
Fader ansaaes for hellig; thi blev Landet saaledes tilsvoret dem, at Kongedommet ikke skulde
komme under Nogen anden Mand, saa lcenge nogen af Kong Haralds Sonner vare i Live.

Sigurd Slembe seilede nord om Stadt, og da han kom til Nordmor, var der alt 2.

kommen for ham Brev og Fuldmagts-Beviser fra de Forstandere, som havde vendt sig til

Lydighed mod Kong Haralds Sonner, saa han der ingen Modtagelse eller Hjcelp fik. Da
nu Sigurd selv kun havde saa Folk med sig, bestuttede han med dem at stcevne ind til

Throndhjem og opsoge Magnus Blinde; thi han havde allerede forud sendt Bud for sig
derind til sine og Magnus's Venner. Da var Kong Sigurd Haraldsson i Byen, og med
ham mange maegtige Mcend, saa det ei var let for Sigurd Slembe at soge did. Han

havde den Gang hos sig mange af sine og Magnus Blindes Venner. Da han nu kom

til Kjobstaden, roede de op i Nid-Elven, for at troeffe Kong Magnus, og fcestede Landtoug
i Land ved Kongsgaarden; men de maatte strax romme; thi alt Folket stod op imod dem.
siden. lande de ved Munkholmen og toge Magnus Sigurdsson den Blinde ud af Klosteret
mod Munkenes Villie, eftersom han for var bleven indviet til Munk. Der fortoelles

af Flere, at Magnus godvillige» fulgte med, endffjont noget Andet udbredtes for at forbedre

hans Sag. Strax ester lulen forfoiede Sigurd sig bort med sit Folge, og ventede Hjcelp

af sine Frcender og Magnus's Venner, hvilken de og fik. Sigurd seilede med sit Folge
ud efter Fjorden, og dem fulgte siden Bjorn Egilsson, Gunnar af Gimse, Haldor Sigurds
son, Aslak Hakonsson, Brodrene Benedict og Erik tilligemed den Hird, som for havde vce-

<tap. 1. NoiAai-.Kinx, see 1 B. S. 90.
Cap. 6imBur, nu Gimse eller Gjemse, see 1 B. S. 141.
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ret hos Magnus Konge, og mangfoldige Andre. Med denne Skare fore de for til More
og heelt ned til Mundingen af Raumsdals-Fjorden. Der stiftede Sigurd og Magnus
deres Mandstab, og Sigurd Slembe foer sirar om Vinteren vesterud over Havet. Kong

Magnus derimod foer til Oplandene, hvor han ventede megen Hjcelp og Styrke, som han
og fik. Der var han om Vinteren og hele Sommeren og havde meget Folk hos sig. Men
Kong Inge foer imod ham med hele sin Skare, og de modtes paa et Sted, som heder

Mynne. Der blev et stort Slag, hvori Kong Magnus havde fiere Folk. Der fortcelles
at Thjostolf Alesson bar Kong Inge i sit Bcelte, saa lcenge Slaget stod, og gik under Mcer

ket; men Thjostolf kom i stor Nod formedelst Arbeide og Strid, og det er almindeligt
Sagn, at Kong Inge da fik den Vanhelse, som han siden beholdt saa lcenge han levede, at

hans Ryg knyttede sig ien Pukkel, og den ene Fod blev kortere end den anden; derhos var
han saa vanmcegtig, at han ilde kunde gaa, saa lcenge han levede. Da begyndte Ne
derlaget at vende sig paa Magnus og hans Mcends Side, og i forreste Rcekke af hans Fyl
king faldt Thorkel, Haldor Sigurdsson, Bjorn Egilsson, Gunnar af Gimse og en stor

Deel af hans Mandstab, for han vilde ride undaf. Saa siger Kolle hiin Prude:

Du Pilestorm mod Osten
Ved Mynne-Stranden reiste,
Krigerrcekke brodes,
Og hjelmudrustet Helt
Ravn med Svcerd gav Brad
Skjold I sammenstode,
Men Brynjen tappert kasted'
Kongemand vserger Land.

For vaabenkjcekke Helt,
Mod Himlen gavmild Konge,')
Derfrå vilde romme,
Hans hele Vagt paa Volden laa.
Du kamplystne Thronder-Konning!
Kloved Krigerhcerens Skrift;2)
Men dobbelt Priis Du fik
O! fremfor Kongemand.^)

Magnus fiygtede derfrå oster til Gotland til Jarlen Karl Sonesson, som var en mceg
tig, men gjerrig, Mand. Magnus Blinde og hans Mcend, sagde, hvor de traf paa

Hovdingcr, at Norge laa ganske aabent for de store Hovdinger, som vilde angribe det, da
man vel kunde sige, der ingen Konge var i Landet og Riget kun bestyredes af Lendermcend,
og de blandt disse, som mest raadede, vare af Avind uenige indbyrdes. Da nu Karl var

begjcerlig efter Magt og gjerne lyttede til deres Tale, samler han Mandstab og rider

ostenfra til Viken, hvor mange Folk af Frygt underkastede sig ham. Da Thjostolf Ales
son og Amund sporge dette, fore de mod ham med det Mandstab, som de kunde faae fat
paa, og toge Kong Inge med sig. De tras Karl Jarl og Goternes Hcer oster paa Krog

skoven, hvor de holdt et stort Slag; der blev et stort Nederlag, men Kong Inge fik
Seier. Der faldt Munan Vgmundsson, Karl Jarls Morbroder. Vgniund, Munans

Fader, var en Son af Jarlen Orm Eilifsjon og Sigrid, en Datter af Jarlen Finn Arnes
son. Astrid Vgmunds-Datter var Moder til Karl Jarl. Mange andre af Goternes Mcend

faldt paa Krogstoven; men Jarlen fiygtede osterover fra Skoven. Kong Inge forfulgte

dem heelt osterud fra sit Rige, og denne deres Fcerd blev dem til stor Skam, saa siger Kolle:

1) Saa kaldes Magnus fordi han var gaaet i Kloster. 2) Skjoldet. 3) Inge. 4) Magnus.

N,»uinB6»lB-Msnni, d. e. Mundingen af Romsdals-Fjorden.
Kl) un i, d. e. Mundingen, nu Gaarden Minde, paa den venstre Side af Floden Vormens

Udlob af Mjosen i Eidsvolds Prcestegjceld paa ovre Romerige.
XroKa-OKoK-r har man feilagtigen antaget for Krogffougen imellem Bcerum og Ringerige,

da det dog er aldeles utvivlsomt, at den Skov, hvorom her er Tale, maa vcere at soge i Bahuus-
Lehn, og formodentlig ncermest imellem Grinnerod i Frcekne-Herred og Herregaarden Strom i
Hjcertums Sogn og Torve-Herred, cfr. Mag. Erl. Saga Cap. 36 og 37.
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Vapitel 3
Konq Eriks Fcerr

til Norgc.

kapitel H.
Oslo B«

broendes

mon jeg vel, at Gram
Klaren farved;
Ravn ludede mod Goters Veen,
Orn ei sjelden fyldes.
De, som hcerded' Svcerdeglam,
Paa Krogstov bode maae,
Da i Slag de strede;
Magt proves, som Du over.

Magnus Blinde foer derpaa til Danmark til Kong Erik Eimund, hvor han blev vel
modtagen. Han tilbod Kongen at folge ham, om han med en Danerher vilde fare til
Norge og underlegge sig Landet, sigende, at om han kom til Norge med sin Hermagr,
vilde ingen Mand i Norge vove at skyde et Spydffaft imod ham. Kongen lod sig beve
ge ved Magnus's Overtalelser, udbod Leding og foer Nord til Norge med 200 Ski
be, paa hvilket Tog Magnus Blinde og hans Mend vare med ham. Da de nu kom
til Viken, fore de nogenlunde fredelig og sagtmodig frem ostenfor Fjorden; men da
Flaaden naaede vester til Tunsberg, kom der en stor Forsamling as Kong Inges Len
dermend imod dem. Disses Formand var Vatn-Orm Dagsson, en Broder af Gre
gorius. Der kunde Danerne ei komme i Land for at hente Vand, men Mange af dem ble
ve drebte; thi lagde de ind ester Fjorden til Oslo, hvor Thjostolf Alesson var imod dem.
Der fortelles, at de vilde bere den hellige Halvards Kiste udafßyen om Aftenen, da de bleve
Flaaden våer, og saa mange, som kunde komme til dermed, toge fat derpaa; men Kisten
var saa tung, at de ikke kunde bere den lengere end ud paa Kirkegulvet. Morgenen efter
derimod, da de saae Flaaden seile ind mod Hovedoen, bare tre Mend Kisten ud afßyen,
og Thjostolf med alt Byfolket fulgte den. Den blev fort op til Fors paa Raumarige og
blev der i 3 Maaneder.

Kong Erik og hans Her rykkede op imod Byen, og da Thjostolf gjorde Holdt uden
for Byen, ilede Eriks Mend efter Thjostolf og hans Skare, dog var hans Stavnbo, som
hedte Askel, den hurtigste. Thjostolf ffjod et Spyd mod ham, der traf ham under Stru
ben, saa at Spydsodden stod igjennem Nakken, og Thjostolf syntes aldrig at have gjort
et bedre Skud; thi der var intet bart paa ham uden dette Sted. Thjostolf foer op til Rau
marige, og samlede Mandskab der om Ncttten, hvormed han kom ned til Byen om Mor
genen. Imidlertid lod Kong Erik legge Ild paa Halvardskirken og vide om i Byen, som
ganste opbrendte. Kort efter kom Thjostolf ned med det samlede Mandskab til Byen,

1) Gjore vitterlig. 2) Det blanke Svcerd.

Cap. 3. Vatn. Formodentlig er det Vatne, en af de storste Gaarde i Vanso Sogn paa
Lister, hvorefter Orm Dagsson findes ncevnt; at det siulde vcere den bekjendte Gaard af samme
Navn paa Stord-Oen i Sondhordland, synes mindre rimeligt.

U«lu6s?, nu Hovedoen ved Christiania, bekjendt af et Cistercienser-Kloster, som der blev
funderet omtrent samtidig med Lyse - Kloster ved Bergen, nemlig i Midten af 12le Aarhundrede
(1148?). Det blev senere, formodentlig sidst i 14de eller fsrst i Aarhundrede, maastee paa
samme Tid som Munkelif Kloster i Bergen, forandret til et Birgitiner-Kloster folgelig saavel
for Nonner, som Munke. K. Håkon Datter, Hertuginde Ingeborg, gav hertil i Aaret 1352
en Deel af sit Arvegods, blandt andet nu Ladegaardsoen ved Christiania, cfr. Boriz>t.
r. Dun. IV IV. p. 417.

Vor» har man antaget at vcere den Gaard Fos, paa hvis Grund Blakjcrrs Kirke er opfort,
beliggende paa den ostre Side af Glommen i Nrffougs Prcestegjceld; men da der i Middelalderen
ogsaa stod en Kirke paa Gaarden Vor» (nu Fos) i Holter Annexsogn til Nannestads Prcestegjceld,
saa synes det rimeligere, at St. Halvards Skrin er bragt til denne Kirke, der var helliget hans
Fcrtter Kong Olaf, end til Blakjcer Kirke, som var dediceret til St. Laurentius.
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<s«pit«l 8
Om Sigurd

Elembc-Degn

da seilede Erik bort med sin Flaade, og kunde ingensteds komme i Land paa den Kane

as Fjorden, fordi Lendermcendenes Skårer overalt kom imod dem, og hvorsomhelst de for
segle Landgang, bleve 5 eller 6 eller Flere liggende paa Stranden. Kong Inge og hans
Fosterfader Amund Gyrdersson, kom med en stor Folkemagt i Hornbore-Sund, hvor

de stoges med Kong Erik og drcebte mange af hans Folk; men han styede undaf og vendte
om sorefter til Danmark igjen. Kong Inge forfulgte ham og tog fra ham alle de Skibe
han kunde faa, og det var en almindelig Tale blandt Folk, at aldrig stettere Tog var gjort i

anden Konges Vcelde med saa stor en Hcermagt. Kong Erik var dermed ilde tilfreds, og

syntes at Magnus Konge med hans Folge havde drevet Spot med ham, idet han havde for

maaet ham til denne Fcerd; thi erklcerede han aldrig herefter at ville vcere deres Ven, som
tilforn. Nu maa vi fortsattte Fortcellingen om Haralds Sonner og Sigurd Slembe, ester

hvad den vise og stjonsomme Mand Erik fortalt, og denne Fortolling ffri«
ver sig fra Lendermanden Håkon Mage, som selv var tilstede, og fortalte disse Begivenheder,
da de forste Gang nedtegnedes. Baade han Selv og hans Sonner vare med paa alle
disse Tog og i alle disse Slag, og vidste og fuld Beffed om de andre Tog.

Sigurd Slembe kom den Sommer fra Vesterhavet til Norge, hvor han spurgte sin
Fraendes, Magnus Konges, uheldige Tog; thi ventede han ikke stor Trost i Norge; men
seilede udenskjcers sor forbi Landet, såtte over til Danmark og holdt ind ad Dresund. Son

denfor V ren stodte han paa nogle Vendesnekker, gav sig i Strid med dem og vandt Seier.
Der ryddiggjorde han otte Skibe, drcebte Mange as Mandskabet og hcrngte Nogle. Si
gurd fiakkede en Tid om i Sorlandene, fordi han vidste at der ingen Hjcelp i Norge var at

faa for ham, mest formedelst Throndernes og Morernes Modstand. Saa siger Ivar:

Thronder og Morer
Opstod mod Konge,
Som kom fra Vest;
Sit Gavn ei vide;
Og mangen Mand
Forandred' Sind

Mod Magnus's Son,
Den kjcerlig milde.

Og det fortoller han, at da Sigurd foer fra Norge, kom han til Sveakongens Rige:
I Tapperhed

Kongens Mcend proves;
De iled til Takkel

I Storm og Uveir.
Og Skibsfolket

Agted' paa Seil;
Dses der maatte;
Svalt var det paa So.

I) Erik Oddsson er Forfatter til Hryggjar Stikka, som indeholder Harald Gilles, Magnus Blindes og
Sigurd Slembes Levnetsbestrivelse.

tap. 4. Norubol-usnna, nu Homborg-Sund ved Homborg-O i Eids Sogn og sandviks
Prcestegjceld i Nedences Fogderi. At det er dette, og ei et Sund af samme Navn i det nordlige
Bahuus-Lehn, det slutter man uden Vanffelighed af Sammenhcengen; thi Vikslden ostenfor Fol
den-Fjord, endog lige til Tunsberg og Oslo, havde K. Erik nemlig allerede hjemsogt; det er
altsaa ganste naturligt, at Toget derncest gik til Agder, hvor han forst stodte paa Kong Inges
Flaade, blev slaaet og nodt til at stygte tilbage til Danmark igjen.

Cap. 5. Herved forstaaes uden Tvivl det samme som det nuvcerende
Skåner ved Dresund i Skaane.
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Hvast randt Skibet
I flyvende Storm,
Paa Belgen det reed
I brusende Strem.
ZCtstore Konges
Folk lagde til Ankers
Skibet det Lunge
Ved Kalmarnces-Strand.

Da var han kommen til Danakongens Rige, hvor han gjorde sig mange Hovdin
ger til Venner, og Kongen fremfor Alle, som her siges:

Han, som farved

Slutted' gode Fred
Med loters Gram.

Han holdt og et Slag med Venderne ved Moen, hvori han vandt Seier. Siden
holdt han sondenfra og lagde op i den ostre Arm as Got-Elven, hvor han vandt 3 Skibe
af Thorer Hvinantordas og hans Sosterson Olafs, en Son as Harald Kesies, Flaade.
Olafs Moder var Ragnhild, Kong Magnus Barfods Datter. Olaf jog ham op paa Land.
Saa siger Ivar:

Pile stjoelved,
Skud foreges,
Og Stridsmcend vige
Paa begge Sider.

Da var Tjostolf i Konghelle, og havde samlet Folk, der ffulde vwrge for Landet,
og did styrede Sigurd med sin Flaade. De fkjode paa hverandre; men han kunde ei kom
me paa Land, og paa begge Sider faldt Mange, og Mange bleve saarede. Der faldt
Ulfhedin Sorolfsson, Sigurds Stavnbo, en Islcender fra Nordfjerdingen, og derpaa sei
lede Sigurd sin Vei, holdt nordefter til Viken og rovede vide omkring. Da nu Sigurd
laa i en Havn, somheder P o rtyria, paa Lung ar ds-Siden, og lurede paa de Skibe, som fore
til eller fra Viken, og plyndrede dem, samlede Tunsbergsmcrndene en Krigsmagt mod ham og
kom uforvarendes paa dem, medens Sigurd og hans Mcend var paa Land og deelte deres Bytte.
Nogle af Mandskabet kom ned fra Landet, men Nogle lagde sig med deres Skibe tvcers
over Havnen udenfor dem. Der faldt Mange af Sigurds Folk, hvoriblandt Finn Geit og
Mel Smidsson; men Sigurd lob op paa sit Skiv og roede ud imod dem. Vatn-Orms
Skiv, var det ncermeste og han lod sit Skib skaate tilbage; men Sigurd roede dem lige forbi,
og undkom saaledes med et Skib, efterat Mange vare faldne. Da digtedes dette:

Vatn-Orm i Porter ei
Modig Slaget udholdt.

i) Slagets Stoer er Ravnen.

Kalmarne», see 1 B. S. 312.
Maun nu Den Moen ved Sjceland i Danmark.
?«it>i.ja a (Oinu» ?ortui'ia hos Saxe), nu Porter eller Porter, endnu en

meget segt Havn, beliggende Miil i Syd fra Kragere, cfr. om tlrNninar 1 B. S. 61.
11, Vinds 2det Hefte. 21

Drnens Fodblad rodt,

Kongen i Gst-Elv
gav Brad,

Hvor Slaget han holdt
For Fcrdrene-Arv;
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Vapitel 6

Beinteins Mord Derpaa seilede Sigurd Slembe - Degn sor til Danmark, og da omkom en Mand
paa hans Skib, som hedte Kolbein Thorliotsson fra Batalder paa Hadaland. Han
sad ien Baad, som var bunden fast til Skibet, fordi de seilede stwrkt. Da de kom
ser til Danmark forliste Sigurds Skib; men han Selv var om Vinteren i Aalborg.
Sommeren efter seilede Magnus og Sigurd, begge sammen, sorfra med 7 Skibe og
kom uforvarendes om Natten til Lister, hvor de lagde til Lands med deres Skibe.
Der var Beintein Kolbeinsson, Kong Inges Hirdmand, en overmaade tapper Mand,
tilstede. Sigurd og hans Mcend sprang op paa Land i Dagningen, kom uforvarendes
paa dem, omringede Huset og vilde stikke Ild paa Gaarden; men Beintein kom ud
i et Madbur med sine Krigsvaaben, vel bevcebnet, og stod indenfor Doren med dra
get Svcerd, havde Skjold for sig, Hjelm paa Hovedet og sierdig til at forsvare sig.
Doren var noget lav. Sigurd spurgte, hvo af hans Svende havde mest Lyst til at gange
ind mod Beintein, hvilket han kaldte gild Mands Verk; men Ingen var dertil meget hur
tigen sierdig. Beintein, som Horte hvad de talede, siger: „hvo af Eder, som ganger ind, stal
finde Vaaben for sig." Det var morkt i Madburet og han stod ved Doren med draget
Svcerd. Da Sigurd, som stod noget fra Doren, mcerkede at Ingen var sierdig til Angreb,
tog han et Graastind og snoede om Haanden, trak sit Svcerd og vendte sig mod Huset.
Da var han i Skjorten og havde intet paa Hovedet. Han lob ind i Huset saa hurtig
som en Piil forbi Beintein, og kom strår ind. Beintein hug efter ham, men ramte ham
ikke; men Sigurd vendte sig strår mod Beintein, og de verlede nogle saa Hug med hinanden,
fer Sigurd gav ham Banehug, og kom derpaa ud med Hovedet i Haanden; da viste det
sig hvor besynderlig rast, hurtig og mandig Manden var. Saa siger Ivar:

Modige Konge Landnnends Skårer
Styred mod Lister Flygted til Skoven
Dstenfra Nces For Skjoldungens Magt,
Ved Agde-Side. Da Luerne brcendte.
Hersesicegt faldt; Heltene lokked'
Hcer var i Landet; Med Spydene rod'
For Kenningen Blodet af Beintein,
Vygderne brcrndte. For Bane han fik.

De toge alt det Gods, som paa Gaarden var, fore derpaa til deres Skibe og seilede
bort. Da Kong Inge og hans Venner, saavelsom Kolbeins Sonner, Sigurd og Gyrder,
Beinteins Brodre, sporge Beinteins Drav, sendte Kongen meget Mandstab mod Sigurd
Slembe og hans Folge, reiste ogsaa Selv, og tog et Skib fra Håkon Paulsson Pungilt,
som var en Datterson af Aslak, en Son af Erling Skjalgsson fra Sole og Håkon Mages
Sodstendebarn. Kong Inge jog Håkon og hans Folge op paa Land, og tog alle deres
Skrcepper. Sigurd Stok, en Son af Endrid i Gautdal og hans Broder Erik Hoel,
samt Andreas Keldustid, Grims Son fra Ord, stygtede Alle undas ind i Fjordene. Men
Sigurd Slembe, Magnus Blinde og Thorleif Skjeppe seilede udenstjcers med 3 Skibe
nord til Hålogaland, og Magnus var om Vinteren nord i Bjarko hos Vidkun lonsson,

XladorA, nu Stiftsstaden Aalborg i Norre-Iylland i Danmark.
I.iBti, nu Lister, see Agder, 1 B. S. 38.
Boli, Sole paa Icederen, see 1 B. S. 168.
v»ut<j»l,-, nu Gutdal, en stor Gaard i Op-Stryens Sogn og Indvikens Prcestgd. i Nordfjord.
0,6 (ViBt-0l<I), nu Orten, en O med en temmelig betydelig Gaard af samme Navn i Mun

dingen af Romsdals-Fjorden i Agers Prcestegjoeld.
Vj»,Ks>', nu Bjerke i Senjen, see 1 B. S. 258.
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kapitel 7.
Om Sigurd

Slembcs
Hcrrtog

Knuts Brodersen. Men Sigurd lod hugge Stavnen af sit Skib, hug Hul deri og
saenkede det ned i den indre Mgisfjord, hvorefter han om Vinteren sad ved Tjeldesund
ved Gljufr afjord i Hinn. Langt inde i Fjorden er en Hule i Bjerget; paa dette Sted
i Finmarken sad Sigurd med sit Folge, der bestod af meer end 20 Mand, hemmeligen, og
h<engte et Teppe for Aabningen af Hulen, saa ingen Mand kunde see den fra Stranden.
Thorleif Skjeppe, Einar Bgmundsson fra Sand og Gudrun, Einar Aressons Datter
fraßeikjaholar, ffassede Sigurd Kost om Vinteren. Der fortsettes, at Sigurd lodFinner
ne den Vinter gjere sig to Studer inde i Fjorden, som vare sammenbundne med Dyre-Sener
uden Sem, og Vidjer i Stedet for Knceer, og ombord paa hver Farkost var 12 Mand.
Sigurd var hos Finnerne da de gjorde Skuderne, og Finnerne havde godt Dl, hvormed
de bevcertede Sigurd. Da qvad Sigurd dette:

Godt var i Finnegamp)
Hvor vi glade dråk.
Og glad gik Kongeson
Imellem Boenke;
Og ei Gammen fattes
Ved lystigt Drikkebord,
Mand glceded Mand,
Hvor ved Land jeg var.

Disse Skuder vare saa lette, at intet Skib kunde opjage dem paa Våndet, som det
heder i Visen:

Faa folge kan
Haleyste Furu,2)

Skib
er under Seil.

Sigurd og Magnus fore derpaa nordfrå med de samme Skibe, som Finnerne havde
gjort; men da de kom til Vaagen, drcebte de Svend Prcest med to af hans Senner.

Derpaa seilede Sigurd serud til Vikar, hvor de grebe Kong Sigurds Lendermaend,
Vilhelm Skinnar og Thorald Kjeft, og drcebte dem begge. Derpaa foer Sigurd serefter
langs med Landet, hvor han medte Styrkar Glceserofa ser ved Byrda, da han kom senden
fra Kjebstaden, og drcebte ham. Da nu Sigurd kom ser til Vals nces, tras han Svine
grim udenfor Nwsset, og lod hugge den heire Haand af ham. Derpaa foer han ser til
More, forbi Mundingen af Throndhjems-Fjord, hvor de toge Hedin Hirdmaga og Kalf

i) Finne-Hytte. 2) Skib fra Hålogaland. 3) Med Dyresener sammenbundet. 4) I en Hast.

af Hind-Oen.
»ll6a Bun 6, nu Tjellesund, og Ninn nu Hind-Den, hvorom see Hålogaland 1 B. S. 24.

eller tilukl-fjsldr er maaffee nuvcerende Grundvold?Fjord ved nysncevnte Tjelle
sund; at den siges at ligge i Finmarken er naturligviis en Vildfarelse, cfr. 1 B. S. 24.

Ban6 r, nu Gaarden Sand ved Tjellesund.
Ne i ali ular, en Gaard paa N,o>'HanoB i Bardastrands-Syssel paa Vestlandet i Island.
Vaga,-, nu Vaagen eller Kirkevaage, hvorom see S. 276.
Cap. 7. Vi Kar, nu Gd. Vik, paa hvis Grund staaer Annexkirken til Brsno Prcestegjoeld i

Helgelands Fogderi. Den forekommer ogsaa i Diplomer og Asl. Bolts lordeb., ligesom her i
Flertals-Formen, cfr. 1 B. S. 24.

Boro, see 1 B. S. 53.
Val Bno 8 (MvalBN6B), nu Valsnces, d. e. det nordre Nces ved Mundingen af Vals-Fjord i

N«s Sogn til Orlandets Prcestgd. og Fosens Fogderi.
21*
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Eapitel 8
Om Kong Inges

Brevsending.

Hedin slåp han les, men Kalf drobte de. Da Kong Sigurd og hans
Fosterfader Saada-Gyrder spurgte til Sigurd Slembe-Degns Ford og hvad han tog sig
for, sendte de Folk, som ffulde opsoge ham, hvis Formond vare lon Kauda, en Son af
Kalf Vrange, Bistop Ivars Broder, og desuden Prosten lon Smyril (Spurve-Hog).
De bestege Skibet Renen, som havde 22 Rum og var den hurtigste Seiler, og fore afsted for at
opsoge Sigurd, men da de ikke fandt ham, vendte de tilbage nordefter, sig til liden Priis; thi
Folk sagde, at de saae Sigurd og hans Folk, men turde ei binde an med dem. Siden
foer Sigurd sorefter langs med Landet og gjorde allesteds stor Skade. Han drog syd
til Hordaland og kom til Herdla, hvor Einar, en Son af Lare-Paal, havde en Gaard,
og var da faren ind til Hamars-Fjord til Gangdaga-Thing/) De toge alt det Gods
som paa Gaarden var, og et Langffib paa 25 Rum, som tilhorte Einar, tilligemed hans
4aarsgamle Son, som laa hos en af hans Arbeidsfolk. Nogle vilde drobe Gutten, men
Andre toge ham bort med sig. Arbeidsmanden sagde til dem: „det vil ikke vore Eder til
Held at drobe Gutten, eiheller til nogen Nytte at fore ham bort; thi det er min Son og
ikke Einars," og paa hans Ord lode de Gutten blive tilbage og fore Selv bort. Da Ei
nar kom hjem, gav han Arbeidsmanden Penge til to Brer Gulds Vordi, takkede ham
for hans snilde Paafund og lovede ham herefter sit bestandige Venstab. Saa siger Erik
Oddsson, som forst nedskrev denne Fortolling, at han Horte i Bergen Einar Paalsson for
tolle denne Begivenhed. Derpaa foer Sigurd sorefter langs med Landet heelt oster til
Viken, og traf Finn, Sauda-Ulfs Son, oster paa Kvilde, da han var i Fcerd med at ind
krove Kong Inges Skyld, og lod honge ham. Derefter seilede de ned til Danmark.

Vikvoringerne og Bergensmondene sagde, det var usommeligt, at Kong Sigurd og
hans Venner sadde roligen nord i Kjobstaden, medens hans Fadermorder foer omkring i
Farvandet udenfor Mundingen af Throndhjems-Fjord, hvorimod Kong Inge og hans Folk
sad i Viken midt i Faren, vorgede Landet og holdt mange Slag. Da sendte Kong Inge
et Brev nord til Kjobstaden, hvori stode disse Ord: „Kong Inge Haraldsson sender sin
Broder Kong Sigurd, saavelsom Saada-Gyrder, Ogmund Svipte, Ottar Birting og alle
Lendermond, Hirdmond, Huuskarle med hele Almuen, Rige og Fattige, Unge og Gamle,
Guds og sin Hilsen. Alle Mand er vitterlig den Våande, hvori vi ere stedte, saavelsom
vor Barndom, da Du er 5 Aar gammel og jeg er 3, saa at vi Intet kunne foretage uden
vore Venners og gode Monds Raad. Nu tykkes jeg og mine Mond, at vi stande Faren
og begges vores Nod normere end Du eller Dine Venner; thi gjore Du nu saa vel, at
Du farer til mig saasnart Du kan, og saa mandstork som muligt, paa det vi kunne vore sam
lede, hvad saa end monne indtroffe. Nu er den vor bedste Ven, som gjor Sit til, at vi
ere mest enige og holde jovnligst sammen i alle Dele. Men dersom Du undslaaer Dig
og ei vil fare, efter det Bud jeg i Noden sender Dig, som Du for haver gjort, da maa Du
gjore Dig beredt paa, at jeg farer imod Dig med en Krigsmagt, og da stifte Gud imellem

1) Gangdage kaldtes de 4 Dage for Christi Himmelfarts Dag, saa kaldte fordi Prcesterne de Dage gik
omkring paa Enge og Ågre, stcrnkede Vie-Vand overalt, og fang Hymner og holdt tillige Taler. Denne
Uge efter Paaske kaldtes Gangdags-Ugen, og det Thing som holdtes i denne Gangdags-Thing.

Itei <lla (Nel-llsla, Nerna), nu Herls i Nordhordland.
U»mal-8-hsr<ll, Hammer-Fjord, d. e. Fjorden ved Hammer eller det vestlige Sogn afOster-

Den i Nordhordland.
KanSflaAa-hinA, har Ncwn af de Dage, paa hvilke det holdtes, nemlig Gangdagene, eller

Dagene i Himmelfarts-Ugen, d. e. den anden Uge for Pintstid.
X vililii r (Lviltlrii), nu Qville i Herredet eller Prcrstegjoeldet af samme Navn, i den nord

lige Deel af Bahuus-Lehn, see 1 B. S. 63.
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os; thi ikke ere vi lamgere i Stand til at sidde med saa stor Bekostning og saa talrigt et
Mandstab, som formedelst Ufreden her behoves, da desuden meget Andet tiltrwnges. Der
til med haver Du al Landstyld og andre Indtcegter i Norge. Lev i Guds Fred."

Da stod Ottar Birting op paa Thinget og svarer forstafAlle saalunde: „Det er Kong
Sigurds Svar til sin Broder, Kong Inge, at Gud vil lonne ham for hans gode Hilsen,
samt for den Moie og Besvcer, som Du og Dine Venner have i Dit Rige i et Nods-Til
fcelde, som angaaer os begge. Endffjondt nu Somt synes noget starpt i Kong Inges
Ord til sin Broder Sigurd, da haver han mangenlund dertil gyldig Aarsag. Nu vil jeg
gjore Eder min Mening vitterlig, og hore om Kong Sigurd med de ovrige ma?gtige Mcend
deri ville samtykke, at Du, Kong Sigurd, gjor Dig fcerdig med alt det Folk, som vil folge
Dig, til at vcerge Dit Land, og saa mandstcerk muligt farer til Din Broder Kong Inge,
det forste Du kan, for at styrke hinanden i alle Ting, som kunne vcere Eder til Gavn; men
Gud den Almcegtige styrke Eder begge. Nu ville vi hore Dine Ord, Konge." Peter, en
Son af Sauda«Ulf, som siden blev kaldet Peter Byrdar-Svend, bar Kong Sigurd paa
Thinget. Da sagde Kongen: „det maa I vide alle Mcend, at, om jeg stal raade, vil jeg
fare til min Broder Kong Inge saa fort jeg kan." Da talede og Andre, En efter den An
den; men endstjondt Enhver begyndte sin Tale paa sin Viis, endte den dog overeensstem
mende med hvad Ottar Birting havde forestaaet, og det blev aftalt, at kalde Krigsmagten sam
men og fare oster paa Landet. Derefter foer Kong Sigurd med en stor Krigsmagt oster
til Viken, hvor han traf sin Broder Kong Inge.

Samme Host kom Sigurd Slembe og Magnus Blinde sor fra Danmark med 30 w.
Skibe, bemandede baade med Daner og Nordmcend. Det var ncer mod Vinternat. Da H°lmenqra«.
nu Kongerne og deres Folk sporge dette, fare de oster imod dem. De modtes i Hvaler
ved Holmengraa nceste Dag efter Mortens - Messe, som var en Sondag. Kong Inge
og Kong Sigurd havde 20 Skibe, som alle vare store. Der blev et stort Slag; men ef
ter det forste Anfald stygtede Danerne med 18 Skibe hjem til Danmark. Derpaa rydde
des Sigurds og Magnus's Skib, og da det sidste var saa godt som blottet for Mandffab,
laa Magnus endnu i sin Seng, og Hreidar Griotgardsson, som lcenge havde fulgt ham og
vceret hans Hirdmand, tog Magnus Konge i sit Fang og vilde lobe med ham ombord i
et andet Skib. Da blev Hreidar studt med et Spyd, som gik imellem Skuldrene, og
Folk sagde, at Magnus fik sin Bane af det samme Spyd. Reidar faldt baglcends paa
Dcekket og Magnus ovenpaa ham, og hver Mand talede om hvor hcederligen han havde
fulgt sin Herre og rette Drot. Vel den, som faar stig Priis! Der faldt paa Magnus Kon
ges Skib Lodin Sauprud af Li na stad, Bruse Thormodsson, Sigurd Slembedegns Stavn-

Cctp. tl). Uvalir Hvowm), nu Hvalserne ved Sydkysten af Smaalehnenes Amt (see
VinAulnwlK IV. S. 38), hvortil ogsaa Nnlminn Si-H (Nnlmiinn nu Holmengraa, en liden
O eller Holme beliggende vestenfor Stromstad, fordum sees at vcere henregnet. Ogsaa ved Hes
nces paa Aader findes en liden Holme af samme Navn, og vestenfor denne nogle smaa Ser, som
ogsaa kaldtes UvKli,-, nu Valoerne (cfr. Håkon Hak. S. Cap. 140), hvilket har givet Anledning
til den Paastand, at det var her det omhandlede Slag stod; men nåar man kun lcegger Mcerke til,
at Kongerne, som vare i Viken (ventelig i Tonsberg), da de erfarede Sigurds og Magnus Blin
des Ankomst sondenfra, droge „»utr i moti heim" (osterud dem imsde, eller oster imod dem), saa
vil allerede denne Paastands Urigtighed vcere ioinefaldende. Den Kirke, til hvilken Sigurd
forst blev henbragt, maa have vceret BKei<iitwlB (nu Skee) Kirke i Vette-Herred i den nordlige
Deel af Bahuus-Lehn, cfr. S. 63.

I.jno»t»6ir (I.in»Bln<lii'), nu Linstad i Stange Sogn og Prcestegjceld paa Hedemarken,
hvilken betydelige Gaard i Middelalderen havde en Kirke. Gd. Lindestad i Ramnces Sogn og
Jarlsbergs Fogderi kan hermed ei vcere meent.
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boer, Ivar Kolbeinsson, og Halvard Fceger, som havde vceret i Sigurd Slembes Forrum.
Denne Ivar havde vceret den forste, der om Natten var gaaet ind til Kong Harald og
havde lagt Haand paa ham. Der faldt en stor Deel af Magnus Konges og Sigurd
Slembes Mandskab; thi Inges Mcend lod ikke nogen Mand undkomme, som de kunde faa

fat paa, endskjondc faa her ere ncevnede. De drcebte paa en Holme mere end 40 Mand, hvori
blandt to islandske Mcend, Prcesten Sigurd Bergthorsson, Sonneson afMaard, den anden
Clemet, en Son afAre Einarsson; men tre Islcendere beholdt Livet, nemlig Ivar Skraut-

Hank, en Son af Kalf den Vrange, der siden blev Biskop i Throndhjem, og Fader til

Erik Erkebisp. Ivar havde stedse fulgt Kong Magnus, og han undkom paa sin Broders,
lon Kaudes, Skib. Jon var gift med Cecilia, en Datter af Gyrder Baardsson, og var

da i Kong Inges og Sigurds Hcer. De vare i alt tre, som slåp ombord paa lons Skib;
den anden var Arnbjorn Ambe, som siden blev gift med Thorsteins Datter i Audsholt;
den tredie var Ivar Dynte, en Son af Starre, men en Thronder af Modrene - Mt, og
en overmaade vcen Mand. Da nu Krigsfolket fik at vide at disse tre vare der ombord,

gribe de til deres Vaaben og anfalde hans Skib. De skiftede nogle Hug, og det var
noer ved, at hele Hceren var kommen i Slag; men det kom dog til det Forlig mellem dem,

at lon udloste sine Brodre Ivar og Arnbjorn mod bestemte Losepenge, som siden bleve
ham eftergivne. Men Ivar Dynte blev fort paa Land og halshuggen; thi Sigurd og Gyr

der, Kolbeins Sonner, vilde ei tåge Penge for ham, da de vidste, at han havde vceret med ved
deres Broders Benteins Mord. Det sagde Ivar Biskop, at aldrig var Noget rammet ham,

der var gaaet ham saa ncer, som da Ivar blev fort paa Land under Dren, og vendte sig om til de
Andre med det Onske, at de maatte modes Hisset med Glirde. Gudrid Bergsdatter, en
Soster af Erkebiskop lon, fortalte Erik Oddsson, at hun Horte Ivar Biskop sige dette.

b Mand, ved Navn Thrand Gjaldker (Skatmester), var Styrmand paa Kong
lages til Fange. Inges Skib. Da var det kommen saa vidt, at Inges Mcend roede paa Smaabaade

imellem Skibene ester dem, som svommede paa Våndet, og drcebte hvem de kunde faa fat
paa. Sigurd Slembe kastede sig overbord, efterat hans Skib havde mistet sit Mandskab,
krcengede Brynien af sig under Våndet og svommede siden med Skjoldet over sig. Nogle
Mcend fra Thrands Skib toge en Mand, som svommede paa Våndet, fangen og vilde
drcebe ham; men han bad for sig, og tilbod at ville sige dem, hvor Sigurd Slembe var,

og derpaa indgik de. Men Skjolde og Spyd, dode Mcend, Vaaben og Klceder stode vide om
paa Soen ved Skibene. „I monne vel see," sagde han, „et rodt Skjold styde paa Vån
det, derunder er han." Did roede de derpaa, toge ham og forte ham ombord paa Thrands
Skib. Nu sendte Thrand Bud til Thjostolf, Ottar, Aasmund og Gyrder. Sigurd Slem

be havde et Fyrtoi hos sig, og Knusken var i en Valnodskal, hvorom der var puttet Vor.
Dette fortcelles fordi det synes at vcere en sindrig Maade at forvare det paa, saa det al

drig kunde blive vaadt. Derfor svommede han med Skjold over sig, fordi Ingen kunde
kjende det ene Skjold fra det andet, da saa mange stode om paa Soen, og de sagde

selv, at de aldrig havde hittec ham, nåar det ei var bleven dem sagt hvor han var. Da
Thrand kom til Lands med Sigurd, og det blev Krigsfolket sagt at han var fangen, stog

Hceren op et stort Skrig af Glcede. Da Sigurd Horte dette, sagde han: „ mangen ond

Mand vil glcedes ved mit Hoved i Dag." Da gik Thjostolf Alesson didhen hvor Sigurd
sad, strog en med Solv-Fryndser besat Silkehue af hans Hoved og sagde: „hvi var Du,
Trcelle-Son, saa djcerv, at Du vovede at kalde Dig Kong Magnus Barfods Son?"

i i Ncerheden af Bispesædet Skalholt paa Ssnderlandet i Island.



Sigurds, Inges og Øystein Haraldssonners Saga. *163

Sigurd svarede: tsr Du ligne Fader min med en Trcel; thi lidet var Din Fader vcerd
imod min." Hall, en Son af Lcegen Thorgeir Steinsson, Kong Inges Hirdmand, var
ncervcerende ved denne Begivenhed, og fortalte den til Erik Oddsson, som derefter nedtegnede

Fortcellingen ien Bog, som kaldes Rygstykke. I denne Bog fortcelles om Harald Gille
og hans Sonner, om Magnus Blinde og Sigurd Slembe, alt indtil deres Dod. Erik
var en forstandig Mand, som den Tid var lcenge i Norge. Noget af Fortcellingen ned

skrev han ester Håkon Mages Udsagn, som var Haraldssonnernes Lendermand, der tillige

med sine Sonner var med i hele denne Strid og disse Raadstutninger. Erik ncevner end
nu fiere forstandige og sanddrue Mcend, som fortalte ham disse Tidender, og vare saa noer,

at de saae eller Horte Alt hvad som stede. Noget nedstrev han ester hvad han Selv
havde hort eller feet.

Hall siger, at Hsvdmqerne vllde strår lade Stgurd drcebe; men de Mcend, som grum- Sap.ee, 12.
., ,/ , Sigurd Slemde.

meste vare, og syntes at have sin Harme paa ham at hevne, tllraadede hans Plnjel, og der- Dcgns Pinsser.
til udncevnedes Beinteins Brodre, Sigurd og Gyrder Kolbeinssonner; Peter Byrdar-Svend
vilde ogsaa hevne sin Broder Finn. Men Hsvdingerne og den storste Deel af Folket gik

deres Vei. De brode hans Skindebeen og Arme i sonder med Vrehammere. Siden
klcedte de ham nogen og vilde staae ham levende; men da de vilde staaeHuden af hans Isse,
kunde de ikke komme til for Blodraset. De toge saaledes Lcederpidste og stoge ham saa

lcenge, indtil Huden var saa ganste af ham, som om han var staaet. Derpaa stodte de en Stok
i Ryggen paa ham saa den gik isonder, stcebte ham derpaa hen til et Tråe, hcengte ham, hug siden

Hovedet af ham, og droge Hovedet og Legemet hen til en Steenroise og nedgrove det der.
Det paastaae Alle, baade hans Venner og Uvenner, at ingen Mand i Norge, som kunde

erindres af de Levende, har vceret mere begavet og i alle Fuldkommenheder mere ovet end
Sigurd; men i nogle Dele v2r han en ulykkelig Mand. Hall sagde, at han talede lidet, og svarede
kun Faa med enkelte Ord under sine Pinster, endstjondt de tiltalede ham. Videre siger Hall, at
han aldrig rorte sig mere, da de pinede ham, end som om de stoge paa Stok eller Steen. Dette
anforte Hall som et Beviis paa, at han var en dygtig Helt, der havde Mod til at udholde
Pinsler, at han stedse holdt Munden lukket og rorte sig ei af Stedet. End videre sagde
han, at han ikke forandrede det mindste sit Mcele, og talede med saa megen Lethed, som om
han sad paa Dlbcenken; hverken talede han hoiere eller lavere eller mere stjcelvende end
han pleiede. Han talede alt indtil han opgav Aanden, og sang derimellem af Psalmebogen,
hvilket syntes Hall at vcere over andre Mcends Evne og Styrke. Men den Prcest, som

havde sin Kirke der i Ncerheden, lod fore Sigurds Legeme did til Kirken. Denne Prcest
var en Ven af Haralds Sonner; men da de spurgte dette, kastede de Vrede paa ham, og

lode Liget fore tilbage, hvor det havde vceret, og Prcesten maatte betale Boder. Sigurds
Venner fore siden sor fra Danmark med et Skib efter hans Liig, forte det til Aalborg og
begrove det i Marice-Kirken der i Byen. Saa sagde Provst Ketil, der som Prcest forrettede ved

Marice-Kirken, til Erik, at Sigurd der var begraven. ThiostolfAlesson lod fore Magnus
Blindes Liig til Oslo og begrave det i Halvards-Kirken hos Kong Sigurd, hans Fader. Lodin
Sauprud, Thorleif Brynjolfsson og Kolbein lode de fore til Tunsberg; men det ovrige faldne
Mandstab blev begravet paa Stedet.

Da Kongerne Sigurd og Inge havde raadet over Norge i 6 Aar, kom Eystein, som ««pite, 13.
var en Son af Kong Harald Gille, den Våar vestenfra Skotland. Arne Sturlesson, s°« ""mm» m

Thorleif Brynjolfsson og Kolbein Ruge havde seilet vester over Havet efter Eystein, fulgte ""NKiss.'"
ham til Landet og seilede strår nord med ham til Throndhjem. Thronderne toge mod ham,
og han blev paa Gangdage-Thinget paa Aren udvalgt til Konge, saaledes at han stulde have
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den tredie Deel af Norge med sine Brodre Sigurd og Inge. Disse vare den Gang osier
i Landet, og da fore Mcend imellem Kongerne, der saaledes forligtes, at Eystein stulde have

en Trediedeel af Riget. Der blev ftestet Tro til hvad han forebragte om sin Fcedrene-
Slcegt, fordi Kong Harald Selv havde bevidnet det. Kong Eysteins Moder hedte Bja.

dok og fulgte ham til Norge. Magnus hedte Kong Harald Gilles fjerde Son, der blev
opfostret af Orm Kyrping. Han blev og valgt til Konge, og fik en Fjerdedeel af Landet.

Magnus var strål i Foden, levede kun kort, og dode paa Sotteseng. Ham omtaler Einar
Skulesson:

Men Sigurd volder Slagets Gjald,
Inge lader Vaaben synge;
Magnus hegner Folkets Fred.
Gilde Bragaheltens Sloegt
Farver Stridens med Blod,
Og gjcever' under Solen
Fire Brodre aldrig vare.

kapitel iH. Ester Kong Harald Gilles Fald, blev Dronning Ingerid gift med Ottar Birting,

der var Lendermand, stor Hovding og Thronder af Mt, som styrkede Kong Inges Regje
ring meget, medens han var mest i Barndommen. Kong Sigurd var ingen stor Ven
af Ottar, som han syntes bestandige» holdt sig paa Kong Inges Side. Ottar Birting

blev drcebt nord i iet Overfald om Qvwlden, da han gik til Aftensang. Da
han Horte Hvinet af Hugget, holdt han med Hcenderne Kappen op mod Hugget, i den Tanke
at der blev kastet Sneebal ester ham, som Unggutterne pleie at gjore. Ottar faldt ved
Hugget; men hans Sen Alf Rode, som just kom gaaendes i det Samme ind paa Kirkegaarden,
saae sin Faders Fald, og saae at den Mand, som havde drcebt ham, lov oster om Kirken. Alf
lob ester ham og drcebte ham paa Hjornet af og Folk sagde, at han
havde god Lykke til at hevne sin Fader, hvorover han siden agtedes meget meer end tilforn.

kapitel 15. Kong Eystein Haraldsson var inde i Throndhjem, da han spurgte Ottars Fald, og
Haraldssons Be-staevnede derpaa til sig Bondehceren, hvormed han foer ud til Byen og var meget mandstcerk.

Men Ottars Frcender og andre Venner beffyldte Kong Sigurd, som var i Byen, for at

dette var steet ester hans Raad, og Bonderne vare meget ophidsede mod ham. Men
Kongen tilbod at underkaste sig Renselse ved Icernbyrd, for at bekrcefte Sandheden af hans

Udsagn, og derom blev der gjort Forlig. Derefter foer Kong Sigurd sor i Landet; men
denne Renselse blev siden aldrig fremmet.

Vapitel 16. Dronning Ingerid fik en Son med Ivar Sneis, som blev kaldet Orm, og fik Tilnav
dclsßegyndeA net Kongebroder. Han var en vakker Mand af Udseende, og blev en stor Hovding, som

siden stal omtales. Derefter blev Ingerid gift med Arne paa Stodreim, der siden blev
kaldet Kongs-Maag, og deres Born vare Inge, Nicolaus, Philippus i Herdsla og Margret,
som forst var gift med Bjorn Buk, og siden med Simun Kaaresson.

1) Skjoldet. 2) Derved forstaaes stedse Throndhjem. 3) Ehor-Hjornet.

<sap. 13. 8 tau 6la (Otodlg, Otudl»), nu Gd. Stole i Etne Sogn og Prcestegjceld i Sondhord
land (see 1 V. S. 50), var Orm Kyrpings og hans Sons, Jarlen Erling Skakkes, Bopcel. Her
var det altsaa, at K. Harald Gilles Ssn Magnus blev opfostret.

Cap. li». BneiB (i „den rode Bog" BnVi«), en Gaard i Nordby Sogn og Aas Prcestegd.
paa Folloug. Hvis Ivars Navn, „Snris," har Hensyn til nogen Gaard, da er det maastee denne.

Blo<lrN6 mr Otakineimr), nu Stareim eller Staareim i Sognet af samme Navn
og Eids Prgd. i Nordfjord, see Saml. t. d. N. F. Spr. og Hist. 1 B. S. 271 og 4 V. S. 554.

see foran S. 160.

Eystein Folket Penge gi'er;
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Orm Kyrping og Ragnhild, en Datter af Sveinke Steinarsson, havde en Son, som^"p"«'"-, Erling Slåtte»
hedte Erllng. Kyrpmge-Orm var en Sen af Svend Svendsson, der var en Son af Erling N"' m
fra Gerde. Orms Moder var Ragna, en Datter af Jarlen Orm Eilifsson og Sigrid, en """"°"'

Datter af Jarlen Finn Arnesson. Orm Jarls Moder var Ragnhild, en Datter af Hå
kon Jarl den Mcegtige. Erling var en forstandig Mand og en stor Ven af Kong Inge,

og det var ved hans Raad og Hjcelp at Erling fik Christine, en Datter af Kong Sigurd
lorsalafar og Dronning Malmfridt Erling eiede en Gaard paa Stodle i Sondhordland.
Erling foer ud af Landet, oa med ham Endrid Unge tilligemed flere Lendermcend, der havde
vakkert Mandskab med sig. De agtede at gjore en lorsala-Fcerd, og tåge over Vester

havet til Orkenoerne. Derfrå foer Ragnvald Jarl, Kale kaldet, og Vilhelm Biffop i Folge
med dem; de havde i Alt 15 Langstibe fra Orkenoerne, hvormed de forst seilede til Sy
deroerne, derfrå vester til Valland, og siden den samme Vei, som Kong Sigurd lor

salafar havde seilet ud til Norvasund, og hcerjede vide om i det hedenffe Spanien. Kort
ester at de havde seilet igjennem Sundet, Mtes Endrid Unge med hans Folge tilligemed
6 Skibe fra dem, og siden fore hver for sig. Ragnvald Jarl og Erling Skakke tras i Soen

paa en stor Lastdrager, som kaldes Dromund, og gave sig i Slag med den med 9 Skibe.
Tilsidst lagde de deres Snekker lige under Dromunden, og da kastede Hedningerne ned
paa dem baade Vaaben og Stene samt Gryder fulde af Beeg og sydende Olie. Erling
lagde sit Skib tcet under Dromunden, saa Hedningernes Skud faldt udenfor Skibet. Der
paa hug Erling og hans Mcend Hul paa Dromunden, Nogle under Vandgangen, Andre

over den, saa de trengte ind i Skibet. Saa siger Thorbjorn Skakke-Skald i Erlings
Drapa:

Kjcekke Nordmcend hugg' uden Frygt
Glug med Sr-Eg under Vandv
Paa Skibets nye Side
Det var ti! rette Tid.

De, som stille Srne-Sult,
Saae Eders listig' Raad.
Paa Vugte-Fugl I sioge
Stridshul for starve Spyd.

Audun Rode, Erlings Stavnbo, var den Mand, som forst besteg Dromunden.
Derpaa erobrede de den og drcebte en utallig Mcengde Folk, gjorde et overmaade stort
Bytte og vandt en berommelig Seier. Ragnvald Jarl og Erling Skakke kom paa

dette Tog til lorsalaland, og heelt ud til Jordans Aa. Derpaa vendte de om, forst til
Miklagaard, hvor de efterlode deres Stibe, fore sondenfra Landveien og kom i god Behold
til Norge, hvor deres Reise blev overmaade priset. Erling syntes nu at voere langt storre
Mand end tilforn, baade formedelst sin Reise og sit Giftermaal; desuden var han en klog

og forstandig Mand, riig, cetstor, veltalende, og var Kong Inge med alt Venskab hengi
vcn, fremfor de ovrige Kongebrodre.

Kong Sigurd for til Gjcestebuds oster i Viken med sin Hird, og red forbl en Gaard, Eapite»«.
der tilhorte en mcegtig Mand ved Navn Simun. Da Kongen red gjennem Gaarden,
Horte han inde i Huset en saa fager Sang, at han blev ganske indtagen deraf, red til Huset

1) Hug Hui i Skibet under Våndet med Oxen.

Cap. 17. 6 si-Hi, en stor Gaard, hvorpaa Gjerde Annerkirke til Etne i Sendhordland nu
staaer, omtrent Miil ssndenfor Btau<Ua (Stsle).

11. Binds 2dct Hefte. 22
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Eapitel 19
Om Eystein og
bisings - Ben<

Verne.

Gapitel 20.
Kong Eystein
Haraldssons
Krigstog,

og saae at en overmaade fager Pige stod ved en Ovcern og mol. Kongen steeg af Hesten,

gik ind til Pigen og havde Omgang med hende. Da Kongen foer bort, fik Simun Bon
de vide i hvad A3rende Kongen havde vceret der. Pigen hedte Thora, og var Simun

Bondes Tjenestepige. Siden pleiede Simun hende vel, og derefter fodte Pigen et Gutte-
Barn, som fik Navnet Håkon, og ansaaes for Kong Sigurds Son. Håkon fodtes op hos

Simun Thorbergsson og hans Kone Gunhild. Der opfodtes ogsaa deres Sonner, Si»
mun, Vnund og Andreas, og alle bleve de Håkon saa kjcere, at Intet uden Doden kunde
stille dem ad.

Da Kong Eystein Haraldsson opholdt sig ester i Viken, nwr Landsenden, blev han
uenig med Bonderne paa Reine og Hisingboerne, som samlede sig imod ham; men han holdt

et Slag med dem paa et Sted som heder Leikberg, hvorefter han brcendte vide om paa

Hising. Siden gave Bonderne sig over, betalte Kongen store Boder, og han tog Gidster
af dem. Saa siger Einar Skulesson:

Konge milde
Vikvcering vilde
Gjengjcelde Raad
Med Seiers Daad.

Fleest Folk var rcedd'
For de fik Fred;
Han Gidster tog
Og Slatter krov.

Og end videre:

I Strid Gram farer
Med kjcekke Skårer
Ei langt fra Leikberg;
Han Folk er kjcer.
Riner siy langt bort,
Udrede fort
Med trosast Haand
Grams Skat paa Land.

Kort efter begyndte Kong Eystein sin Reise ud af Landet vester over Havet, og sei
lede forst til Katances. Der spurgte han at Jarlen Harald Maddadsson laa iTh orsaa
med et Skib paa 30 Roerbcrnke og ncrr 80 Mand. Han lagde ogsaa til der med 3 Smaa
studer, og kom uforvarendes paa dem, og da de vare «forberedte, besteg Kong Eystein med

sine Folk strår Skibet. Saaledes toge de Jarlen fangen og bragte ham ombord med sig;
men han udloste sig med 3 Mcerker Guld, og derpaa stilles de ad. Saa siger Einar
Skulesson:

Cap. 19. Nei ni r er maaffee den nordostlige Deel af Sen Hisingen, eller det nu saakaldte
Robo Sogn, hvilket er henlagt til Kongelfs Kirke. See herom meldes noget i Saml. t. d. N.
Folks Spr. og Hist. 5 Bind.

synes vel ncermest at maatte soges paa selve Hisingen, men kan dog ogsaa gjerne
have vceret i Ncerheden deraf. Paa Sen Hisingen findes, saavidt vides, intet Sted af dette
Navn; man tor derfor med Rimelighed antage det at vcere den noget nordenfor ved Hake-Fjorden
i Holte eller nu Halta Sogn og Solberg Prcestegjceld liggende Gaard Lokeberg.

Cap. 20. n liiltanesi, nu Landsbyen Thurso paa Caithness, den nordligste Deel af
Skotland.
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Der stod otti Mcend
Ved Maddad-Sonnens Side.

Sognehelt/'' som vcekker
Sult, fremstiger.

Han, som driver Bolge-Hest,^)

Derfrå seilede Kong Eystein serefter til den ostre Kant af Skotland, og lagde til ved
en Kjobstad paa Skotland, som heder Ap ard i on, hvor han drcebte mange Folk og plyn
drede Staden. Saa siger Einar Skulesson:

Det kom for Oren min',
Folk faldt ved Apardion;
Kongen Freden bryder
Klang af lyder.

Det andet Slag holdt han sor ved Hjartapol med en Rytterskare, som han jog paa
Flugt. Der ryddiggjorde han og nogle Skibe. Saa siger Einar Skulesson:

Skarpt var Svoerd,
Blodet faldt paa Spcer;
Hirdmcends troe Skårer
Ved Hjartpol fylkte vare.

varme Flod
Ravnen frydes lod;
Ulve-Vinen strsmte.
Da Angler Skibet romte.

Da styrede han atter ssr til England og holdt det tredie Slag ved Hvitaby, fik Seier
og afbroendte Byen. Saa siger Einar:

Gram oged Krigens Storm,
Da gungred' Svcerdets Larm,
Og Hildurs Sky
Brast i Hvitaby.
Fyrestovens Hund
Slikked Husets Rand;

rodes,
Folk i Vrede modes.

Derefter feidede han vide om paa England, hvor Stefner da var Konge. Dernest
holdt Kong'Eystein et Slag ved Skarp askjwr med nogle Ryttere. Saa siger Einar:

1) Sogn for Norge. 2) Ravnen. Billedet paa en Kriger. 3) Skibet. 4) Slagets lis er Svcerdet,
enten fordi det er blankt, eller fordi det volder Nodens Kulde. 5) Kongens. 6) Valvladsens. 7) Elsdyr
staaer for Ulv.

(?»i-Hnn), nu Staden Aberdeen i det sstlige Skotland.
(Mai-tarpollr), nu Hartlepool i Durham-Shire i det nordsstlige England.

Hvitaby r eller llvitabN!-, nu Whitby i North-Riding i Jork-Shire.
(OKsrposKei-). er formodentlig nogle Skjcrr ved Scarborough (M»r<l»bm'x)

i Cliveland i nysncevnte Jork-Shire.

Tog Jarl med Skuder tre;
Han, som LiigFtavn Niste gav,
Giver Jarlen Livet.
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Eapitel 21.
Om Haralds

Sonner.

Vapitel 22
Haraldsstnner
nes Slitte og

Scrder.

fsg,^)
Modig Konge flog
Skjoldovet Hcer
Ved Skarpe-Skjoer.

Derncest sioges han ved Pila vik og vandt Seier. Saa siger Einar:

Gram mandig stred;
Ulveflokken sied
Kcekke Parters Liig
I Pilavik.
Ved Vesterhavets Salt
Gram brcendte overalt.

Af Svcerd Brynie gnistred
Ild om Lang tun knistred.

Der brcendte de den store Torp Langatun, og Folk sige, at den ester den Dag fik kun
liden Opreisning. Derefter foer Kong Eystein bort fra England om Hosten tilbage til
Norge, men Folk talede forskjellige» om denne Fcerd.

Der var god Fred i Norge i de forste Aar as Haraldssonnernes Regjering, og saa

lcenge deres gamle Raadgivere levede var der nogenlunde Enighed imellem dem. Medens
Inge og Sigurd vare i Bornealderen havde de begge een Hird; men Eystein som var
kommen til moden Alder havde en Hird for Sig. Men da Inges og Sigurds Raadgi
vere vare dode, nemlig Sauda-Gyrder Baardsson, Ottar Birting, Amund Gyrdersson

Thjostolf Alesson, Vgmund Svipter og iZgmund Dreng, en Broder af Erling Skakke
(Erling var ei meget anseet, saalcenge Vgmund levede), skilte Inge og Sigurd deres
Hird ad. Da fik Kong Inge stor Hjcelp af Gregorius Dagsson, en Son af Dag Eilifs
son og Ragnhild, en Datter af Skopte Vgmundsson. Gregorius havde megen Formue,
og var selv en driftig og myndig Mand. Han forestod Landets Styrelse med Kong Inge,
og Kongen tillod ham at benytte sine Eiendomme ester eget Tykke.

Da Kong Sigurd vorte op, blev han en overmaade uregjerlig og urolig Mand i alle
Dele, og saa var baade Kong Eystein og han; dog var Eystein noget rimeligere. Kong
Sigurd blev en stor og stcerk Mand og ral? af Udseende; han havde lysebrunt Håar, en styg

Mund, men forovrigt et velskabt Ansigt; han var snild i sin Tale fremfor nogen Mand, og
vel ovet i alle Fcerdigheder. Derom taler Einar Skulesson:

Snilde Sigurd viser Magt,
Naar han svare Saarflods Ild^
Farver med det rode Blod;
Gud Selv ham Seier gav.
Naar Konge taler,
Ordet let paa Tungen er.
Og Andre synes tie.
Ordmuntre Gram i Daad er stor.

Kong Eystein var sort og morkladen af Ansigt, middelmaadig hoi, derhos en forstandig
og stjonsom Mand. Men det berovede ham mest sin Magt og Anseelse, at han var karrig

1) Pilene. 2) Foer om som i Snefog. 3) Svcerdet. 4) Romeriges, d. e. Norges Konge.

Vil «vik, er formodentlig nuvcerende Filey-Bay, noget sondenfor Scarborough.
I.2NF»tun, maa vel vcere enten den i Sydvest for Filey-Bay liggende Landsby Langtoft,

eller det lcengere i Vest, i Ncrrheden af Dervent-Floden, liggende Lanton.



Sigurds, Inges og Gystein Haraldssonners Saga. *169

og gjerrig. Han var gift med Ragna, en Dattter af Nikolaus Masa. Kong Inge var
den vakkreste blandt dem af Ansigt; han havde guult, men noget tyndt, Håar, som var meget
trollet. Hans Opvoext var liden, og han havde Vanstelighed ved at gaa alene, da hans

ene Fod var vissen, og han havde en Pukkelknude baade paa Ryggen og i Bringen. Han var
blidtalende og venlig mod sine Venner, derhos gavmild, og lod andre Hovdinger raade med sig
i Landets Styrelse. Han var vennesæl mod Almuen, og alt dette trak Riget og Mwngden

af Folket paa hans Side. Kong Harald Gilles Datter, Brigida, var fsrst gift med Svea
kongen Inge Halsteinsson, men siden med Jarlen Karl Sonesson i Gotland, og derncest
med Sveakongen Magnus. Hun og Kong Inge Haraldsson vare Sodstendeborn paa

Modrene Side. Tilsidst blev Brigida gift med Jarlen Birger, Brose, og de havde 4 Son
ner sammen, nemlig Jarlen Philippus, Jarlen Knud, Folke og Magnus. Deres Dottre
vare: Ingegerd, som blev gift med Sveakongen Sorkver, og deres Son var Kong Ion;

deres anden Datter hedte Christine, den tredie Margret. Maria hedte Kong Harald
Gilles anden Datter, som blev gift med Simun Skalp, en Son as Halkel Huk, og deres

Son hedte Nikolaus. Margret hedte Kong Harald Gilles tredie Datter, som blev gift
med lon Halkelsson, en Broder af Simun. Nu forefaldt mange Ting mellem Brodrene,

som afstedkom Splid; men alene det vil jeg omtale, som synes mig at have fremledt de
vigtigste Begivenheder.

I Haraldssonnernes Dage kom Kardinal Nikolaus fra Romaborg til Norge, og Pa« «Epitel 23.
ven havde sendt ham did. Kardinalen havde lagt Brodrene Sigurd og Eystein Sommer m
Vrede til, og de bleve nodte til at indgaae Forlig med ham, derimod stod han i den kjcerligste
Forstaaelse med Kong Inge, som han kaldte sin Son. Da de nu Alle vare blevne forligte med

ham, foiede han dem iat indvie lon Birgisson til Erkebiskop i Throndhjem, og gav ham det
Klcedebon, som kaldes Pallium, og bestemte derhos, at Erkebispe-Stolen skulde vcere i Nida-

Cap. 23. NorgeS Vispedsmmer i Middelalderen. Kong Olaf Kyrre synes at have
lagt den forste Grund til en Diocesan-Indretning i Norge (cfr. Saml. t. d. N. F. Spr. og Hist.
I. 266, 303—4), hvilken noiere ordnedes under K. Sigurd lorsalfarer, i hvilken Konges Tid
Landet havde fire Vispestole, nemlig i
fsrstncevnte under den pavelige Legat Cardinal Nicolaus Brekspeares Ncervcerelse her i Aaret 1152
ophoiedes til et Erkebispe-Scede, og en ny og femte Bispestvl i Hamar (nu Stor-Hammer paa
Hedemarken) oprettedes, modtog endelig Norges Diocesan-Indretning sin fulde Udvikling, og et
hvert Bispedomme gaves sine bestemte Grcendser. 1, Nidaros Erkebisp edemme var under
lagt de 8 Fylker i Throndelagen, samt Hålogaland, Numedal, begge Morerne og Romsdal. Hvor
ledes Forholdet i geistlig Henseende har vceret med Icemteland paa den Tid, lader sig ikke med
Bestemthed afgjore; men da Bispestolen i (Gammel) Upsala ei blev oprettet forend 1128, og Up
sala Erkebispestol fsrst stiftedes 1163 (Dalin 11. 64, 73, Pontopp. Ann. I. 388), saa ter man
vel antage, at Icemteland i den fsrste Tid har hort til Nidaros Bispedomme, hvorimod denne
Provinds i 14de Aarhundrede og senere var henlagt under Upsala Erke-Bispedomme i det Geistlige
(see 18. S. 68). Herjedalen lod derimod, idetmidste til Midten af 15de Aarhundrede, under
Nidaros Erkebispestol. Til samme Bispedomme Horte, nogle Decennier for Reformationen idet
mindste, dcn nordligste Deel af Osterdalen, nemlig nuvcerende Qvikne, Tolgens og Tonscets Prce
stegjcelde. 2, Bergens Bispedomme indbefattede: Fjorda - Fylke, Sogn og Horda - Fylke.
3, Stavangers Bispedomme indbef.: Rygia-Fylke, Agder med Raabygdelaget
samt de ostenfor Fille- og Hardanger- eller Halne-Fjeldene liggende Landstaber Hallingdal og Val
ders. Paa Visitations-Reiserne til disse Provindser, tog Stavangers Bistop Veien over Fjeldene
fra Eidfjord i Hardanger til Hallingdal og videre over Hemsedal til Valders. For at lette ham
Befordringen paa denne besvcerlige Fjeldreise, blev ovenmeldte Eidfjord Sogn henlagt til
Stavangers Bispedomme, imod at Sveens Sogn til Vederlag blev afstaaet til Bergens Bispestol
(P. Clausssns Norg. Bffr. S. 74). Eidfjord udgjorde derfor endog over et halvt Aarhundrede
ester at Hallingdal og Valders i Aaret 1631 vare komne unde Oslo Stift, et eget Prcestegjceld.
4, Hammers Bispedomme indbefattede Hedemarken (hvortil regnedes Birid og Vardal),
Østerdalen, idetmindste til og med Tyldalen i Nord. Til denne Provinds Horte nuvcerende Serna
Prcestegjceld, der var annecteret til Elverums Prcestegjceld i Osterdalen, indtil det 1644 kom under
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ros i Christkirken, hvor Kong Olaf den Hellige hviler. Fer den Tid havde der tun VM
Lyd-Biffopper i Norge. Kardinalen indfsrte og den Orden, at ingen Mand ustrchl
skulde bcere Vaaben i Kjebstaden uden de 12 Maend, som ho/dc Fo/ge med Kd/Tge/?. Hn
forbedrede og mange af Nordmwndenes Scrder, medens han var i Lande/. A/dr,g /?oM
sinde kom en Udlamding til Norge, som alle Mand agtede saa ho/t, e/?er /om 51/nde mase

saaledes med Almuen som han. Ester en Tids Foriob soer Kan /krefter med /?ore Ve/?/,e
gaver, og erklcerede sig siden for at vcvre Nordmaendenes storste Ven. Men da han fom
for til Romaborg, dede den forrige Pave en brat Ded, og da hele Romaborgs Folk vilde
have Kardinal Nikolaus til Pave, blev han dertil indviet under Navnet Adrianus, og saa

sagde de Mcrnd, som i hans Dage kom til Romaborg, at aldrig havde han et saa nodven

Sverige (cfr. 1 B. S. 315). Videre Gudbrandsdalen, Thoten, Hadeland, Land, Ringerige, Modum med
Sigdal, Numedalen og af Ovre-Thelemarken: Vinje, Laurdals, Silllgjords, Tins og Hjerdals Prceste
gjcelde, samt Lilleherreds Annexsogn til Hitterdals Prcestegjceld i Nedre-Thelemarken. 5, Oslo Bisp e
domme indbefattede Resten af Ovre - Thelemarken, eller Mo, Molands, Nissedals og Hvidess
Prcestegjcelde, samt Hitterdals Hovedsogn og Torrisdals Annexsogn, som fordum henregnedes til
denne Egn (sce 1 B. S. 68); nuvcerende Nedre-Thelemarken- og Bamble-Fogderi, med Undtagelse
af Lilleherred; Vestfold eller Jarlsberg- og Laurvigs Amt med Sandsver og Eker; Oslo-Syssel
eller nuvcerende Agers og Follougs Fogderi med Mossedal samt Lier, Roken og Hurums Prceste
gjcelde; Romerige med Odalen og Solser; Vorgesyssel, Ranrige og Elvesyssel eller nuvcerende
Bcchuus-Lehn. I Reformations-Aaret 1537 bleve de tvende sidstncevnte Vispedommer forenede vg
Hammer Bispestol nedlagt. Foruden de indenlandste Bispedommer, lsde under Nidaros Erkestol:
Fceroernes, Orkenoernes og Mans Bispedommer paa de i Vesterhavet liggende Oer (see
1 B. S. 68), samt de tvende Vispedsmmer Skalholt og Holar paa Island, og endelig Gron»
land, cfr. 1 B.S. 165.

Hamar (UAinar-liaupanAi', Namar-miKle). Staden Hammer blev anlagt
ved Midten af 12tf Aarhundrede paa nuvcerende Gaard Stor - Hammers Grund ved Mjssen i
Vangs Sogn i de Gamles Ailllldu, og i Midten af den frugtbare og folkerige Provinds Hede
marken. Allerede 1152 blev den Scede for en Vistop, og tiltog hurtig i Velstand og Storrelse.
Hammer stal i dens blomstrende Periode have strakt stg fra Fjorden i Syd i Miil indtil Furu
berget i Nord, derfrå sstlig heuimod Gaarden Alaugs Eiendele og videre til Flagstad-Bro, fra
denne langs Flagstad-Elven indtil Aspholmen og Kyrholmen i Ost for Hammer Gaard; den havde
saaledes ogsaa paa sondre Side en Ndstrcekning langs Fjorden af mere end A Miil. En Deel af
det Terrain, som Staden indtog, stal dog senere vcere opstugt af Mjosen. Som Hammers Ho
vedgader ncevnes Klosterstrcedet, Gronnegaden og Bispestrcedet. Af offentlige Vygninger havde
Staden: Hammer-Gaard eller Kongsgaarden ogsaa kaldet Hammerhuus, en vidtloftig, befce
stet og med et hsit Taarn prydet Muurbygning, hvor de kongelige Vefalingsmcend (Sysselmcend)
residerede; Vispegaarden; Raadhuset, som var opfsrt ved Stadens Torv. Over dets Ind
gang saaes Stadens Vaaben, en Orhane med udslagne Vinger i Toppen paa et gront Furretrce.
Med Raadhuset var et Aresthuus og en Daarekiste forenet. Cannikernes Kommunshuus
o. s. v. Af Kirker og Klostere havde Hammer: 1, Domkirken (Hellig - Trefoldigheds- ogsaa
Christ-Kirken kaldet), en stor og stjsn, af hugne Steen opfsrt, Bygning, der fsrst stal vcere bleven
fuldfcerdig ved Aar 1278, hvilken Kirke havde 7 Altere og 8 Prcebender. 2, Korskirken, lige
ledes en stjsn Bygning, opfsrt af Teglsteen og beliggende i Gronnegade, omtrent 800 Skridt
fra Domkirken. 3, St. lergens Kirke, en Trcebygning. 4, St. Olafs Kloster, der laa
ved Domkirken. 5, St. Antonius's Kloster, der var beliggende nedenfor Gronnegade og
ssndenfor Vispegaarden imod Strcmden. Det synes vist, at' Staden endnu har havt et Nonne-
Kloster, som venteligen har ligget ved det derefter bencevnte Klosterstrcede. I Hammer boede, idet>
mindste forst t Aarhundrede, Lagmanden i Oplcmdene; desuden havde Staden en Byfoged.
I Vegyndelsen af Aarhundrede var Hammer i sin stsrste Flor, og havde da 1800 vaaben
dygtige Borgere, hvilket Antal ved Udgangen af samme Aarhundrede, efter at den sorte Dsd havde
givet Staden dens fsrste Sted, var gaaet ned til 900. Den uheldbringende Calmar-Union, men
fornemmelig Tabet af Rigets Selvstcendighed i Aaret 1537 og det deraf fslgende forandrede poli
tiske System, Nedlceggelsen af Bispestolen (see ovenfor), nedtrykte den stedse mere, indtil den om
sider ganste tilintetgjordes i den syvaarige Odelceggelses-Krig under Frederik den Anden 1567, da
et stcerk svenst Corps under Johan Siggeson (Bure) ankom til Staden den 10df Februar, over
vceldede efter tre Dages Modstand den svage Bescetning, og lagde ved samme Leilighed den hele
Stad i Aste. Efter denne totale Odelceggelse reiste den sig aldrig mere. See videre om denne
Stad Thaarups Magaz. 2V. S. 207 og Krafts Norg. Bestr. 18. S. 650 ss.
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Eapitel 2H,
Kong Olafs

lertean.

Gapitel 23
Olafs lerteqn
med Rikard.

digt Wrende at afgjore med andre Mcend, at han jo bestandige» ferst talede med de Nord-
Mlrnd, som enstede at faae ham i Tale. Han var ikte lcenge Pave, og kaldes nu en hellig
Mand.

I Harald Gilles Senners Levedage hcendte det sig, at en Mand ved Navn Haldor
faldt i Vendernes Hcender, som toge ham, lemlcestede ham, skare ham op under Halsen,
toge Tungen ud derigjennem, og stare Tunge - Roden ud. Siden sogte han til den hellige
Kong Olaf, såtte sin faste Hu til den hellige Mand og bad Kong Olaf grcedende, at for

lorne sig Mcele og Hilsen. Derpaa fik han sit Maal igjen af denne gode Konges Mistund

hed, gav sig strår i hans Tjeneste alle sine Levedage, og blev en herlig og trosast Mand.
Dette lertegn stede en halv Maaned fer den sidste Olafs Messe paa den Dag da Kardinal
Nikolaus såtte Fod i Land i Norge.

Paa Oplandene vare tvende Brodre, cetstore og formuende Mcend, Einar og Andreas,

Sonner af Guttorm Graabard, og Kong Sigurd Haraldssons Morbrodre, som der havde
store Eiendomme og Odelsgods. De havde en Sester, som vel var vakker af Udseende,
men tog sig ikke i Agt for onde Mennesters Omtale, som siden provedes. Hun stod i

venlig Forstaaelse med en engelst Prcest, som hedte Rikard, der havde Tilhold hos hen
des Brodre, og formedelst sin Godhed for ham, gjorde hun ham mangt til Villie, og ofte
megen Gavn; men det faldt saa stet ud, at der fisi et fcelt Rygte om denne Pige. Da

dette kom i Folkemunde, gave alle Mcend Prcesten Skyld derfor. Dette gjorde og hen
des Brodre og yttrede, saasnart de mcerkede dette, for Almuen, at de troede ham snarest

dertil. Det store Venstab, som var mellem Prcesten og Pigen, blev dem siden til stort
Uheld, som ei var uventendes, da Bredrene taug med deres hemmelige Anslag, uden

dermed at lade sig mcerke. Men een Dag kaldte de Prcesten for sig, som ei ventcde an
det end Godt af dem, lokkede ham hjemme fra med sig og sagde, at de agtede at fare til

et andet Herred, hvor de havde noget Nodvendigt at udrette, og bade ham folge med sig.
De havde med sig en Gaardskarl, som kjendte deres Anslag. De fore til Skibs langs
med Strande» af et Vand, som heder Rsnd, og landede ved et Nces, som heder Skifte
sand; der ginge de paa Land og legede en Stund. Derpaa ginge de til et afsides Sted,

hvor de befalede deres Tjenestekarl at staa Prcesten med en Vrhammer. Han slog Prce
sten saa hart, at han faldt i Svime; men da han vaagnede sagde han: „hvi lege I saa
hart med mig?" De svarede: „endstjondt Ingen for har sagt Dig, det stal Du nu finde,
hvad Du har gjort." Derpaa gjorde de ham Bestyldninger, men han negtede dem, og
bad Gud og den hellige Kong Olaf domme dem imellem. Derefter sonderbrode de hans

Skinnebeen og stcebede ham bagbunden med sig til Skoven. Siden lagde de en Snor
om hans Hoved og et Brcet under hans Skuldre og Hoved, gjorde en Lokke paa Snoren
og bandt Hovedet fast paa Brcettet. Da tog den celdre Broder Einar en Kile og såtte

paa Prcestens Vie, og Tjeneren, som stod hos ham, stog derpaa med en Dre, saa at Viet

stoi ud og faldt ned paa Skjcegget. Da fatte han Krogen paa det andet Vie og sagde
til Tjeneren: „staae nu mere sagte." Det gjorde han, og Kilen sprang af Viestenen og

Cap. 23. Nsnll, nu Rands-Fjorden, see 1 V. S. 42. Ved denne Fjord laa et Ncrs kal
det BKipti«au<!r, hvorved man maa tcenke paa Skiftestedet Sand, sondre og nordre, i Hofs Sogn
i Land. At Navnet kunde reise sig deraf, at man allerede paa hiin Tid har stiftet Befordring
paa disse Gaard, kan vel ikke siges at vcere urimeligt. En anden Gaard ved samme Vand hedte
BNneimBi'o6, et Navn, som nuvcerende Sinderud, en god Miils Vei ssndenfor Sand, i Vrandbo
Sogn paa Hadeland, af alle hosliggende Gaarde ncerme sig mest til. Der er i alt Fald ligesaa
megen Overeensstemmelse imellem disse Navne, som imellem nuvcerende Sifferud og BjnHon'«i6,
som (ifslge Diplom.) var denne i samme Egn liggende Gaards Navn i Aarhundrede.
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rev Vielaaget los. Derpaa tog Einar Vkelaaget op med Haanden, og saae at Diestenen
var der endnu. Derpaa såtte han Kilen lige ved Kinden, og da Tjeneren stog derpaa,
sprang Viestenen paa den overste Deel af Kindbenet. Derpaa aabnede de hans Mund,
toge Tungen ud og stare den af, hvorpaa de loste hans Hcender og Hoved. Saasnart
han kom til sig selv, faldt han paa at lcegge Vestenene paa deres Plads under Dielaagene
og trykkede med begge Hcender derpaa alt hvad han kunde. Derpaa bare de ham ombord

og fore til en Gaard, som heder Sacheimrod, hvor de landede. De sendte Folk op til
Gaarden for at sige, at der laa en Prcest paa Skibet ved Stranden. Medens Budet
foer op til Gaarden spurgte de, om Prcesten kunde tale; men han bladrede med Tungen og

vilde forsoge at tale. Da sagde Einar til sin Broder: «dersom han kommer sig og Tun,
gestumpen groer til, da er jeg vange for, at han faaer sit Mcele igjen." Derpaa klippede
de Tungestumpen med en Tang, trak derpaa i den, star den af to Gange, og tredie Gang
i Tungeroden, hvorpaa de lode ham ligge halvdod. Huusfruen paa Gaarden var fattig,
men dog ilede hun afsted med sin Datter, og de bare Prcesten hjem i deres Kaaber til

Gaarden. Siden hentede de en Prcest, og da han kom did, forbandt han alle hans Saar,
og de sorgede for hans Beqvemmelighed hvad de formaaede. Saaledes laa den saarede
Prcest, ynkeligen tilredt, stolende stedse paa Guds Naade, og tvivlede ei derpaa; men end

stjsndt maallos bad han til Gud i Tankerne med et sorrigfuldt Sind, med desto storre Til
lid jo sygere han var. Han vendte og sin Hu til den milde Konge Olaf den Hellige,
Guds dyrebare Pndling, om hvis herlige Gjerninger han havde hort saa meget fortolle,

og troede desto ivrigere paa ham af al sit Hjcerte, til Hjcelp i hans Nsd. Som han nu
laa der lam og betagen al Kraft, gr«ed han saarligen, stonnede og bad med såart Bryst
den dyrebare Kong Olaf hjcelpe sig. Da nu hiin saarede Prwst sovnede efter Midnat,
syntes han at see en gjcev Mand komme til sig og tale disse Ord: „ilde er Du tilredt, Fcelle

Rikard, og jeg seer, at Din Kraft ikke er stor." Dette syntes han at sande. Da tilta
lede hiin ham atter saalunde: „Du behover Mistundhed." Prcesten svarer: „jeg behover

den almcegtige Guds og den hellige Kong Olafs Mistundhed." Han svarer: „den
stal Du faa." Derpaa trak han saa haardt i Tungestumpen, at det gjorde Prcesten ondt.

Derncest stwg han med Haanden over hans Oine og Been, saavelsom over de andre,saa
rede Lemmer. Da spurgte Prcesten hvo han var? Han saae paa ham og sagde: „Olaf
er kommen hid nord fra Throndhjem," og derpaa forsvandt han. Men Prcesten vaag
nede aldeles karst og tog saaledes til Orde: er jeg nu, den almcegtige Gud og den

hellige Kong Olaf vcere Tak, som haver helbredet mig." Saa elendige» tilredt som han
var, saa hastigen helbrededes han efter denne Ulykke, og det syntes ham som han hverken
havde vceret såar eller syg. Hans Tunge var heel, begge hans Oine vare komne i Lag og
bleve klartseende, Beenbrudet og hvert andet Saar blev tilgroet eller smertefrie, kort han
havde faaet den bedste Helse. Men til Beviis paa at hans Aine havde vceret udstungne,

da blev der et hvidt Ar paa hvert Aielaag, paa det hiin dyrebare Konges Herlighed kunde
aabenbares paa den Mand, der havde vceret saa ynkeligen tilredt.

Eapitel 26. Kong Eystein og Kong Sigurd vare blevne uenige, fordi Kong Sigurd havde drcebt

og Igurd holde Kong Eysteins Hirdmcend, Harald hiin Vikvcerste, som havde Huus i Bergen, og Prce-
H°lmen. Johan Tabardsson og Bjarne Sigurdsson. For den Sags Skyld såtte de hveran-

dre Forligsstcevne om Vinteren paa Oplandene. Lcenge sadde de to i Samtale; men saa

I) Lyksalig.

Cap. 26. ll6!mm i Bergen, see foran S. 85.



Sigurds, Inges og Gystein Haraldssonners Saga. *173

Gapitel 2?
On, Gregorius

Dagsson.

meget blev bekjendt af deres Samtale, at alle Brodre skulde modes Sommeren efter i

Bergen. Der tilfoiedes deres Beslutning, at Kong Inge ffulde have 2 eller 3 Gaarde

og saa stor Indtcegt dertil, at han kunde holde 30 Mand hos sig, idet de yttrede, han ikke

havde Helse til at vcere Konge. Da Kong Inge og Gregorius spurgte denne Tidende, fore
de til Bergen med mange Folk. Kong Sigurd kom der lidt senere, og var ei ncer saa

mandstcerk. Da havde Sigurd og Inge vceret 19 Aar Konger over Norge. Kong Ey

stein kom senere ostenfra Viken, end de nordenfra. Da lod Kong Inge ved Luren sam
menkalde et Thing paa Holmen, og der kom Sigurd og Inge med en stor Mcengde Folk.

Gregorius havde 2 Langffibe og vel 90 Mand, som han holdt i Kost. Han holdt sine
Huuskarle bedre end andre lendermcend; thi aldrig tog han Deel i noget Sammenffudslag,
at jo alle hans Huuskarle dråk med ham. Han gik nu paa Thinget med guldbeslagen

Hjelm, og alle hans Folk havde ligeledes Hjelm paa. Nu stod Kong Inge op og fortalte Forsam

lingen hvad han havde spurgt, hvorlunde hans Brodre vilde behandle ham og stette ham fra
Riget, og bad dem om Hjcelp. Den forsamlede Almue gjorde god Besked paa hans Tale
og sagde, at de vilde folge ham.

Da stod Kong Sigurd op og sagde, at det var usandt hvad Kong Inge beffyldte
ham og hans Broder for, og paastod, at Gregorius digtede Sligt, og yttrede, at det ei skulde
vare lcenge, om han maatte raade, inden de skulde modes saaledes, at den forgyldte Hjelm
stulde komme til at hcelde, og endte sin Tale saa, at han paastod de ei begge lcenge skulde
leve tilhobe. Gregorius svarede: at han ei behovede at stunde saa meget derefter og erklce
rede sig fcerdig dertil nåar det skulde vcere. Faa Dage senere blev en af Gregorius's Huus
karle drcebt ude paa Gaden, og det var Sigurds Huuskarl, som drcebte ham. Da vilde

Gregorius angribe Kong Sigurd og hans Folk; men Kong Inge og mange Andre holdt

ham tilbage. Men en Qvceld, just som Dronning Ingerid, Kong Inges Moder, gik fra
Aftensang, kom hun forbi hvor Sigurd Skrudhyrne, Kong Inges Hirdmand, var bleven
drcebt. Han var da gammel, og havde tjent mange Konger. Kong Sigurds Hirdmcend,

Halvard Gunnarsson og Sigurd, en Son af Eystein Trapala havde drcebt ham, og Folk
meente det var skeet efter Kong Sigurds Befaling. Da gik hun strax til Kong Inge og

sagde, at han lcenge vilde blive en liden Konge, dersom han ei tog sig af, at hans Hird
mcend bleve drcebte, en efter den anden, som Sviin. Kongen blev vred over hendes Tale;
men medens de kivedes herom, kom Gregorius gaaendes i Hjelm og i Brynje og bad Kon

gen ei vredes, da hun kun talede hvad sandt var: „end er jeg nu," siger han, „kommen
til Din Hjcelp, om Du vil angribe Kong Sigurd, og her ere vi nu mere end 100 Mand
med Hjelm og med Brynje, og med dem ville vi gjore Angreb der, hvor Andre synes det er
vcerst." Men de Fleste fraraadede dette, menende, at Sigurd vilde bode for den tilfoiede

Ulempe. Da nu Gregorius saae, at der ei blev noget af Angrebet, tiltalede han Kong
Inge saalunde: „saaledes skrcemme de Dine Mcend fra Dig. For nyligen drcebte de forst

min Huuskarl og nu Din Hirdmand, siden ville de jage efter mig eller en anden af Dine
Lendermcend, som Du synes storst Savn i, nåar de see, at Du ikke cendser nogen Ting.
Omsider, efterat Dine Venner ere drcebte, tåge de Kongedommet fra Dig. Hvad som

helst nu end Dine andre Lendermcend ville gjore, saa vil jeg ikke bie lcengere som et Nod

paa at vorde slagtet; men Sigurd Konge og jeg monne gjore en Handel med hverandre i
Nat, hvordan den end salder ud. Sandt er det, at der er lidet Tag i Dig formedelst Din
Vanhelse; men endda tcenker jeg, at Villien er mindre til at holde Haand over Dine Ven

ner; thi er jeg nu fuldfcerdig til at gange Sigurd i Mode herfrå, og mit Mcerke er ude paa
Gaarden." Da stod Kong Inge op, forlangte sine Vaaben og befalede hver Mand,

II Binds 2det Helte. 23
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Vapitel 2».
Kong Sigurds

Fald.

<sapitcl 29
Om Gregorius

Dagsson.

som ham folge vilde, at gjere sig fcerdig, erklcerede det ei kunde nytte at raade ham fra
dette, da han lcenge nok havde veget undas, og nu maatte Staalet domme dem imellem.

Kong Sigurd sad og dråk i Sigrid Sattes Gaard fwrdig til Kamp, endffjondt Folk

troede der ei blev noget as Angrebet. Da kom Kong Inge med sit Mandskab ned fra Sme
deboderne mod Gaarden. )lrne, Kongens Svoger, kom udenfra Sandbro, Aslak Er
lendsson fra sin Gaard; men Gregorius fra Strcrdet, hvor Alle syntes Angrebet var vcerst.
Kong Sigurd og hans Mcend gave mange Skud fra Loftgluggerne, brede Ovnene ned
og kastede Stene paa dem. Gregorius og hans Folk hug Gaardsporten op, og der i Por
ten faldt Einar, en Sen afLare-Paal, som var as Sigurds Folk, tilligemed Halvard Gun

narsson, der blev skudt paa et Loft, uden at Nogen sergede over hans Dsd. De hug
Husene ned; men mange as Kong Sigurds Folk forlode ham og overgave sig paa Naade.

Da gik Sigurd op paa et Loft og forlangte at blive hert. Han havde et forgyldt Skjold,

hvorpaa de kjendte ham; men de vilde ikke here paa ham og ffjede Pile paa ham saa tykt,
som Sne i Snefog, saa han ikke kunde blive der. Da hans Mandskab nu havde forladt
ham, og Husene fremdeles bleve nedhugne, gik han ud derfrå, og med ham hans Hird

mand, Thord Huusfreya fra Viken. De vilde did, hvor Kong Inge var at sinde, og Si
gurd raabte til sin Broder Kong Inge og bad ham give sig Liv og Fred; men baade
Thord og Sigurd bleve strår drcebte, og der faldt Thord med stor Beremmelse. Kong
Sigurd blev begraven i den gamle Krist-Kirke ude paa Holmen. Kong Inge gav Gre
gorius det Skib, som Kong Sigurd havde eiet. Der faldt mange Mcend af Kong Si
gurds og Kong Inges Mandskab, endskjendt jeg nwvner Faa; men af Gregorius's Folk

faldt 4 Mand, og tillige Nogle, som ikke herte til noget Parti, men bleve s?udte nede paa
Bryggerne eller ude paa Skibene. De stoges 14 Dage for St. Johannes Baptistce Dag,
paa en Fredag. To eller tre Dage senere kom Kong Eystein ostenfra med 30 Skibe, og

havde i Felge med sig sin Brodersen Håkon, en Sen af Kong Sigurd. Eystein foer ikke
til Byen, men laa i Florevaag, og der fore gode Mcend imellem dem, som vilde stifte
Forlig. Men Gregorius vilde, at de skulde fare ud imod dem, menende, at der siden ei

vilde gives bedre Leilighed, og tilbed sig selv at vcere deres Anferer; „men Du, Konge, skal
ikke fare; det skorter os ikke paa Folk." Men Mange fraraadede denne Fcerd, saa der ei

blev Noget deraf. Kong Eystein foer nu tilbage ester til Viken, men Kong Inge nord til
Throndhjem, og de vare paa en Maade forligte, endsljendt de ikke selv tras hinanden.

Lidt senere end Kong Eystein foer Gregorius Dagsson oster og var paa sin Gaard
Bratsberg i Ho fund; men Kong Eystein var inde i Oslo og lod trcekke sine Skibe

2B. Bmi6»du6>i- (Omichubuclii-), Smedeboderne, beliggende ved Dvre-Gaden i Bergen.
Bl»nddru (Sandbro) laa strår udenfor den ncervcerende Drcegs-Alminding henimod Vrad

bcenken, hvor Våndet fordum gik saa hmt op, at en Vro var fornoden imellem Bryggens nordre
Ende og Kongsgaarden, see Berg. Vestr. af Sagen og Foss S. 15.

see foran S. 14L.
Cap. 29. N« lu n<j (Uofunc!, ttafund), kaldtes ford. Gjerpens Prwstegjceld, og, som det synes, den

D, der efter Gimss Kloster bencevnes Klostersen, i Solum Sogn. Muligt er det vel, at noget
mere af dette Sogn, ligesom og Oleinnlalr (nu Slemdal), kan have vceret henregnet til Hskun<l,
men beviisligt er det ikke. I Gjerpens Sogns nuvcrrende Inddeling i Op-Hau gen og Ud-
Haugen er en Levning af det gamle Navn, og peger hen til den samme Deling i Fortiden.
I „den rsde Vog" (1398) strives det Nokwudn, i Diplomer fra 1456, 1465, 1477 og 1558
Uokun, N«iKNun6, ItaakwnlUi, Unffuen, og endelig i et Diplom fra 1560 ncevnes Gaarden „Dfre
Borge y Gerpene S. paa Uthogun" (see og Ann. f. Nord. Oldk. 1 B. S. 67 f.).

Bratt!Ll)kl'T (NrattaKei-A), nu Gd. Bratsberg i Gjerpens Prcestegjceld ved Skien. Den
forekommer senere som Kongsgaard og Scede for Kongens Vefalingsmcrnd over det efter denne
Gaard bencrvnte Bratsberg-Lehn, der forhen havde havt, Navn af Skiens-Syssel, see 1 V. S.
66, 90.
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mere end to Mile over So-Isen; thi der var megen lisgang i Viken. Kong Eystein
foer op til Hsfund og vilde tåge Gregorius; men han fik Nys derom og undkom til Thela

mark med 90 Mand, derfrå nord over Fjeldet, kom ned i Hardanger og siden til Stodla
i Etne til Erling Skakkes Gaard. Erling selv var reist nord til Bergen; men hans Kone

Kristine, en Datter af Kong Sigurd, var hjemme og tilbod Gregorius al den Hjcelp han
vilde have, ligesom han og der blev vel modtagen. Der fik han et Langstib, som tilhorte
Erling, og Alt hvad han forovrigt behovede. Gregorius takkede hende venligen, og tilstod
at hun havde opfsrt sig hsimodigen, som ogsaa af hende kunde ventes. Derpaa foer
Gregorius til Bergen, hvor han traf Erling, der syntes at Kristine havde vel gjort.

Siden foer Gregorius nord til Throndhjem, og kom der for Juul. Kong Inge
blev saare glad ved hans Komme, og bod ham bruge af sine Eiendomme hvad han vilde.

Kong Eystein bramdte Gregorius's Gaard og slagtede hans Buffab. Ogsaa de Skibs-
Noster, som Kong Eystein den Mldre havde ladet gjere nord i Kjobstaden Nidaros, og
som vare overmaade kostbare, bleve brwndte den Vinter tilligemed nogle gode Skibe, som

tilhorte Kong Inge. Dette Verk tilffreves Kong Eystein og Philippus Gyrdersson, Kong
Sigurds Fosterbroder, og opvakte meget Had og Misnoie. Sommeren ester foer Kong
Inge nord fra med et overmaade talrigt Mandskab, men Kong Eystein kom sondenfra
og samlede ligeledes Folk. De modtes oster i Scelo, nordenfor Lindande; men Kong
Inge var langt mere mandstcerk. Ncer var det kommen til Slag; men omsider ble
ve de dog saaledes forligte, at Kong Eystein forbandt sig til at betale 45 Mark Guld,

hvoraf Kong Inge ffulde have 30 Mark, fordi Kong Eystein havde ladet Nostene
og Skibene brcende; desuden stulde Philippus og alle de, som havde vceret med ved Bran

den, vcere fredlese. Ogsaa de Mcend skulde forvises Landet, som kunde overbevises om,

at have givet Kong Sigurd Hug og Saar; thi Kong Eystein bestyldte Kong Inge
for at han beffyttede disse Mcend. Men Gregorius stulde have !5 Mark Guld, fordi
Kong Eystein havde brcendt for ham. Kong Eystein var hermed ilde tilfreds og ansaae
det for et Tvangs-Forlig. Fra dette Mode foer Kong Inge oster til Viken, men Kong

Eystein nord til Throndhjem. Siden var Kong Inge i Viken, men Kong Eystein i Thrond

hjem, og omgikkes ikke hinanden; ei heller vare de Ord, som fore imellem dem meget forli
gelige, ligesom de paa begge Sider lode hinandens Venner drcebe. Desuden betalte Kong
Eystein ikke Pengene, og den Ene bestyldte den Anden for, at han ei holdt hvad han havde
lovet. Kong Inge og Gregorius lokkede mange Folk fra Kong Eystein, deriblandt Baard

Standal Brynjolfsson, Simun Skalp, en Son af Halkel Huk, Haldor Brynjolfsson, lon
Halkelsson og mange andre Lendermcend, endskjondt vi ei ncevne dem.

To Aar efter Kong Sigurds Fald, samlede begge Kongerne en Krigsmagt sammen;

nemlig Kong Inge oster paa Landet, hvor han fik 89 Skibe, og Kong Eystein nord paa,
hvor han fik 45 Skibe. Da havde han den store Drage, som Kong Eystein Magnussen

havde ladet bygge efter Ormen Lange, og de havde paa begge Sider meget og vakkert
Mandstab< Kong Inge laa med sine Skibe sor ved Moster; men Kong Eystein lidt

8to«!1a eller Bwn<!!a i N<lnl, Stole i Etne Pnestegjceld, see 1 V. S. 50.
Cap. 30. Belskar eller see 1 V. S. 321.
villan «i i, d. e. den i Spangereid Sogn og Mandals Fogderi liggende Halvs, hvis sydligste

Odde danner det bekjendte Lindesnces (I.i6»n<liBne«), Norges sydligste Forbjerg.
8wnll»lr, see Magn. Erl. S. Cap. 26 i det Folgende.
Cap. 31. IVlosti-, Moster-T i Sondhordland, see 1 V. S. 81.
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kapitel 32
Kong Systems

Drab.

nordligere i Gronn inge sund. Kong Eystein sendte den unge Aslak lonsson og Arne
Sturlesson, en Sonneson as Sncebjorn, med et Skib Kong Inge i Mede; men da Kong

Inges Mcend kjendte dem, angrebe de dem, drcebte mange as deres Folk og toge alt hvad
paa Skibet var tilligemed deres Toi. Men Aslak og Arne, tilligemed nogle Flere, kom

undas op paa Land, fore til Kong Eystein og sagde ham hvorledes Kong Inge havde mod

taget dem. Derpaa holdt Kong Eystein Huusthing og fortalte sine Mcend, hvor ufredeli

gen Kong Inge havde behandlet hans Mcend, og bad Krigsfolket folge sig. «Vi have,"
siger han, „saa meget og vakkert Mandstab, at jeg ingenlunde agter at fiy, om I ville fol
ge mig." Men denne Tale blev ei optagen med stort Bifald. Halkel Huk var der;

men begge hans Sonner, Simun og lon vare med Kong Inge. Halkel svarer saa hoit,
at Mange kunde hore det: «folge Dig nu Dine Guldkister og lad dem vcerge Dit Land."

Om Natten roede mange af Eysteins Skibe hemmelige» bort, hvoraf Nogle forenede
sig med Kong Inge; men Nogle fore ind til Bergen, Nogle ind i Fjordene, saa at, da
det blev lyst om Morgenen, laa Kongen alene tilbage med 10 Skibe. Da lod han den

store Drage, som var tung paa Aarerne, tilligemed stere Skibe, blive tilbage, lod Dragen
meget forhugge, styrtede deres Ol ud, og odelagde Alt, hvad de ikke kunde fore med sig.
Kong Eystein gik ombord paa Eindrids Skib, en Son af loan Mornef, seilede nordefter
ind til Sogn, og derfrå foer han Landeveie» oster til Viken. Kong Inge tog Skibene og

seilede med dem udenffjsrs til Viken. Kong Eystein var da kommen oster til Folden, og

havde ncer 1200 Mand; men da de saae Kong Inges Krigsmagt, syntes de ikte at vcere
mandstcerke nok til at gjore ham Modstand, og romte undas til Skoven. Hver stygtede

sin Vei, saa Kongen blev selv anden tilbage. Kong Inge og hans Folk bleve Kong Ey
steins Flugt våer, og Mige at han havde saa Folk hos sig, og fore afsted for at opsoge ham.
Simun Skalp tras Kongen, just som han kom ud af en Riisbust dem imode. Simun

hilsede ham: «hil vcere Dig, Herre," sagde han. Kongen svarede: „jeg veed ikke, om
Du ei nu synes at vcere min Herre." Simun svarede: „det er nu som det salder." Kon

gen bad ham nu at forstikke ham og sagde, at dette var tilborligt; «thi lcenge har dervceret
Venffab imellem os, endskjondt det nu er gaaet en anden Vei." Simun sagde, at

der blev Intet af. Derpaa bad Kongen, at han maatte hore Messe for han dode, og
saa stede. Siden lagde Eystein sig ncesegrus ned, udstrakte sine Hunder fra sig og bad
dem hugge til ham i Kors mellem Skuldrene, og da stulde de prove om han kunde taale

Icern eller ikke, som Kong Inges Tilhcengere havde sagt. Simun sagde til ham, som
skulde hugge Kongen, at han skulde hugge til, og at Kongen lcenge nok havde kroben om i
Lyngen. Da blev han huggen og syntes at tee sig mandigen. Hans Liig blev fort til
Fors, og stod om Natten under Bakken sondenfor Kirken. Kong Eystein blev begraven

i Fors Kirke, og hans Leiested er midt paa Kirkegulvet, hvor et fronset Teppe bredtes der
over, og han blev anseet for hellig. Der hvor han blev huggen, og hans Blod randt ned
paa Jorden, sprang en Kilde op, og en anden under den Bakke, hvor hans Liig stod om

Natten. Af begge disse Vande tykkedes Mange at have faaet Helbredelse for sine Meen
og Svagheder. Det er Vikvcrringernes Sagn, at der blev gjort mange lertegn ved

eller som man feilagtigen har antaget at maatte vcere
ved den lille übeboede D Grønningen, ved Nordside» af Den Hofteren kaldtes (ifolge Mun
kelif Klosters lordebog) Fjorden imellem Store-Sartor-Oen og Fastlandet, omtrent fra Grimstad-
Pold og indtil Kors-Fjord, sondenfor Vergen i Nordhordland, see 1 B. S. 50.

(sap. 32. I'or 8, nu Foss Kirke i Ranrige i Viken., eller nu Bahuus-Lehn, ikke paa Rome
rige, som man har meent; hvilket bedst stjsnnes af Sagn om de mange ler
tegn, som ffedte ved Kong Eysteins Grav; cfr. S. 137.
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Eysteins Grav, indtil hans Uvenner stoge kogt Hundekjods Suppe paa Graven. Si

inun Skalp blev meget forhadt formedelst dette Verk, som almindeligen tilffreves ham;
men Nogle sagde, at da Kong Eystein var fangen, sendte Simun Bud til Kong Inge;
men Kongen befalede at Eystein ei maatte komme for hans Dine. Saa haver Kong
Sverre ladet nedtegne; men Einar Skulesson siger saaledes:

Men ondskabsfulde Simun Skalp,
Som, vant til Mord, Kongen sveg,
Af slige on de Raad
Sildig hjulpen bliver.
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.Håkon «Hevdebveds Saga.

bal"»'H«d'e akon,' Kong Sigurds Son, blev udvalgt til Hovding over den Skare, som havde fulgt
Kong Eystein, og hans Tilhcengere gave ham Kongenavn. Dengang var han 10 Aar
gammel. Paa den Tid var der hos ham baade Sigurd, en Son af Haavard Hold af
Royr, Andreas og Vnund, Kong Håkons Fosterbrodre, Simuns Sonner, og mange an

dre Hovdinger, Kong Eysteins og Kong Sigurds Venner, og disse forfoiede sig forst op til
Gotland. Kong Inge underkastede sig alle de Eiendomme, som de havde efterladt sig i
Norge, og gjorde dem selv landstygtige. Derpaa foer Kong Inge nord paa til Viken, og
var der, men stundom ogsaa nord i Landet. Gregorius Dagsson var i Konghelle, hvor

Faren var storst, og havde hos sig stort og vakkert Mandskab, hvormed han vcergede Landet.
Sommeren ester kom Håkon med sine Mamd fra Gotland, og foer til Konghelle med

et talrigt og vakkert Mandstab. Gregorius var der i'Byen og stawnede Bonder og By

mcend til et talrigt Thing, hvorpaa han forlangte Hjoelp af dem; men han syntes at Fol
ket Horte ham ikke med stort Bifald, hvorfor han troede dem ilde. Da foer Gregorius bort
med to Skibe til Viken, og var meget uglad. Han agtede der at mode Kong Inge, som

han havde spurgt kom nord fra med en stor Hoer til Viken. Da nu Gregorius var kom
men et kort Stykke paa Veien nordefter, modte han Simun Skalp, Haldor Brynjolfsson
og Gyrder Amundsson, Kong Inges Fosterbroder. Gregorius blev meget glad ved dette

Mode, og vendte om igjen tillige med dem alle tilhobe, med 11 Skibe i det Hele. Da

de roede op til Konghelle, holdt Håkon med sit Folge Thing udenfor Byen og saae deres
Ankomst. Da sagde Sigurd af Royr: „nu er Gregorius feeg, da han farer os i Hcender
ne med saa lidet Mandjkab." Gregorius lagde i Land lige overfor Byen og vilde bie paa

Kong Inge; thi han var ventendes; men han kom ikke. Kong Håkon gjorde sig i Stand
i Byen, og såtte Thorliot Skaufoffald, der var en Viking og Ransmand, til Hovding
over Mandskabet paa Kjobmandsffibene, som stode paa Våndet foran Byen. Kong Håkon
derimot» og Sigurd med alt Folket var inde i Byen og fylkede Mandffabet paa Bryg

gerne; thi alle Bymcendene havde underkastet sig Kong Håkon.
Vapitei 3. Derpaa roede Gregorius op ester Aaen, og lod Skivene drive ned for Strommen imod

""slug?. Thorliot. De skjodes en Stund indtil Thorliot med sine Fceller sprang overbord og Nogle
bleve drwbte, Andre siap op paa Land. Derpaa roede Gregorius til Bryggerne, og lod
sirar en Brygge kaste i Land lige for Fodderne af Håkons Mandffab. Da faldt den

<sap. 1. (i Dipl. 2 nu Ror, en stor og ffjon Gaard i Ringsagers Proe
stegjceld paa Hedemarken, senere bekjendt som Residents for Oplandenes Lagmcend. At det gamle
larlesoede ikke er nogen anden Gaard end denne, sees af OtmlunZ-ll Baxa 11. A. Oup. 49,
hvor det siges at ligge yskgint kr» Hamarkaupang!" (ikke langt fra Staden Hammer). Det er
altsaa feilagtigt nåar man antager det at have vceret nuvcerende Ramnoes Prcestegaard i Jarlsberg
Fogderi, som man har vaastaaet hedte Ne, hvilket, som forhen (1 B. S. 39) viist, var Sognets
Navn, der desuden er gandske forskjellig? fra N,e^i-.
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Mand, som bar hans Mcerke, just som han agtede at stige paa Land. Gregorius befale
de da Hall, en Son af Audun Hallsson, at optage Mcerket. Saa gjorde han, og bar si
den Mcerket op paa Bryggen. Nu gik Gregorius strax ester ham, ffjod Skjoldet over

hans Hoved og besfyttede baade ham og sig selv. Saasnart Gregorius kom paa Bryg
gen og Håkons Mcend kjendte ham, vege de tilbage og gave Rum paa begge Sider.
Efterhaanden kom stere Folk i Land fra Skibene, og da gjorde Gregorius med sit Mand

skab et haardt Anfald; men Håkons Mcend vege forst tilbage, derpaa lob de op i Byen.
Gregorius forfulgte dem ivrigen, drev dem to Gange fra Byen og draebte Mange as dem.

Ester Menigmands Udsagn, kunde ingen Fcerd vcere hcederligere end denne Gregorius's; thi
Håkon havde mere end 4000 Mand, men Gregorius ikke fulde 400. Ester Slaget
sagde Gregorius til Hall Audunsson: «mange Mcend synes mig at vcere smidigere i Sla

get end I Islcendere; thi I ere mere uovede end vi Nordmamd; men Ingen tykkes mig
at vcere vaabendjcervere end I." Kort ester kom Kong Inge og lod drcebe mange Mcend,

som havde holdt med Håkon, Nogle lod han betale Boder, bramdte Gaardene for Nogle,
og Nogle jog han ud as Landet eller handlede meget ilde med dem. Håkon stygtede forst
op til Gotland med hele sit Mandslab; men Vinteren ester foer han den ovre Vei til Thrond
hjem, og kom der for Paaske. Thronderne toge vel imod ham; thi de havde stedse tjent
under det Skjold. Der fortcelles, at Thronderne toge Håkon til Konge saaledes, at han
med Inge skulde have den Trediedeel as Norge, som var hans Fcedrenearv. Kong Inge
og Gregorius vare i Viken; men Gregorius vilde gjore et Tog mod dem der nord, dog
blev der Intet as den Vinter, fordi Mange fraraadede det.

Kong Håkon foer nord fra Throndhjem om Vaaren med ncesten 30 Skive, og hans
Mamd seilede forud med 7 Skibe og hcerjede paa begge Morerne. Ingen Mand kunde °""s Dr«b.
mindes, at der for var bleven hcerjet mellem Kjobstcederne. lon, Halkel Huks Son,
samlede Bondeha?ren, hvormed han foer imod dem, tog Kolbein Ode (den Gale) til Fange,
og dr<ebte hvert Mands Barn paa hans Skib. Siden opsogte han de Andre, fandt dem
Alle samlede paa 7 Skibe og sloges med dem; men da hans Fader Halkel ikke kom ham til Hjoelp
efter Aftale, faldt mange gode Bonder og lon selv blev saaret. Håkon foer sor til Ber

gen med sit Mandskab; men da de kom til Stjorvelta, spurgte de, at Kong Inge og
Gregorius vare saa Ncetter for komne ostenfra til Bergen, og vovede derfor ei at styre
did. De seilede derfor det ydre Lob sor om Bergen, og tras 3 Skibe as Kong Inges

Folge, som vare sinkede paa Reisen ostenfra. Der ombord var Gyrder Amundsson,

Kong Inges Fosterbroder, der var gift med Gyrid, en Soster af Gregorius; end videre

Lagmand Gyrder Gunhildsson, og den tredie var Haavard Klining. Kong Håkon lod da
Gyrder Amundsson og Haavard Klining drwbe, men tog med sig Lagmand Gyrder syd
efter og foer siden oster til Viken.

Da Kong Inge spurgte dette, seilede han oster efter dem, og de modtes oster i Elven. Cap.tel 3.
Kong Inge lagde op i den nordre Arm af Elven og sendte Speidere forud for at faa Nys "Raad.

om Håkon og hans Flaade; men selv landede han ved Hising og biede sine Speidere. Da

nu Speiderne kom tilbage, ginge de til Kongen og sagde, at de havde seet Kong Håkons
Krigsmagt og alle hans Skibe, som laae ved Pcelene, og havde bundet Skudestavnene
fast ved dem. De havde to store Vstfarere, som de havde lagt yderst i Flaaden, og paa

Cap. 4. 8 forvel It», en Havn nordenfor Bergen, men hvis Beliggenhed ikke noiere an
gives. Maaffee ved Staurholmene? i Vest for Alv-Sen i den ydre Skjcrrgaard ved det nordre
Led til Bergen.
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Eapitel 6
Erlings Tale,

Eapitel?.
Om Halons

Flaade.

begge disse vare i Stavnene hoie Da Kong Inge spurgte hvad Tilberedel«
ser de havde gjort, lod han hele Mandstabet blcese sammen til Huusthing, og da Thinget
var sat, spurgte han sine Mcend til Raads og henvendte sig ister til Gregorius Dagsson, sin
Svoger Erling Skakke, og andre Lendermcend og Skibsstyrere, hvilke han fortwller Håkons

og hans Mcends Tilberedelser. Da svarer Gregorius Dagsson forst og gjorde sin Me
ning vitterlig i folgende Ord: „ nogle Gange medtes Håkon og vi, og som oftest have de

havt meget Mandstab, men kom ikke desto mindre til kort i Striden med os. Nu have vi
derimod langt stsrre Krigsmagt, og det vil synes de Mcend rimelige, som for kort siden
formedelst dem mistede gjceve Frcender, at her nu bcerer godt til at faa Hevn over dem; thi

nu have de lcenge i Sommer flyet undas os, og vi have ofte sagt, at om de biede os, som nu
siges at monne stee, da vilde vi vove en Dyst med dem. Nu vil jeg sige min Mening,
at jeg vil lcegge mig i Slag med dem, om det ei er imod Kongens Villie; thi jeg tcenker,
at det vil gaae end som for, at de monne vige for os, dersom vi modigen angribe dem, og

stedse stal jeg lcegge til der, hvor det synes Andre vansteligst." Denne Tale af Gregorius
blev optagen med stort Bifald, og Alle erklcerede sig rede til at lcegge sig i Slag mod Håkon.
Derpaa roede de med alle Skibene op i Elven, indtil de kom hverandre i Sigte, og da
dreiede Kong Inge as fra Elve-Strommen op under Ven. Nu tiltalede Kongen atter alle
Styrmcendene og bad dem gjore sig fcerdig til Angreb. Ister henvendte han sig til Er
ling Skakke og sagde, som Sandt var, at ingen Mand i Hceren var forstandigere eller mere

kyndig i Strid, omendstjondt Nogle vare mere hidsige. Siden vendte Kongen Talen til
flere Lendermcend, ncevnede Nogle ved Navn; men endte Talen med Begjcering om, at
Enhver vilde sige sin Mening og yttre hvad ham syntes gavnligt, men derefter handle Alle
i Samdrcegtighed.

Erling Skakke svarer saalunde paa Kongens Tale: „det er min Skyldighed, Herre,
ikke at tie til Eders Tale, og om I vil vide mit Raad, da stal jeg lade Eder det hore. Den
Beslutning, som nu er tågen, er tvcersimod mit Sind; thi det kalder jeg forvovent at

staaes med dem under disse Omstcendigheder, endstjondt vi have meget og vakkert Folk.
Dersom vi stulle gjore Angreb paa dem og ro imod denne Elvestrom, da maa en af de
tre Mcend som ere i Halvrummet, een ro og en anden beskytte den som roer, og hvad have

vi da at siaaes med uden den tredie Deel af vort Mandstab? Det synes mig, at de kun
ville gjore liden Nytte i Striden, som sidde ved Aarerne og vende Ryggen til sine Uvenner.
Giver mig nu en Tidsfrist til Betcenkning, og jeg lover Eder derimod, at jeg forend tre

Dage ere forledne, stal finde paa et Raad, jaa vi magelige» stulle komme i Slag med dem."
Det fandtcs tydeligen i Erlings Ord, at han fraraadede Angrebet; men ikke destomindre

styndede Mange dertil og meente, at Håkon nu som for vilde lobe paa Land, „og da faae

vi ikke fat paa dem," sagde de; „men nu have de lidet Mandstab og vi have deres Skjceb
ne ganste i vor Haand." Gregorius udelod sig ikke Meget derom, men stiklede dog paa,
at Erling fraraadede Angrebet mere fordi han vilde gjore det Raad til Intet, som Grego

rius havde givet, end fordi han indsaae denne Sag bedre end alle Andre.
Da sagde Kong Inge til Erling: „nu ville vi folge Dit Raad, Svoger, med Hen

syn til Maaden hvorpaa Angrebet stal stee; men fordi mine Raadgivere stunde saa meget
dertil, stulle vi i Dag angribe dem." Erling svarede: „alle de Skuder og lette Skibe,

som vi have, stulle roe udenom Aen og op i den ostre Arm af Elven, derpaa ned mod dem,

1) Et Taarn eller Stillads af Temmer anbragt paa Skibenes Dcek og fcestet til Masten ved Touge,
hvilket Taarn tjente deels til at beskytte sig mod Fiendens Skud, deels til derfrå, bestyttet af dette Vcrrw
at kunne styde paa Fienden.
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og forssge om de kunne lese dem fra Pelene. Da stulle vi med Storstibene roe nedenfra
imod dem, og da kan jeg ikke vide, forend det er provet, om de, som nu ere saa rasende hid

sige, ere saa meget rastere til Angreb end jeg." Dette Raad syntes Alle vel om. Der
gik et N<es frem mellem Håkons og deres Flaade, saa de ei kunde see hverandre. Da nu
Håkon og hans Mend, som havde holdt Raad med hverandre i en Samtale, saae denne
Skudeher ro ned ester Elven, meente Nogle at Kong Inge vilde legge til i Slag med

dem, men Mange troede, at de ei dristede sig dertil; thi det lod som der blev sinket med An
grebet, hvorimod de selv stolede meget paa deres Tilberedelser og Folk. Med Håkon
vare da mange Stormend; der var Sigurd af Reyr og Simuns Sonner, Dnund og

Andreas, Nikolaus Skjaldvarsson, Eindrid, en Son as lon Mornef, som var den gje

veste og vennesceleste Mand i Throndelagen, tilligemed mange andre Lendermend og Krigs
hovdinger. Da de nu saae at Kong Inges Mend med mange Skibe roede ud ester Elven,

troede Håkon og hans Folk, at Inge-Mendene vilde fly; thi kappe de Landtougene, hvor
med de laae fast til Pelene, grebe til Aarerne, roede efter dem og vilde forfolge dem. Ski
vene lob fort ned ad Strommen; men da de kom lengere ned i Elven lige for Nesset, saae

de Kong Inges Hovedstyrke ligge stille ved Ven Hising. Kong Inges Folk saae nu ogsaa Hå
kons Skibe i Fart, og troede at de vilde angribe dem; thi blev der nu en stor Bulder og

Vaabenbrag, idet de eggede hverandre og floge op et stort Herstrig. Håkon med sin
Flaade dreiede mod Nord ind ad Landet med deres Skibe, hvor der var en Vending i
Bugten, og hvor der var ingen Strom. De gjorde sig nu slagferdige, forte Landtouge
i Land, vendte Forstavnene udåd paa deres Skibe og vandt dem alle sammen. De store Ast
farere lagde de udenfor de andre Skibe, det ene ovenfor det andet nedenfor, og vandt dem til
Langstibene. Midt i Flaaden laa Kongestibet, og dernest Sigurds Skib; men paa den
anden Side af Kongestibet laa Nikolaus, og dernest Eindrid lonsson. Alle smerre
Skibe laae yderligere, og alle deres Skibe vare nesten ladede med Vaaben og Stene.

Da holdt Sigurd af Reyr folgende Tale til Folket: „nu er der Haab om, at den
Tid er kommen, som lenge i Sommer har veret os lovet, at vi stulle modes med Kong
Inge i Strid. Meget lenge have vi nu og dertil beredt os, og Mange af vore Feller

have pralet af, at de ei ville sly eller falme for Kong Inge og Gregorius, og nu var det
godt, om de mindedes deres Ord; men vi Andre, som have veret noget tandsaare i vor
Strid med dem, kunne med mindre Tillid tale om dette; thi det er gaaet, som hver Mand har

hort, at vi meget ofte have gjort Skamsferd imod dem. Men ikke destomindre er det
nu fornodent, at vi stride paa det mandigste og stande paa det fasteste; thi dette er den ene

ste Udvei for os til Seier. Endstjondt vi have noget ferre Folk end de, raader dog Lyk
ken for hvo der skal gaae af med Fordelen, og det er det bedste Haab i denne vor Sag, at

Gud veed Retten er paa vor Side. Inge haver nu for nedhugget sine tvende Brodre, og
det er ikke blindt for nogen Mand, hvilken Faderbod han haver tiltenkt Håkon Konge,
nemlig at han vil hugge ham ned som andre sine Frender, hvilket vil vise sig i denne Dag.
Kong Håkon begjerede fra Begyndelsen ei meer af Norge end en Trediepart, som hans

Fader havde havt, hvilken blev ham formeent, og dog har, efter mit Skjon, Håkon Konge
bedre Ret til at tåge Arv efter sin Farbroder, Kong Eystein, end Inge eller Simun Skalp
eller andre Mend, som toge Eystein af Dage. Det maatte synes Mange blandt dem,

som vilde frelse deres Sjel, og havde besmittet deres Hender med stige store Ugjerninger
som Inge, at de ei turde vove for Gud at lade sig kalde med Kongenavn, og det undrer

mig, at Gud taaler denne hans overvettes Djervhed; men det monne vere Guds Villie,
at vi stulle nedstode ham. Thi lader os stride mandeligen, og Gud vil give os Seier; end

11. Binds 2det Hefte. 24
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delsc.

om vi falde, da monne han vederlcegge os med mangfoldig Glcede, at han nu giver andre onde
Mcend Magt til at gange over os. Farer frem i Rolighcd og forfcerdes ikke, nåar Slaget

begynder. Enhver voqte vel sig og sin Stridsfcelle, men Gud bestjcerme os Alle!" Der
gik et godt Ord af denne Sigurds Tale, og Alle lovede Godt og at gjore sin Pligt. Kong
Håkon gik ombord paa den store Ostfarer, og der blev sat en Skjoldborg om ham; men
hans Mcerke var paa Langffibet, hvor det fer havde vceret.

Nu er at fortcelle om Kong Inge og hans Mcend. Da de saae, at Kong Håkons

Mcend vare stagfcerdige, og Elven alene var imellem dem, sendte de en let Farkost for at

kalde den ovrige Flaade, som var roet bort, tilbage; imidlertid biede Kongen og hans Mcend
paa dem og ordnede Mandskabet til )lngreb. Derpaa talede Hovdingerne for Hceren og

sagde den deres Agt, fsrst hvilke Skibe, der ffulde ligge Fienden ncermest, og derncest hvor

Enhver stulde angribe. Gregorius tog saalunde til Orde: „vi have meget og vakkert Folk,
og nu er det mit Raad, at I, Kong Inge, ikke er med i Angrebet; thi da er Alt i Behold nåar
I er det, og Ingen veed hvor Pilen, endog i den stette Skyttes Haand, farer hen; thi de

have sat sig saaledes i Stand, at Skud og Stene kan kastes fra den hoie Stillads paa
Kjobmands-Skibet, saa der er mindre Fare for dem, som fjernere ere. De have ikke meer
Mandffab, end at vi Lendermcend nok kunne vove Slag med dem. leg skal lcegge mit

Skib ved deres stsrste Skib, og jeg venter, at Striden mellem os kun skal vcere kort; thi

saa haver det som oftest vceret i vort Mode, endffjondt der har vceret langt anden Folkemon
end nu er." Alle syntes vel om hvad Gregorius sagde, at Kongen selv ei ffulde lcegge til
i Slaget. Da sagde Erling Skakke: „det Raad samtykker jeg ogsaa, at I, Konge, ei
gaar i Slag. Mig synes deres Forberedelse saa, at vi behove al Forsigtighed, at vi
ei skulle lide stort Nederlag af dem; thi hele Lemmer lceges bedst. I det Raadstag,

som vi holdt for i Dag, sagde Mange mig imod i hvad jeg talede, og I sagde da, at jeg ei
vilde staaes; men nu synes mig, at Sagen har vendt sig til vor store Fordeel, da de ere ha
lede bort fra Pcelene, og nu er det kommen dertil, at jeg ikke lcenger fraraader at lcegge til
Slag; thi jeg indseer, hvad Alle vide, hvor nodvendigt det er at standse det Skarnspak,

som haver faret over hele Landet med Rov og Ran, saa at Folket herefter kan bygge dette

Land i Fred, og tjenc en Konge, saa god og retfcerdig som Kong Inge er, der lcenge nok
haver havt Meie og Fortrced af sine Frcenders Overmod og urolige Sind, endffjondt han
haver vceret et Bryst for hele Almuen, og lagt sig i mangfoldig Fare, for at frede Landet."
Erling talede lcenge og snildt saavelsom siere Hovdinger; men Alt gik ud paa det Samme,

ar alle Hovdinger eggede til Angreb. Imidlertid biede de indtil hele Flaaden var samlet.

Kong Inge havde Skibet Beikesuden, og efter sine Venners Bon lagde han sig ikke i Slag,
men laa stille ved Oen.

Da Hceren var fcerdig, roede de hurtigen frem mod Fienden, og paa begge Sider
reistes Hcer-Skriget. Inges Mcend bcmdt ikke deres Skibe sammen, men de vare lose;

thi de roede tvcers over Strommen, hvorved Storffibene svaiede meget. Erling Skakke
lagde til Kong Håkons Skib, og stak Stavncn mellem hans og Sigurds Skib, og dermed
begyndte Slaget. Men Gregorius's Skib svingede paa Grund og hceldede meget, saa det
i Forstningen ei kunde komme med i Anfaldet. Da Hakons-Mcendene saae dette, lcegge de

til og angribe Gregorius's Skib fra alle Kanter. Ivar, Håkon Mages Son, halede og
derhen, og Skandserne svingede mod hverandre. Ivar fik en Stavnlee krceket om Grego

rius, paa det Sted af Kroppen, hvor han var smallest, og rykkede ham til sig, hvorved
Gregorius snublede hen imod Skibsrelingen; men Leen dreiede sig efter Sidcn, og Grego

rius var ncer stcebt overbord. Dog blev Gregorius kun lidet saaret; thi han havde en
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Spange-Brynje. Ivar raabte til ham, at han havde en tyk Barkholt om sig. Grego
rius svarede, at Ivar gik saaledes frem, det nok kunde behoves, og der var Intet tilovers.
Da var det ncer ved at Gregorius med sit Mandskab var sprungen overbord, forend Aslak
Unge kastede et Anker i deres Skib og trak det af Grunden. Derpaa lagde Gregorius
sig imod Ivars Skib, og de sloges en lang Stund; men da Gregorius's Skib var baade
mere hoibordet og mandstcerkere, faldt mange Folk paa Ivars Skib og Nogle sprang over
bord. Ivar blev saa haardt saaret, at han ei kunde tåge mere Deel i Slaget. Da hans
Skib var blottet for Mandskab, lod Gregorius Ivar fore til Lands saa han undkom, og si
den den Tid vare de bestandige Venner.

Da Kong Inge og hans Mamd saae at Gregorius var paa Grund, opmuntrede han
sit Mandskab til at ro dem til Hjaelp. „Det var," siger han, „det uklogeste Raad, at vi
skulle blive liggende her, medens vore Venner fore til Slag; thi vi have det storste og bedste
Skib i hele Flaaden. Men nu jeg seer at Gregorius, den Mand, som jeg skylder den
storste Lon, behover Hjcelp, da monne vi ile til Slaget, hvor det er skarpest. Det er og
rettest at jeg er med i Slaget; thi jeg vil at Seieren, om del, vindes, skal hore mig til.
Og vidste jeg end forud, at vore Mamd ingen Seier vandt, var der dog for os intet Andet,
end at vcere der, hvor vore Venner ere; thi jeg kan Intet udrette, dersom jeg mister de
Mamd, som rettelige» kaldes Landets Bryst, som modigst ere, og lamge have styret for mig
og mit Rige." Derpaa befalede han dem at sattte Mcerket op, og saa blev gjort, hvor
paa de roede over Elven. Da blev Slaget mest rasende, og Kongen fik ikte Rum til An
greb, saa trcmgt laae Skivene i Veien for ham. Da lagde de sig under Dstfarer-Skibet,
og derfrå nedkastedes paa dem Spyd, jcernbestagne Pcrle og saa store Stene, at det var
umuligt for dem at holde sig der lamgere, men de maatte hale derfrå. Da Kongens Folk
nu saae, at han var kommen, gjorde de Rum for ham, og derpaa lagde han sig paa Sl
oen af Endrid lonssons Skib. Nu romte Håkons Folk Smaaskibene og gik ombord
paa den store Kjobmandsskude, men Nogle sprang paa Land. Erling Skakke og hans
Mamd havde en haard Dyst. Erling selv var paa Forskandsen, kaldte paa sine Stavn
boere og befalede dem at entre Kongeskibet; men de svarede, at det var ingen let Sag, da
der vare Bjcelker bestaaede med en Icernkam i Boven. Da gik Erling selv foran i Stav
nen og opholdt sig der en kort Stund, indtil det lykkedes dem at komme ombord paa Kon
geskibet, da blev Skibet blottet for Mandskab mellem Stavnene, og nu begyndte hele
Hceren at flye. Mange sprang til Havs, Mange faldt; men den storre Mamgde kom paa
Land. Saa siger Einar Skulesson:

Mangen Mand faldt overbord
Fra blodrod Stavn,
Nok Fode TroldhestN fik;
Liig svommede i Strommen.
Kolde Elv rodfarvet blev
Af hede Saarets
Og Ravnens varme
Vceltes i Karmtens Bcelte.

Mangt et Skib med blodig Stavn
Ode flod i stride Elv;
Krigsmanden Buen krummed.
Rodt Staal fisi mod slidte Hjelm.
Og Håkons Skare blev
I Slagets Storm medtaget.
For gjceve Mand til Land
Fly'r bort fra Havets Dyr.2)

Einar digtede en Vise om Gregorius Dagsson, som blev kaldet Elve-Visen. Kong
Inge skjamkede Nikolaus Skjaldvarsson Liv og Fred, da hans Skib blev forladt, og der
paa gik han til Kong Inge, hos hvem han blev saa lamge Kongen levede. Endrid lons
son sprang ombord paa Kong Inges Skib, da hans eget var ryddet, og bad om Livet.

1) Skibets. 2) Ulven. 3) Blod. 4) Blod. 5) Skibene.
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Eapitel 12
Slaget paa
Bryggen.

Dette vilde Kongen stjcenke ham; men Haavard Klinings Son sprang til og gav ham Ba

nehug, hvilket blev meget låstet; men han sagde, at Endrid havde vceret Aarsag til hans
Faders Dod. Over Endrids Dod var stor Sorg, dog mest i Throndelagen. Der faldt
Mange af Håkons Folk, men ikke stere Hovdinger. Faa faldt af Kong Inges Folk, men
Mange bleve saarede. Kong Håkon stygtede op paa Land; men Kong Inge foer nord til Viken

med sin Krigsmagt, og han saavelsom Gregorius blev i Viken om Vinteren. Da Kong
Inges Mcend, Bergliot og hans Brodre, Ivar af Elda's Sonner, kom fra Slaget til
Bergen, drcebte de Nikolaus Skjceg, som havde vceret Håkons Skatmester, og fore derpaa

nord til Throndhjem. Kong Håkon kom Nord for Juul; men Sigurd var stundom hjem
me paa Reyr. Gregorius havde staffet ham Liv og Fred af Kong Inge, saa at han

skulde beholde alle sine Eiendomme; thi Gregorius og Sigurd vare ncerbeslcegtede. Kong
Håkon var i Kjobstaden Nidaros i lulen, og en Aften i Begyndelsen af lulen stoges hans
Mcend i Hirdstuen, i hvilken Strid 8 Mcend fik deres Bane, og Mange bleve saarede.
Ottende Dag Juul derefter, fore Kong Håkons Mcend, Alf Rode, Ottar Birtings Son,
med ncesten 80 Mand ind til Elda, og kom forst paa Natten uforvarendes paa de An

dre, som vare meget drukne, og lagde Ild paa Stuen; men de gik ud og vcergede sig tap
pert. Der faldt Bergliot, Ivars Son, og Vgniund hans Broder og mange Andre. De
havde vceret ncer 30 i Taltet. Om Vinteren dode nord i Kjobstaden Andreas Simuns

son, Kong Håkons Fosterbroder, og hans Dod blev hoiligen beklaget. Erling Skakke og
Inges Mcend, som vare i Bergen, ymtede om, at de om Vinteren vilde drage mod Håkon

og hans Mcend; men der blev dog Intet af. Gregorius sendte de Ord ostenfra Konghelle,
at om han sad saa ncer som Erling og hans Folk, vilde han ei stdde rolig i Bergen, nåar
Håkon lod drcebe Kong Inges Venner og deres Stridsfceller nord i Throndhjem.

Kong Inge og Gregorius fore ostenfra om Vaaren til Bergen; men saasnart Håkon

og Sigurd spurgte, at Inge havde forladt Viken, fore de Landeveien oster derhen. Da
Kong Inge med sit Folge kom til Bergen, blev der Uenighed mellem Haldor Brynjulfsson
og Vjorn Nikolausson. Bjorns Huuskarl spurgte Haldors, da de modtes nede paa Bryg

gen, hvi han var saa bleg? Han svarede, at han havde aareladt sig. „lkke kunde jeg

blive saa bleg afAareladning," svarede han, „og jeg tcenker derimot), sagde him, at Du vilde

have teetDig vcerre og umcmdigere."— Anderledes var Begyndelsen ikke til deres Trcette.
Siden tog det ene Ord det andet, indtil de forst kom op at klamres, derncest at slaaes. Da

blev det sagt Haldor Brynjolfsson, som sad der i Gaarden og dråk, at hans Huuskarl
var bleven saaret nede paa Bryggen, og han gik strår derhen. Men Bjorns Huuskarle
vare komne der i Forveien, og da Haldor syntes at hans Huuskarl havde lidt Uret, stodte

han til dem og slog dem, og det blev sagt Bjorn Buk, at Vikvceringerne sloge hans
Huuskarle paa Bryggen. Derpaa greb Bjorn med sine Folk deres Vaaben, ilede derhen

og vilde hevne sine Mcend, og da begyndte en blodig Strid. Det blev nu sagt Gregorius,
at hans Svoger Haldor behovcde Hjcelp, og at hans Huuskarle blev nedhuggede nede paa

Gaden, hvorpaa Gregorius og hans Mcend lob derhen i Brynjer. Nu blev det Er

ling Skakke fortalt, at hans Sosterson Bjorn stoges med Gregorius og Haldor nede
paa Bryggen, og at han behovede Hjcelp. Da foer han did meget mandstcerk, og
bad Folk staae sig bi, sigende, at det var en stor Klik paa dem, som aldrig vilde ud
stettes, om en vikvcersk Mand skulde trcede dem under Fodder paa deres eget Fodested.

<sap. tl. N1I<I«, nu Gaarden Eilden i Sognet af samme Navn paa Nlldeicl sMliclseicl,
nu Numedals-Eid), som for ncervcerende er henlagt til Numedalen, men Horte fordum til Syna-
Fylke i Throndelagen, cfr. 1 B. S. 52.
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Der faldt 13 Mand, hvoraf 9 dode paa Stedet, men 4 siven af deres Saar, og Mange
bleve saarede. Da de Ord kom for Kong Inge, at Gregorius og Erling sloges nede paa
Bryggen, ilede han til, og vilde skilte dem ad; men udrettede Intet, saa rasende vare de paa

begge Sider. Derpaa raabte Gregorius til Inge, og bad ham fare derfrå, da han for
gjeves lagde sig imellem, som Sagerne nu stode. Han sagde, at det vilde vere den storste
Skade om Kongen kom noget til, fordi han ei kunde vide, om der ei gaves den, som var

i Stand til at gjore en Ulykke, om Leilighed gaves. Derpaa gik Kong Inge bort; men
da den storste Tummel var forbi, gik Gregorius med sit Mandfkab til Nikolaus Kirke, og
Erling bagefter, raabende til hinanden. Da kom Kong Inge anden Gang til, og forligte

dem; thi begge samtykkede iat han meglede mellem dem. Da nu Kong Inge og Gre
gorius spurgte at Kong Håkon var i Viken, fore de oster med mange Skibe; men da de

kom Vster, undstyede Kong Håkon dem, og der blev imet Slag af. Da foer Kong Inge
ind til Oslo, men Gregorius var i Konghelle.

Kort efter spurgte Gregorius, at Håkon og hans Mend vare paa en Gaard som he- Vapite, 43.
der Saurbo, der ligger oppe ved Skoven. Gregorius ilede did, kom der om Natten, og
da han troede, at Kong Håkon og Sigurd vare paa den sterste Gaard, stak de Ild paa Hu
sene der. Men Håkon og hans Mend, som vare paa den mindre Gaard, fore til da de

saae Ilden, og vilde hjelpe deres Folk. Der faldt Munan, en Son af Ale Offein, en Bro
der af Kong Sigurd, Håkons Fader. Gregorius og hans Mcend drebte ham, da han
vilde hjelpe dem som brendte inde. Nogle stap ud, men Mange bleve drebte. Asbjorn
lalde, som havde veret en meget stor Viking, undkom fra Gaarden, men var bleven me

get saaret. En Bonde modte ham, og han bad Bonden lade ham stippe bort, hvorfor

han bod ham Penge; men Bonden svarede, at han vilde gjore det som han havde
sterre Lyst til, og tilfoiede, at han ofte havde gaaet red for ham, hvorpaa han stog
ham ihjel. Kong Håkon og Sigurd undkom, men mange af deres Folk bleve dreb
te. Derefter foer Gregorius hjem til Konghelle. Kort efter fore Kong Håkon og Si
gurd til Haldor Brynjolfssons Gaard i Vettaland, såtte Ild paa Huset og brendte det
op. Haldor gik ud og blev strår nedhuggen med sine Huuskarle, og der blev i Alt drebt nesten
20 Mand. Sigrid, Haldors Kone, var en Soster af Gregorius, hende lode de undkomme
til Skoven i bare Natserken. Der toge de med sig Amund, som var en Son af Gyrder
Amundsson og Gyrid Dagsdatter, og en Sosterson af Gregorius, som da var 5 Aar gammel.

Da Gregorius spurgte denne Tidende, tog han den sig meget ner, og spurgte omhyg- Eapitei 15

geligen efter hvor de vare. Gregorius foer fra Konghelle seent hen i lulen og kom til DasgN"N,ld
Fors 13b/ Dag Juul, hvor han blev een Nat, Horte derpaa Ottesang den sid ste Dag Juul,

som var en Loverdag, og Evangelium blev lest for ham. Da Gregorius og hans Folge
saae Kong Håkons og Sigurds Mandstab, syntes dem at det var meget mindre end deres

eget. Der var en Aa ved Navn Befia imellem dem, der hvor de modtes. Der var
falff lis paa Aaen; thi der gik en Strom under Isen udenfra. Kong Håkon og hans

Mend havde hugget en Vaag i Isen og maaget Snee over den, saa Ingen kunde see den.

<sap. 13. BNui-d»n.i- (ZaurkNii-), nu Ssrbs i Krokstad Sogn. Ved Navnet Saurboar
betegnedes fordum ikke alene denne Gaard, men hele det nuvcerende Sorbygdens-Herred i det nord
ostlige Bahuus-Lehn, cfr. 1 V. S. 63.

Vet tal un cl, nu Vattland i Skee Sogn i Vatte-Herred, en halv Miils Vei i Sydvest for
Stromstad i Bahuus-Lehn.

<sap. 14. see ovenfor.
Le hu, nu Bafvera, som lsber gjennem Bafve (ford. vefj») Sogn og Staden Uddevalla og

salder ud i Sunnvikcn i Lane-Herred i Bahuus-Lehu, cfr. NllnriKe 1 V. S. 63.
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Da Gregorius kom til Isen paa Aaen, sagde han at Isen forekom ham falsk, og gav dem
det Raad at fare til Broen, som var tcet ovenfor Aaen. Bondefolket svarede, at de ei kun

de vide, hvi han frygtede for at angribe over Isen, ikke stere Folk end Håkon havde, og at
Isen var god nok. Gregorius svarede, at det sjeldent gjordes fornodent at opmuntre ham
til at vise Mod, og ikke heller skulde det nu saa vcere. Derpaa lod han dem folge sig, og
ikke stande paa Land, nåar han gik ud paa Isen, og sagde, det var deres Raad at gange ud

paa den farlige lis, hvortil han ingen Lyst havde; «men jeg vil ei lade mig mane afEder",
sagde han. Derpaa befalede han dem at bcere Fanen frem, og gik strax ud paa Isen med
Mandskabet. Saasnart nu Bondefolket fandt at Isen var falsk, vendte de om. Gre

gorius faldt i Isen; dog ei meget dybt, og befalede sine Mcend at tåge sig i Agt. Der
gik ikke mere end ncer 2t) Mand med ham, det ovrige Mandskab vendte tilbage. En

Mand af Kong Håkons Skare skjod en Piil mod Gregorius, som traf ham under Stru
ben, og saaledes endte han sit Liv. Der faldt Gregorius og 10 Mand med ham. Det
er alle Mands Tale, at han har vceret den ypperste Lendermand i Norge, i de da levende
Mcends Minde, ligesom han og opforte sig bedst mod os Islamdere siden Kong Eystein den
Mldre dode. Gregorius's Liig blev fort op til Hofund og begravet paa Gimso iet Non

nekloster, som der er, og hvor Gregorius's Soster, Bogeid, da var Abbedisse.
Eapitei 13. To Fogder fore til Oslo, for at bringe Kong Inge denne Tidende. Da de kom der,

q«G«goriuKforlangte de Kongen i Tale, og han spurgte hvad Tidende de havde at bringe? «Gregorius
Dagssons Fald," svarede de. «Hvi bar saa ilde til?" spurgte Kongen. Da de havde
fortalt ham hvorledes det var tilgaaet, svarer Kongen: „de raadede, som mindst forstode."
Der fortcelles, at dette gik ham saa noer, saa han grced som et Barn. Men da han igjen
fattede sig, sagde han: «jeg vilde fare til Gregorius saasnart jeg Horte Haldors Drab; thi
da tykkedes jeg vide, at Gregorius ei lcenge monne sidde saa uden at icenke paa Hevn. Men
dette Folk lod sig Intet vcere saa magtpaaliggende som deres lule-Drikke, og Intet kunde

bringe dem derfrå; thi jeg veed vist, at om jeg havde vcrret der, vilde han enten have faret
forsigtigere frem, eller Gregorius og jeg monne baade have faret til eet Herberge. Nu er
den Mand faren heden, som haver vceret min bedste Ven, og mest haver holdt Landet i
mine Hwnder; men det tcenkte jeg stedse, at det vil vorde kort imellem os. Nu gjor jeg

den Ed, at fare mod Håkon, og da skal een af Delene skee, at enten skal jeg faae min Bane,
eller stige over Håkon og hans Folk; men ikke er stig Mand, som Gregorius var, noksom

hevnet, om end Alle maatte bode Livet for ham." Der var en Mand som svarer, at han
ei behovede at lede ester dem; thi de agtede at opsoge ham. Christine, Kong Sigurds
Datter og Kong Inges Soskendebarn, var der i Oslo. Kongen Horte, at hun agtede sig

bort, og sendte Bud ester hende og lod hende sporge, hvi hun vilde bort fra Byen; men hun
meente det var farlige og usikkert for en Qvinde at vcere der. Kongen lod hende ei fare

bort; «thi gaaer det mig godt, som jeg haaber, vil Du her faa det godt, end salder jeg,
monne mine Venner ei faae Lov til at pynte mit Lig; men dertil skal Du bede om Tilladelse,

og da lonner Du bedst, hvad jeg haver gjort imod Dig; thi Dig vil det ei vorde negtet."

Vapitel 16. St. Blasie Dag om Qvcelden bragle Kong Inges Speidere ham den Tidende, at
Kong Håkon var ventendes til Byen. Derpaa lod Inge ved Krigsluren hele Hceren sam

menkalde oppe fra Byen, og da han fylkede den, kunde han tcelle ncer 4000 Mand. Kon

gen lod Fylkingen v<ere lang og ikke mere end 5 Mand hoi. Da sagde Nogle til Kon-

ti lm» 65 (vilndiss?), et af Dag Eilifsson, Gregorius's Fader, stiftet Nonne - Kloster ved
Staden Skien, nu Gjemss Klosters Gaard.
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Vapitel 17
KonglngesTalc

Vapitcl 111
KonglngcsFcild

gen, at han ei skulde voere med i Slaget, da de meente, at dette var for voveligt; men at
hans Broder Orm stulde voere Hovding for Hceren. Kongen warer: „det tcenker jeg, at
om Gregorius levede og var her nu, men jeg var falden og stulde hevnes, vilde han ikke

lcegge sig i Skjul, men vcere Selv med i Slaget. Endstjondt jeg, formedelst min Vanhelse,
ikte er saa stikket til Strid, som han var, vil jeg dog vise ligesaa god Villie, som han;
thi er det ikke at vente, at jeg ei stulde vcere med i Slaget." Folk fortcelle, at Gunhild,
som var gift med Simun, Kong Håkons Fosterbroder, lod en Troldkone vaage om Nat
tens for at stasse Håkon Seier; men at det Svar blev dem givet, at de stulde siaaes med
Kong Inge om Natten, og aldrig om Dagen, og da vilde Udfaldet blive godt. Den

Kone, som man sagde sad ude, kaldtes Thordis Seggja; men ikke veed jeg, hvad Sandhed
der er deri. Simun Skalp var gaaen til Byen og havde lagt sig til at sove, men vaagnede ved

Krigsraabet. Da det leed ud paa Natten, kom Inges Speidere til ham og sagde ham, at
Kong Håkon med sin Hoer kom udenfra over Aasen; thilsen laa heelt fra Byen ud til Hoved-Aen.

Derpaa gik Kong Inge med sin Håer ud paa Isen og Mede den i Slagorden foran
Byen. Simun Skalp var paa den Arm af Fylkingen, som vendte ud til Trcela berg;
men paa den anden Floi, som vendte mod Nonnescedet, var Gudrod, Sydewernes Konge,

en Son afOlaf Vitting og lon, en Son af Sven, Bergthor Buks Son. Da Kong Håkon og
hans Håer kom i Ncerheden af Kong Inges Fylking, reiste de Krigsstrig paa begge Sider.
Gudwd og Jon gave Kong Håkon og hans Maend et Tegn, og lode dem vide, hvor de
vare. Saasnart derpaa Hakons-Mamdene vendte sig did, stygtede Gudwd strår med 1590
Mand; men lon, og en stor Skare med ham, lob over i Kong Håkons Hoer og hjalp
ham at stride. Da dette blev Kong Inge sagt, svarede han: „saa stor Forstjel er der paa
mine Venner; aldrig monne Gregorius have gjort Sligt medens han levede." Da vare
der Nogle, som bade Konge stige til Hest og ride bort fra Slaget op til Raumarige, „der

kan Du," sige de, „faae Hjcelp nok endnu i denne Dag." Kongen svarer: „ dertil stander ei
min Hu. Ofte har jeg hort Eder sige, som og tykkes mig sandt, at det nyttede min Bro
der Kong Eystein lidet, da han gav sig paa Flugt, og dog var han en udmcerket Mand
i mange Dele, som pryde en Konge. Nu kan jeg, som lider under saa stor en Vanhelse,

vel indsee, hvor siet min Skjoebne vilde vorde, om jeg vilde tåge mig til det, som blev saa
saare uheldig for ham, saa stor en Forskjel som der er mellem vor Adfcerd, Helse og Krcef
ter. Jeg var paa andet Aar, da jeg blev valgt til Konge i Norge; men nu er jeg vel 25,
og mig synes, at jeg haver havt Uheld og Bekymring under mit Kongedom, heller end
Skjcemt og rolige Dage. Jeg haver holdt mange Slag, stundom med fiere, stundom med
fwrre Folk, og det har vceret mit storste Held, at jeg aldrig haver tåget Flugten. Gud
raader for mit Liv, hvor langt det skal vcere; men aldrig vil jeg lcegge mig paa Flugt."

Da nu lon og hans Skare havde brudt den ene Arm af Kong Inges Fylking,
siygtede og Mange af dem, som stode dem naermest, hvorved Fylkingen skiltes ad og kom i
Uorden. Men Håkon og hans Hcer gik raskt frem, og nu ncermede det sig Dagningen.

Da blev der gjort et Anfald mod Kong Inges Moerke, og i denne Tummel faldt Kong Inge
selv; men hans Broder Orm fortsatte Slaget, medens Moengden af Hceren stygtede op til
Byen. To Gange foer Orm til Byen efter Kongens Fald, og opmumrede Folket, og

1) Denne Skik havde Hensyn til de Gamles Trolddoms-Vaesen. Qvinder sadde ude om Natten, og
henvendte sig med Svorgsmaal til de Afdsoes Månes for at faae at vide hvad der skulde stee.

(sap. 17. lHrVlgdm-ss), nu Allnnverket. Nunnusetr (Nonue-Klosteret), var
beliggende paa Leret, hvor Opslo Prcestegaard nu er, hvilten forhen blev kaldet Munke-Klosters-
Gaard, see om Oslo S. 55.
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begge Gange gik han ud paa Isen igjen for at fortscette Slaget. Derpaa angrebe Hå
kons Mcend den Arm af Fylkingen, som Simun Skalp anforte, og i dette Angreb faldt

af Kong Inges Folk Gudbrand Skafhaugsson, Kongens Svoger. Men Simun Skalp
og Halvard Hikre ginge mod hinanden og sloges med deres Skårer, idet de efterhaanden

trak sig tilbage forbi Trcelaberg, og i denne Strid faldt de omsider, baade Simun Skalp og Hal
vard. Orm, Kongens Broder, indlagde sig der stor Beremmelse, men dog siygtede han

omsider. Orm havde Vinteren fer holdt Trolovelse med Ragna, en Datter af Nikolaus
Masa, som havde vceret gift med Kong Eystein Haraldsson, og Brylluppet var bestemt til

Sondagen ester Blasius-Messe, som var paa en Fredag. Orm siygtede ester til Svithjod
til sin Broder Magnus, som da var Konge der; men deres Broder Ragnvald var derimod

Jarl paa den Tid. De vare Senner af Dronning Ingerid og Henrik Halte, der var en
Sen af Danakongen Sven Svensson. Kongedatteren Christine sergede for Kong Inges
Liig, der blev nedsat i Steenmuren i Halvards-Kirken paa den fendre Side udenfor Cho
ret. Da havde han vceret Konge i23 Aar. I dette Slag faldt Mange paa begge Si
der, men dog stest af Kong Inges Folk. Af Kong Håkons Folk faldt Arne Fridriksson.
Håkons Mcend toge og al Gjcestebuds-Kosten til Brylluppet, og desuden et stort Bytte.

'ba- Derpaa lagde Kong Håkon hele Landet under sig, og uddeelte alle Sysler paa Lan
""NN"det og i Kjebstcederne til sine Mcend. Kong Håkon og hans Mcend havde deres Stcev-

nemede i Halvards-Kirken, hvori de gjorde Aftale om Landets Bestyrelse. Christine Kon
gedatter gav denPrcest, som gjemte Kirkens Negle, mange Penge, for at skjule en af hendes

Mcend i Kirken, saa han kunde here Håkons og hans Raadgiveres Tale. Da hun havde
erfaret hvad de talede, sendte hun en Mand til Bergen til sin Huusbonde, Erling Skakke,
med det Bud, at han aldrig stulde tro Håkon eller hans Mcend.

Gapitel 20. Det hcendte sig i Grcekenland, da Kyrialar der var Konge, at han gjorde et Krigstog

til Bla km cende nes Land. Men da han kom til Petzi nav ol de ne, kom en hedens Konge
mod ham med en umaadelig Hcer. De ferte med sig did Hestfolk og meget store Bog-
ne, hvori vare anbragte store Skydehuller. Da de nu beredte sig Natteleie, opstillede de
deres Vogne den ene ved Siden af den anden udenfor deres Krigstelte, og grove et stort

Dige udenfor, hvilket alt var et Vcern saa fast som en Borg. Den hedenste Konge var
blind. Da nu den grceffe Konge kom, opstillede Hedningerne deres Fylking paa Sletterne
foran Vognborgen. Grcekerne såtte derimod deres Fylking, og de ride paa begge Sider

mod hverandre til Slag; men det gik saa ilde og ulykkelig til, at Grcekerne maatte fly ef
terat have lidt et stort Nederlag, og Hedningerne finge Seier. Da opstillede Kongen en
Fylking afFranker og Flandrer, der siden rede mod Hedningerne og sloges med dem; men det gik
dem som hine, at Mange bleve drcebte, og Alle, som undkom, toge Flugten. Da blev Grceker-

Kongen meget vred paa sine Krigsfolk, men de svarede ham med den Begjcering, at han nu skulde
tåge til sine Viinbcelge, Vceringerne. Kongen siger, at han saaledes ei vilde forspilde sine
Kostbarheder og fere saa saa Mcend, hvor kjcekke de end vare, mod saa stor en Hcer. Da
svarer Thorer Helsing, som den Gang var Vceringernes Anferer, saalunde paa Kongens
Ord: der endog var brcendende Ild i Veien, monne jeg og mine Folk strår lebe deri,
nåar jeg vidste, at Kongens Fred kunde kjebes derved." Nu svarer Kongen: „paakalder

(llap. M. LlsKKoinannlllan<l (ZlaKKamannaland), nu Walakiet; Indbyggerne kaldtes
VlsKumknn (Walakker).

?et2ina-, ?62iua- eller maae vel vcere Sletterne eller Landet om Floden
Bitzina i Walakiet.
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Eapitel 21
Om Olafs
lertegn.

da hiin hellige Kong Olaf til Eders Hjcelp og Styrke." Vceringerne, som vare 450
Mand, gjorde det Lofte med Haand og Mund, at reise en Kirke i Miklagaard paa egen

Bekostning og med andre gode Mcends Hjcelp, og lade denne Kirke indvie til Hceder og Priis
for den hellige Kong Olaf, og derpaa styrtede Vceringerne frem paa Volden. Da Hedningerne
saae dette, sagde de til deres Konge, at der kom endnu en Skare af Grceker-Kongens Hoer
lobendes ud paa Sletten, men tilfoiede, at det kun var en Haandfuld Folk. Da svarer

Kongen: „hvo er den cervcerdige Mand, som rider paa den hvide Hest foran deres Håer?"
»Ikke see vi ham," svarede de. Der var saa stor Folkemon mellem dem, at der var

60 Hedninger til hver christen Mand; men ikke destomindre ginge Vceringerne djcerveligen i

Slag. Saasnart de siodte sammen, flog Frygt og Rcedsel i Hedningernes Hcer, saa de
sirar begyndte at fiy; men Vceringerne forfulgte dem og drcebte snart en stor Mcengde.

Da nu Grcekerne og Frankerne, som for havde stygtet for Hedningerne, saae dette, ilede de
til og forfulgte de Flygtende med de Andre. Da vare Vceringerne komne op paa Vogn
borgen, hvor det storste Nederlag ffede. Under Hedningernes Flugt blev den hedenffe

Konge fangen, og Vceringerne forte ham bort med sig, hvorefter de Christne indtoge Hed
ningernes Leir og Vognborgen.

Det ffede i Slaget paa Stiklastad, som for er fortalt, at Kong Olaf kastede fra sig
Svcerdet Hneitir, da han blev saaret; men en svenff Mand, som havde kncekket sit eget
Svcerd, tog op Svcerdet og hug dermed. Da denne Mand undkom af Slaget med de
ovrige Flygtende, kom han til Svithjod, og foer hjem til sin Gaard. Fra den Tid beholdt
han Svcerdet alle sine Dage, derpaa hans Son, og siden Frcende ester Frcende, og nåar
Svcerdet ffiftede Eier, sagde den Ene den Anden Svcerdets Navn, og hvorfra det var kom
met. Meget lcenge derefter i Kyrialares, Miklagaards Keisers, Dage, da der var en stor

Skare af Vceringer i Staden, hcendte det sig en Sommer, at Keiseren var paa et Krigstog,
og laa med sin Hcer i Leir. Vceringerne, som holdt Vagt og vaagede over Kongen, laae

paa den stette Vold udenfor Leiren. De stiftede Vagt med hverandre om Natten, og de
som for havde vaaget, lagde sig ned at sove; Alle suldtbevcebnede. Det var deres Skik,

nåar de lagde sig til Sovns, at Enhver havde Hjelm paa Hovedet, Skjold over sig, Svcerd
under Hovedet, og lagde den hoire Haand paa Svcerdfcestet. En af disse Stridsfceller,

i hvis Lod det faldt at Vaage den sidste Deel af Natten, sovnede ind/) og da han vaagnede
mod Dagningen, var hans Svcerd borte. Da han nu ledte derefter, saae han det ligge

paa stette Volden langt fra sig. Han stod op og tog Svcerdet i den Tanke, at hans Kam
merater, som havde vaaget, havde tåget Svcerdet fra ham for at gjcekke ham; men de neg
tede dette aldeles. Samme Hcendelse ffede 3 Ncetter. Da undredes han selv, saavel
som de der det saae og Horte, derover, og Folk spurgte ham, hvorledes det kunde gaa til?

Da sagde han, at dette Svcerd hedte Hneitir, og havde tilhort Kong Olaf den Hellige, som
selv havde baaret det i Slaget paa Stiklastad, ligesom han og fortalte, hvorledes det siden
var gaaet med Svcerdet. Derefter blev dette Stolkongen fortalt, der kaldte Manden til

sig, som bar Svcerdet, og gav ham 3 Gange saa meget Guld, som Svcerdet var vcerd;

men Svcerdet selv lod han bringe til St. Olafs Kirke, som Vceringerne vedligeholdt, hvor
det siden var over Alteret. Der var en Lcendermand i Norge, medens Harald Gilles Sonner,

Eystein,lnge og Sigurd levede, som hedce Eindrid Unge, og han var i Miklagaard, da denne
Tildragelse indtraf. Han fortalte dette Sagn i Norge, efter hvad Einar Skulesson siger i

Vattardrapa, som han digtede om Kong Olafden Hellige, og hvori denne Tildragelse besynges.

I) Denne Mellemscetning er udeladt i Terten; men maa tilfoies for Sammenhcrngens Skyld.

il. Binds 2dct Hefte.
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iNa Erling siden fik Vished om, hvad Raadsiutning Håkon og hans Raadgivere havde
tåget, sendte han Bud til alle de Hovdinger, som han vidste havde vceret Kong Inges trofa
ste Venner, saavelsom hans Hirdfolge og haandgangne Mcend, som havde reddet sig ved
Flugten, samt alle Gregorius's Huuskarle, og sammenkaldte dem til et Stcevnemode. Da

de modtes og kom hverandre i Tale, aftalte de strax, at de skulde holde deres Folk samlet,
hvortil de ved Ed og Haandtag forbandt sig. Siden talede de om, hvem de skulde tåge til
Konge. Da talede forst Erling Skakke, og undersegte, om det var Hovdingernes og an
dre m<egtige Mcends Raad, at Simon Skalps Son og Kong Harald Gilles Datterson
stulde vcelges til Konge, og lon Halkelsson forbindes til at styre Hceren; men lon undstog

sig. Derpaa undersogtes om Nikolaus Skjaldvarsson, en Sosterson as Kong Magnus
Barfod, vilde sattte sig i Spidsen for Hceren; men han svarede saalunde: det var hans
Raad at udvcelge ham til Konge, som var kommen af Konge-Wt, og ham til Formand for
Flokken, hos hvem der kunde ventes Hjwlp og Forstand, og da vilde det v«ere lettere for
dem at samle Krigsmagt. Nu forsogtes med Kongens Svoger Arne, om han vilde lade
nogen af sine Ssnner, Kong Inges Brodre, udvcelge til Konge. Arne svarer, at Kristines,
Kong Sigurd lorsalafars Datters, Son, var nckrmest cetbaaren til Kongedom i Norge, og

her er og en Mand til at vcere paa Raad med ham, hvis Pligt det er at have Omsorg for
ham og for Riget, og det er hans Fader Erling, som baade er forstandig, tapper, provet i
Slag og dygtig Mand til at styre Riget; ham fattes ikke Evne til at fremme dette Raad,
nåar Lykken foier." Mange syntes vel om dette Raad. Erling svarer: „saavidt jeg ster

og horer, ville de Fleste i denne Raadsiutning helst undsiaae sig for at paatage sig denne
vanstelige Sag. Nu synes det mig aldeles uvist, dersom vi begynde med dette, om han
vinder Mre, som stetter sig i Spidsen for denne Flok, eller det gaaer den Vei, som ofte for,

nåar Nogen har paataget sig saa store Ting, at de derover have mistet alle deres Eiendele, ja
Nogle endog Livet. Men om dette Raad har Fremgang, da kunde der vel vwre de, som
vilde paatage sig at udfore det, dog maa han, som underkaster sig dette, af al Magt soge at
forebygge al Modstand og Fiendffab af dem, som nu ere i dette Raad." Alle bekrcef»

tede at ville indgaae denne Forening med fuldt Troskab. Da sagde Erling: „Det kan jeg

sige om mig selv, at det vilde noesten blive min Dod at tjene Kong Håkon, og hvor heist
farligt det end kan vcere, vil jeg heller vove at lade Eder raade og paatage mig at anfere
denne Flok, om det er Eders Alles Villie, Raad og Lyst, og I Alle dertil ved Ed ville

binde Eder." Den samtykkede Alle, og i dette Mode aftaltes, at de ffulde tåge Erlings

Son, Magnus, til Konge. Siden holdt de Thing i Byen, og paa dette Thing blev Mag

nus Erlingsson, som da var 5 Aar gammel, udvalgt til Konge over hele Landet. Alle
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de, som havde veret Kong Inges haandgangne Mend, gik i hans Tjeneste, og Enhver af
dem beholdt det Embede og den Verdighed, som de for under Kong Inge havde havt.

Erling Skakke gjorde sig reiseferdig, udrustede Skibe, og havde med sig Kong Mag- 2.
nus, tilligemed de haandgangne Mend, som der vare tilstede. I denne Ferd var Konge- F«rd tilran-
Svogeren Arne, Ingerid, Kong Inges Moder, med hendes to Senner, desuden lon Kur
teisa, en Son af Sigurd Stork, Erlings Huuskarle, saavelsom de der havde veret Gre
gorius's Huuskarle, og de havde i Alt 10 Skibe. De fore ser til Danmark til Kong ' -
Valdemar og Buris Henriksson, en Broder af Kong Inge. Kong Valdemar var Kong
Magnus's besiegtede Frende. Kong Haralds Dettre estenfra Gardarige, nemlig Ingeborg,
Moder til Kong Valdemar, og Malmfrid, Moder til Kristine, Kong Magnus's Moder,
vare Sefkende. Harald var en Sen af Valdemar og Sonnesen af larisleif. Dana
kongen tog vel imod dem, og han og Erling havde hemmelige Stevnemeder og Raadslag,
og saa meget blev bekjendt af deres Samtale, at Kong Valdemar ffulde yde Kong Mag
nus den Hjelp, som han behovede fra hans Rige, til at vinde Norge og siden beholde det.
Derimod skulde Kong Valdemar have det Rige i Norge, som hans henfarne Frender, Ha
rald Gormsson og Svend Tveffjeg havde havt, nemlig hele Viken alt nord til Rygjarbit.
Denne Raadstutning blev med Ed og fast Forbund befestet. Derpaa gjorde Erling og
Magnus Konge sig ferdige til at reise fra Danmark og seilede Skagen ud.

Kong Håkon foer strax om Vaaren ester Paaske-Ugen nord til Throndhjem, og havde F.
med sig den hele Flaade, som Kong Inge havde havr. Der i Kjobstaden holdt han Thing, dcrg.
og blev udvalgt til Konge over hele Landet. Da gjorde han Sigurd af Reyr til Jarl
og gav ham larledemme. Siden foer Kong Håkon med sit Folge tilbage sorefter, heelt
oster til Viken. Kongen foer til Tunsberg; men sendte Sigurd Jarl ester til Konghelle
for at verge Landet med en Deel af Krigsmagten, om Erling kom sendenfra. Erling og
hans Flaade kom til Agder, og holdt strax nord til Bergen; der drebte de Arne Brigide-
Skald, Kong Håkons Sysselmand, og fore strax ester tilbage imod Kong Håkon. Si
gurd Jarl, som Intct havde merket til Erlings og hans Felges Reise sendenfra, var den
Gang ester ved Elven, men Kong Håkon var i Tunsberg. Erling lagde til ved Nos
sa nes, og laa der i nogle Netter. Imidlertid rustede Kong Håkon sig i Byen. Da
Erling og hans Flaade lagde ind til Byen, toge de en Lastdrager, ladede den med Veed
og Halm og stak Ild paa den, og da Vinden bar ind mod Byen, drev Lastdrageren ind
mod Bryggerne. Erling lod to Kabbeltouge bringe ombord i Lastdrageren, som han gjor
de fast ito Skuder, og lod dem ro ester, som Lastdrageren drev forud. Da nu Ilden
var kommen nesten lige til Byen, da holdt de, som paa Skuderne vare, Lastdrageren til
bage med Tougene, saa at Byen ei kunde brende; men en saa tyk Reg lagde sig over
Byen, at man ei fra Bryggerne kunde see hvor Kongens Fylking stod. Siden halede
Erling hele Flaaden indefter, hvor Vinden bar Ilden paa, og skjed paa dem. Da nu
Bymendene saae at Ilden nermede sig deres Huse, og Mange bleve saarede af Skuddene,
bestuttede de at sende Hroald Prest den Langtalende til Erling, for at bede om Skaansel
for sig og Byen, og opleste Kongens Fylking, saasnart Hroald sagde dem, at deres Ben
var dem tilstaaet. Da nu Bymendenes Her var faren bort, tyndedes Mandstabet paa
Bryggerne; men dog eggede Nogle Håkons Mend til at gjere Modstand, og da sagde

Cap. 2. l3ar6al eller «LaidlriKi, see 1 B. S. 6.
Gjerncestangen, see 1 B. S. 34, 60, 61.

VeuMslcaKa, see 1 V. S. 22.
«lap. 3. ItroBBan6B eller Kossanes, det nordligste Nces af Notter-Oen ved Tsnsberg.
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Gapitel H
Om Erling og

Håkon.

kapitel 8
OmErlingsFolt.

Vnund Simunsson, som havde mest at sige over Hceren: „ikke monne jeg staaes sor Si

gurds Jarls Rige, nåar han selv ikke er tilstede." Derpaa stygtede Vnund og dernest hele
Hceren med Kongen selv, og ilede op paa Landet. Der faldt Mange af Håkons Folk.
Saa blev qvcedet:

Snund siger, at han ikke
Vil i Striden gange.
For seilede fra Syd
Sigurd Jarl med Huuskarl.
Kong Magnus' mcegtig Skare
Op mod Strcedet fore;
Men Håkons raste Hoge
Fort sig stynded' bort.

Thorbjorn Skakkeffald sagde saa:

Jeg spor': i vide Tunsberg
Folk sig til Dig vendte;
Og trau er ikke Folkedrot
Til Ulvetand at farve.
Da rceddes Byens Mcrnd
For blanke Landsers Fart;
Malmklcedte Kriger bcever
For Lue og krumme Bue.

Håkon Konge foer Landeveie» nord op til Throndhjem; men da Sigurd Jarl sporger
dette, foer han med alle Skibe, som han kunde saa, Soveien nordefter for at mode Håkon.

Erling Skakke tog alle de Skibe i Tunsberg, som Kong Håkon eiede, og der fik han
og Beikesuden, som havde tilhort Kong Inge. Siden foer Erling videre frem og un

derlagde Kong Magnus hele Viken, og ligesaa hele Landet nord efter, hvor han foer frem,
indtil Bergen, og der sad han om Vinteren. Da lod Erling drcebe Ingebjorn Sepil, Kong
Håkons Lendermand, nord i Fjordene. Om Vinteren sad Kong Håkon i Throndhjem;
men Vaaren efter udbod han Leding og rustede sig til at fare mod Erling. Han havde

med sig Sigurd Jarl, lon Svensson, Eindrid Unge, Vnund Simunsson, Philippus Pe
tersson, Philippus Gyrdersson, Ragnvald Kunta, Sigurd Kaapa, Sigurd Hjupa, Fridrik
Keina, Asbjorn af Aurland, Thorbjorn, en Son af Gunnar Skatmester, og Strad-Bjarne.

Erling var i Bergen med en stor Krigsmagt, og bestuttede at lcegge paa

alle de Kjobmandsffibe, som vilde fare nord til Kjobstaden, fordi han vidsie, at Kong Hå
kon meget hastigen vilde faa Nys om ham, nåar Skibene fore derimellem. Desuden
foregav han, at det var bedre Bergen senere fik det Gods, som var paa Skibene, om end
Ladningernes Eiere maatte scelge dem billigere end de onstede, end at de stulde fores i Fi«

enderb og Uvenners Hcender, dem til Styrke. Nu samledes en Mcrngde Skibe i Ber

gen; thi mange kom hver Dag, men ingen foer bort. Derpaa lod Erling nogle af de
Skibe, som lettest vare, scette paa Land, og udbredte det Rygte, at han vilde bie Håkon
der, og med sine Venners og Frcenders Hjcrlp der modtage sine Uvenner. Derefter
lod han en Dag blcese til Styrmands-Stevne, og gav alle Kjobmandsffibe og Styrmcend

Lov til at fare hvor de vilde. Da de Mcend, som raadede for Ladningen, og i Mamgde-

I) I vort Sprog Embargo.

Cap. 4. (Fjordene), ste 1 B. S. 57.
eller 0r19n6, nu Urland i Sogn, ste S. 92.
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Capitel 6
Om Krlina

SkaNc,

viis laa seilklare for atafseile med deres Varer, Nogle paaKjobmandsjkab,Nogle i andre A3ren
der, havde faaet Lov afErling Skakke at drage afsted, blev der en sagte og foielig Vind til at seile

nordefter langs med Landet. ForEftermiddagen kom, havde Alle, som fcerdige vare, sat Seilene
til, og ilede afsted saa fort de kunde, eftersom deres Skibe ffjode storste Fart, da den Ene kappedes
med den Anden. Da denne samlede Flaade kom Nord til More, var Håkons Flaade kommen

der forud. Selv var han der ogsaa, i fuldt Arbeide med at samle Folk, og stcevnede til sig Lender-
Mlend og Ledingspligtige, uden at han i lang Tid havde spurgt noget sondenfra Bergen.
Men nu fik de den ganffe nye Tidende af alle de Skibe, som kom sondenfra, at Erling

Skakke havde sat sine Skibe op i Bergen, og der kunde de finde ham, ligesom de og sag
de, at han havde stort Mandffab. Derfrå seilede Kong Håkon ud til Ves, og sendte
sine Mcend, Sigurd Jarl og Vnund Simunsson, til Raumsdalen for at samle Folk og

Skibe, ligesom han og sendte fra sig Mcend til begge Morerne. Efterat Kong Håkon
havde opholdt sig faa Dage i Kjobstaden (paa Ves), seilede han videre, og styrede no
get lcengere syd paa, fordi han syntes saaledes bedst at kunne paaffynde sin Fcerd og
Krigsmagten snarere komme til ham. Om Sondagen havde Erling Skakke givet alle
Kjsbmcendene Lov til at forlade Bergen, men Tirsdagen efter, da Fromessen var endt, lod
han blcese i Kongeluren, stcevnede til sig Krigsfolket og Byens Mcend, og lod de Skibe,
som vare landsatte, styde paa Vand. Derpaa holdt Erling Huusthing med sit Mand
stab og Ledingsfolket, fortalte dem sin Hensigt, udncevnede Skibsstyrere og lod oplcese de
res Navn, der vare opffrevne til at vcere ombord paa Kongens Skib. Dette Thing end

tes saa, at Erling befalede hver Mand at gjore sig fwrdig i sit Rum, hvorsomhelst Plads
var ham anviist, og erklcerede, at han skulde straffes paa Liv og Lemmer, som blev tilbage
i Byen nåar han lagde Beikesnden ud. Orm Kongebroder lagde sine Skibe strår om
Qvcelden ud af Havnen og mange Andre; men storste Mcengden stod allerede forud paa
Vand.

Onsdagen for Messe var sungen i Byen, seilede Erling fra Bergen med hele sin
Flaade, som bestod af 21 Skibe, og der var en strygende Bor til at seile nordefter langs

Landet. Erling havde med sig sin Sen Kong Magnus, og der vare mange Lendermcend,

som havde det vakkreste Folk med sig. Da Erling kom nord lige for Fjordene, sendte han
en Skude ind til Lands til lon Halkelssons Gaard og lod tåge Nikolaus, en Son afSimun

Skalp og af Marie, Harald Gilles Datter, og forte ham med sig ud til Flaaden ombord
paa Kongens Skib. Om Fredagen, strår i Otten, seilede de til Steinavaag. Der laa

Kong Håkon i Ncerheden i Havn med 13 Skibe. Han Selv og hans M<end vare oppe
paa Ven paa Leeg, men hans Lendermcend sadde paa en Hoi. De saae en Baad komme
roendes sondenfra Ven med to Mand i, der boiede sig dybt ned mod Kjolen, og gjorde

hurtige Aarestag. Da de kom til Lands belagde de ikke Baaden, men lob begge afsted.
Da Stormaendene saae dette, talede de med hverandre om, at disse Mcrnd monne have

Tidender at sige, stode op, og ginge dem i Mode. Saasnart de modtes, spurgte Vnund
Simunsson: «have I Noget at fortcrlle om Erling Skakke eftersom I fare saa hurtigen
afsted?" Da svarede han, som formedelst Andpustenhed forst kunde faa Ordene frem: „her
kommer Erling seilendes sondenfra mod Eder med 21 Skibe, eller saa noer, af hvilke man

ge ere meer end store nok, og nu kunne I snart see deres Seil." Da svarede Endrid
Unge: „for noer Nwsen," sagde Bonden, „han blev studt i Viet." Skyndeligen ginge

Cap. 5. nu Vede» i Romsdalen, see 1 V. S. 56.
Cap. 6. OteinavuAi-, nu Steenvaag paa Sondmor, see 1 B. S. 325.

II Binds 2det Hefts.
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de nu derhen,hvor Legen var, og strax klang Kongens Luur, og ved Krigsblcest blev alt Fol
ket blcest sammen til Skibene i siorste Hast. Det var just paa den Tid af Dagen, da Ma
den var ncesten fcerdig. Tllt Mandffabet stcevnede til Skibene, og Enhver lob op paa det
Skib, som var ham ncermest, hvorved Skibene bleve ulige bemandede. Nogle grebe til
Aarerne, Nogle reiste Masten, vendte Skibene nordefter og stavne til Veo, hvor de ven
tede megen Hjcelp af Bymcendene.

Kort efter saae de Seilene af Erlings Flaade, og begge Flaader kom hinanden i Sigte.

Endrid Unge havde et Skib, som hedte Draglon, der var et stort Busse-Langstib, men som
kun havde lidet Mandskab, da de som for havde vceret ombord pga dette Skib, vare lobne
ombord i andre Skibe, og blev derfor bagerst iblandt Håkons Skibe. Da Endrid kom

lige for Ven Sek, kom Beikesuden, som Erling Skakke styrede, efter den, og disse to Skibe
bleve sammenbundne. Kong Håkon med sit Folge var kommen i Ncerheden af Veo; men
da de Horte Luurgangen, vendte de igjen og vilde kommme Endrid til Hjcelp. Nu lagde
de sig paa begge Sider i Slag eftersom de bedst kunde komme til. Mange af Seilene

faldt ned tvcerskibs, og intet af Skibene blev sammenbundet til et andet, men lagde sig Side
om Side paa hverandre. Denne Strid var ei lang, forend der kom Uorden paa Kong

Håkons Skib, og Nogle faldt, Andre sprang overbord. Håkon kastede over sig en grov
Kappe og sprang over paa et andet Skib; men da han havde vceret der en kort Stund,
rykkedes han vide, at han var kommen iblandt sine Uvenner, og da han saae sig om, saae

han Ingen af sine Mcend eller sine Skibe i Nærheden; thi gik han ind paa Beikesuden,
frem til Stavnefolket og bad om Fred. Stavnboerne toge ham i deres Vold og skjcenke
de ham Livet. I dette Anfald var der skeet et stort Nederlag, dog mest paa Håkons
Folk. Paa Beikesuden var da falden Nikolaus, Simun Skalps Son, og Erlings
Mcend beskyldtes for selv at have drcebt ham. Derpaa blev der en Hvile i Slaget, og

Skibene skiltes ad. Det blev nu sagt Erling, at Håkon var ombord paa hans Skib, at

Stavnboerne havde tåget ham til sig og truede med at ville med Vaaben forsvare ham.
Erling sendte Mcend frem fra Skibet, som skulde bringe Stavnboerne hans Befaling, vel
at passe paa Håkon, saa han ei kom bort. Tillige lod han sig forlyde med, at han Intet
skulde have mod at Kongen fik Liv og Fred, dersom det var de andre Hovdingers Raad, og
derved Forlig kunde bringes i Stand. Alle Stavnboerne onskede deres Hovding storsie

Held for disse Ord. Derpaa lod Erling gjore nogle stcerke Stod i Luren og befalede sine
Mcend, at lcegge til de Skibe, som endnu ei havde mistet deres Mandskab, sigende, at de

aldrig monne saa bedre Leilighed til at hevne Kong Inge. Derpaa reiste de alle Hcerskrig,
ophidsede hverandre og stormede til Angreb. I denne Tummel fik Kong Håkon sit Bane
saar. Da hans Mcend bleve hans Fald våer, roede de af al Magt mod Fienden, kastede
deres Skjolde, hug med begge Hcender, og skjottede ei om Livet. Denne Hidsighed og
Overmod blev dem dog snart til stor Skade, da Erlings Mcend saae de blotte Steder paa

deres Krop, hvor deres Hug kunde ramme dem. Der faldt den storste Deel af Håkons

Mcend, som vare tilbage, hvilket kom mest deraf, at der var saa stor Folkemon, og Håkons
Mcend lidet beffyttede sig selv. Ikke heller turde disse ncevne Fred, uden de alene, som
Hovdingerne toge i deres Vold og forbandt sig til at lose. Disse Mcend faldt af Kong
Håkons Folk: Sigurd Kaapa, Sigurd Hjupa og Ragnvald Kunta; men nogle Skibe romte
undaf, roede ind i Fjordene og reddede saaledes deres Liv. Håkons Lig blev fort ind til
Raumsdal og der begravet. Men siden lod hans Broder, Kong Sverrer, Kong Ha

Cap. 7. 80Kr, nu Sen Sekken i Veds Prcestegjceld i Romsdalen.
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kons Liig fore nord til Kjobstaden Nidaros og lcegge i Steenmuren i Kristkirken sonden
for Choret.

Sigurd Jarl, Endrid Unge, Simunsson, Friderik Keina og end ftere Hovdinger «.

holdt Flokken sammen, efterlode Skibene i Raumsdalen og fore siden til Oplandene. Kong K'ZFev
Magnus og Erling, hans Fader, seilede med deres Krigsmagt nord til Nidaros i Thrond

heim, og underlagde sig Landet, hvor de fore frem. Derpaa lod Erling sammenkalde Are-
Thing, paa hvilket Kong Magnus blev udncevnt til Konge over hele Norge. Der opholdt
Erling sig kun en kort Stund; thi han syntes, at Thronderne ei vare ham og hans Son
troe og hengivne. Da blev Kong Magnus kaldet Konge over hele Landet. Kong Håkon

havde vceret en vakker Mand af Udseende, vel voxen, hoi og smal, men noget stulderbred,
hvorfor han af sine Mcend kaldtes Herdebred. Saasom han var ung af Alder, styrede
Lendermoendene for ham. Han var munter og venlig i sin Tale, spogende og havde unge
Mcends Boesen, og var afholdt af Almuen.

Der var en oplandsk Mand, som hedte Markus paa Skog, og var en Frcende af
Sigurd Jarl. Markus opfostrede en Son af Kong Harald Sigurdsson, som ogsaa hedte «egyndei.v/
Sigurd. Denne Sigurd blev af Oplcendingerne udvalgt til Konge, efter Sigurd Jarls og
andre Hovdingers Raad, som havde fulgt Håkon Konge. De havde endnu en stor Krigs

magt, og Flokken deelte sig stedse i to, saa at Kongen og Markus var mindre der hvor no
get var paa Fwrde; men Sigurd Jarl med sin Skare saavelsom Lendermamdene stode mest
for Faren. De fore med deres Flok mest om i Oplandene, men stundom nede i Viken.

Erling Skakke havde stedse med sig sin Son Kong Magnus, ligesom han og havde hele

Skibsstaaden og Landevcernet under sig. Han var i Bergen en Stund om Hosten, men
foer derfrå oster til Viken, hvor han nedsatte sig i Tunsberg, beredte sig der et Vinterscede,
og samlede der i Viken al den Skat og Skyld, som tilkom Kongen, ligesom han og der

havde meget og vakkert Folk. Da nu Kong Sigurd havde lidet af Landet, men en stor
Mcengde Folk om sig, fattedes dem snart Penge, og hvor ingen Hovdinger var i Nwrheden,
maatte de soge Penge ulovligen, Nogle ved uforstammede Beskyldninger, Nogle ved aaben
bar Ran.

I den Tid stod Norges Vwlde i stor Blomstren. Bondefolket var rigt og mcegtigt,

uvant til Ufred eller Tvang og omvankende Skarers Voldsomhed, saa der blev snart megen
Omtale og store Fortcellinger, nåar der blev rovet og ranet. Vikvceringerne vare fuld
komne Venner af Kong Magnus og Erling, mest formedelst Kong Inge Haraldssons

Vennesielhed; thi Vikvceringerne havde med deres Styrke stedse tjent under hans Skjold.
Erling lod holde Vagt i Byen, og hver Nat vaagede der 12 Mand. laevnligen holdt Er
ling Thing med Bonderne, hvorpaa der ofte blev talet om Sigurd-Folkets Ustykker, og
efter Erlings og hans Tilhcengeres Overtalelser, formaaedes Bonderne til eenstemmigen at
ansee det for et Lykkes-Verk, om man aldrig lod hiin Flok trives med Held. Arne Kongs-

Maag talede lcrnge og snildt om denne Sag, tilsidst endog haardt, og begjcerede af alle dem,
som paa Thinget vare, baade Krigsmcend, Bonder, Bymcend og Kjobmcend, at Folket un
der Vaabentag skulde bestutte at fordomme efter Loven Sigurd Jarl med sin hele Flok, og
overgive dem til Satan baade levende og dode. Formedelst Folkets Hidsighed og Ustyr-

Cap. V. OKoAi-, nu Skoug, en smuk Gaard beliggende ved Mjosen i Brottum Sogn og
Ringsagers Prcestegjceld paa Hedemarken, ved Grcendsen af Faaberg. Da foruden denne, ingen
Gaard af dette Navn findes i Oplandene, og den desuden er beliggende i samme Egn som
saa kan der saa meget mindre voere nogen Tvivl om, at det er den paa hvilken Sigurd Sigurds
son blev opfostret.
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kapitel li
Om Erling

Vapitel 12,
Erling faner Nys
on» Sigurd Jarl

lighed, samtykkede Alle deri, og saaledes blev denne uhorte Gjerning udfort og ved Ed be
fcestet, som om der paa Thinget var falden Dom i denne Sag ester Loven. Prcesten Hro
ald Langtale, som var en meget veltalende Mand, talede om denne Sag; men hans Tale

gik ud paa det Samme, som Andre fer havde talt om. Erling gav Gjestebud i Tunsberg
i lulen, men uddelede Krigssold der ved Kyndelmesse.

Sigurd Jarl foer med sit vakkreste Folk ned i Viken, hvor mange Folk gik under
ham formedelst Overmagten, og Mange maatte betale Penge. Saaledes foer han og vide
omkring hoiere op i Landet og trcengte ind paa forskjellige Steder. Dog vare der nogle
i Flokken, som begjcerede hemmeligen Fred as Erling; men de fik det Svar tilbage, at Alle
dem, som bade om Livet, vel skulde skjwnkes det, men tun de faa Lov til at forblive i Lan

det, som ikke heiligen havde forbrudt sig mod Erling. Og da Sigurds Tilhcengere Horte,
at de ei maatte forblive i Landet, holdt hele Flokken mestendeels sammen; thi der vare
Mange blandt dem, som vidste med sig selv for sandt, at Erling vilde ansee dem for me
get sagskyldige. Philippus Gyrdarsson indgik Forlig med Erling, fik sine Eiendomme til
bage og foer hjem til sine Gaarde; men kort efter kom Sigurds M<end did og drcebte

ham. Mange Voldsomheder udovede de mod hverandre under denne Forfolgelse, og
mange Mamd kom af Dage; men her nedtegnes kun hvad der ovedes af Hovdingerne.

Det var i Begyndelsen af Fasten, at der kom Nys til Erling om at Sigurd Jarl

agtede at opsoge ham, og der blev spurgt til ham her og der, stundom ncermere, stundom
fjwrnere. Erling sendte da Speidere allevegne omkring for at erfare, hvor de foer
dedes. Hver Qvoeld lod han alt Krigsfolket ved Luren kalde op fra Byen, og de laae
der lamge om Vinteren samlede hver Nat, efterat Alt var forud beredt til at stille
dem i Fylking. Da fik Erling Nys om, at Sigurd med sit Folge var ikke langt derfrå
oppe paa Re. Erling begyndte derpaa sin Fcerd ud af Byen, og tog med sig alt By
folket, som var vaabendygtigt og vcebnet, samt Kjobmamdene, og lod kun 12 Mand blive

tilbage for at holde Vagt ved Byen. Erling foer ud af Byen Tirsdag Eftermiddag i
den anden Faste-Uge, og hver Mand havde med sig to Dages Kost. De fore om Natten,
og det blev seent, forend de kom ud af Byen med Mandskabet. To Mand vare om et

Skjold og en Hest. Da Folket var monstret, var der nwr 1300 Mand. Da de traf
deres Speidere, blev dem fortalt, at Sigurd var paa Re, paa en Gaard, som He
ber Ramnws, med 500 Mand. Derpaa lod Erling Mandskabet kalde sammen og

fortalte dem den Tidende, han havde spurgt, og Alle opmuntrede til at paaskynde Fcerden,
overfalde dem i Husene eller straxstaaes med dem om Natten. Erling svarede saalunde:
„det er rimeligt, at Sigurd Jarl og vi snart ville modes. Der er og mange Mcend i
denne Flok, hvis Hcenders Gjerning maa staae i vort Minde, saasom de nedhuggede Kong
Inge, og saa mange andre af vore Venner, som det vilde vcere seent at opregne. Disse

Verk gjorde de med Djcevelens Magt, Trolddom og Niddingsskab; thi det stander her i

vor Lov og Landsret, at ingen Mand haver saa hoiligen forbrudt sig, det jo skal hede Nid
dingsverk, eller lumskt Drab, nåar en Mand drcebes om Natten. Denne Flok haver
saaledes sogt sit Held, efter troldkyndige Mamds Anviisning, i at siaaes om Natten, og ei

under Solens Lys, og ved stig Fremsierd. have de seierrige kunnet stige over stige Hovdin
gers Hoved, som de have lagt paa Jorden. Nu have vi det ofte sagt og viist, hvor

Cap. 12. N,amn6B (Namufneg, NaknBneB, Hi-alusnes) 6 Ne eller Ne, nu Gaarden Ram
nces, paa hvis Grund Kirken staaer i Ramnces Sogn (ford. Ne), omtrent H Miil i Nordvest for
Tonsberg, ste Vestfold 1 B. S. 34 og Ne?i- vvenfor.
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<3apitel 13
Om Sigurd

Jarls Fylking

Gapitel 1«.
Sigurd Jarls

Fald.

ussmmelig og utilberlig den Skit er at gaae i Slag om Natten; thi skulle vi hellere have

hine Hovdingers Exempel for Aie, der er os bedre bekjendte og mere fortjene at efterlig
nes, og staaes den lyse Dag med fylket Hcer; men ei stjcele os paa sovende Mcend ved Nat
tetid. Folk nok have vi imod dem, ei stere end de ere. Lader os derfor bie Dag og Lys

ning, og holde sammen i Fylkning, om de ville angribe os." Derefter såtte hele Hceren

sig ned; Nogle oploste He-Knipoer og gjorde sig deraf et Leie, Nogle sadde paa sine Skjol
de og biede saalunde Lysningen. Veiret var svalt, og der var en vaad Sneedrev.

Sigurd Jarl fik fsrst Nys om Erlings Hcer, da den var kommen ncer til Gaarden.

Da stod hans Mcend op og vcebnedesig; men da de ikke grant vidste, hvor meget Mandskab

Erling havde, vilde Nogle flye, dog vilde de Fleste bie. Sigurd Jarl var en forstandig
Mand, og snild i sin Tale; men ansaaes vist ikke for at vcere dristig nok til at fatte en Be

flutning, ligesom og Jarlen da havde sterre Lyst til at flye, hvorfor han fik mangt et stik
lende Ord af sine Krigsfolk. Da det nu lyste af Dagen, begyndte de paa begge Sider at
fylke deres Hcer. Sigurd Jarl opstillede sin paa Kancen af en Brink, mellem Elven og
Gaarden paa et Sted, hvor der salder en liden Aa i den. Erling og hans Folk opstillede de

res Fylking paa den anden Side af Elven; men i Ryggen af hans Fylking vare Mcend til
Hest vel vcebnede, som havde Kongen med sig. Da Sigurd Jarls Mcend saae, at der var
saa stor en Folkemon, holdt de Raad om at tåge Skoven fat. Da svarer Sigurd Jarl:

»I sige, at jeg har intet Mod, men nu stal det proves; Enhver vogte sig, at han ei flyer
eller falmer for jeg. Vi have en god Kampplads, lader dem gaae over Broen; men nåar
Mcerket kommer derover, lader os da styrte os ned af Bakken, og Ingen flye fra den An
den." Sigurd Jarl havde en rodbrun Kjortel og en rod Kappe, hvis Skjod vare op
bundne og kantede, Skoe paa Benene, han havde Skjold og et Svcerd, som hedte Ba
stard. Jarlen sagde: „det veed Gud, at jeg heller vilde naa Erling Skakke med et
Hug af Bastard, end modtage meget Guld."

Erling Skakkes Hoer vilde gange frem til Broen; men Erling bod dem vende op es
ter langs med Aaen, som var liden og ei vanskelig at komme over, da dens Bredder vare

siade, og saa blev gjort. Sigurd Jarls Fylking foer op ester Bakken lige over for dem;
men da Bakken ophorte og det var godt og siet over Aaen, sagde Erling, at hans Mcend
skulde synge Paternoster, og bede Gud give dem Seier, som den bedst gavnede. Da
sang de alle hoit Kyrie El ei son og stoge med Vaabnene paa deres Skjolde. Men ved

denne Gny smuttede 300 Mand af Erlings Folk bort og stygtede. Derpaa gik Erling
og hans Folk over Aaen, men Jarlens Mcend reiste Krigsraabet. Dog blev der Intet af
Angrebet fra Brinken ned imod Erlings Fylking, men Slaget begyndte paa Bakken selv.
Fsrst brugte de Spydene, derncest Hug-Vaaben, og Jarlens Mcerke veeg snart saa meget

tilbage, at Erling og hans Mcend kom op paa Brinken. Slaget varede kun kort, forend

Jarlens Mcend ftygtede til Skoven, som de havde i Ryggen. Dette blev Sigurd Jarl
sagt, og hans Mcend bade ham flye; men han svarer: „ lader os gange frem medens vi kun

ne." Da ginge hans Mcend heel modigen frem og hug til begge Sider. I denne Tum
mel faldt Sigurd Jarl og loan Sveinsson med noer 60 Mand. Erling tabte faa
Mcend og forfulgte de Flygtende til Skoven. Der standsede Erling Mandskabet, og vendte
saa tilbage. Han kom just til, da Kongens Trcelle vilde stette Klcederne af Sigurd Jarl,

som ei var ganske uden Liv, men uden al Bevidsthed. Han havde stukket sit Svcerd Ba
stard i Skeden, og det laa ved hans Side. Erling tog det, stog Trcellene dermed og
bod dem pakke sig. Derefter vendte Erling tilbage med sin Hcer og stog sig ned i Tuns-

II Binds 2det Hefte. 26
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berg. Syv Dage efter Sigurd Jarls Fald, toge Erlings Mcend Eindrid Unge til Fange
og drcebte ham med hele sit Skibsmandjkab.

OmMarkuspaa Markus paa Skog og Kong Sigurd, hans Fosterson, rede ned i Viken mod Vaa-
ren, og fik sig der et Skib. Men da Erling spurgte dette, foer han oster imod dem, og

de modtes i Konghelle. Markus fiygtede med sit Folge op til Ven Hising, og da stimlede
Landsfolket fra Hising ned og Mede sig under Markus's og Sigurds Fylking. Er
ling og hans Maend roede til Landet, men Markus-Mcendene ffjode paa dem. Da sagde
Erling til sine Folk: „lader os tåge deres Skibe og ikke gange op og staaes med Lands

hceren. Hisingerne ere slemme Folk at hjemsoge, haarde, men uforstandige; kun en liden

Stund monne de beholde denne Skare hos sig; thi Hising er et lidet Land." Saa blev
gjort; de toge Skibene og forte dem over til Konghelle. Markus og hans Maend fore
op i Skovbygden hvorfra de agtede at gjore Angreb, og de havde Speidere paa begge Si

der. Erling havde meget Krigsfolk hos sig, som han udtog af Herrederne, og de gjorde
indbyrdes Anfald paa hverandre.

". Eystein, en Son af Erlend Himald, blev kaaret til Erkebistop efter loan Erke

paa Bispestolen, blev han yndet af alt Landfolket, som en herlig, driftig og attstor Mand.

Iscer toge Thronderne imod ham med Glcede; thi de steste Stormcend i Throndelagen vare
forbundne med Erkebiskoppen ved Frcendstab eller andre Baand, og alle vare desuden hans
fuldkomne Venner. Erkebiskoppen fremsatte en Begjoering for Bonderne ien Tale, hvori
han forst talede om Bispestolens Pengetrang, og dernest om hvor stor Forbedring den til
trengte, om den stulde vorde saa meget sommeligLre vedligeholdt, som den nu var bleven
anseligere end for, da Erkebispe-Stolen der var sat. Han begjcerede af Bonderne, at de

I?ulde give ham i Sagefald en Solv-Vwrdi, da de for kun havde givet ham den
Slags Sagefalds Dre, som betaltes Kongen i Sagefald; og Forffjellen imellem disse

Vrer var saa stor, at den Are, som han forlangte, var en halv Gang storre end hiin. Ved
Hjcelp afErkebiskoppens Frcender og Venner, og formedelst hans egen Driftighed gik dette for

sig, og blev saaledes bestemt ved Lov over hele Throndelagen, samt alle de Fylker, som va-
re i hans Erkebispedomme.

Om Markus og Da Sigurd og Markus havde mistet deres Skibe i og saae, at de ingen
Bugt kunde saae med Erling, vendte de om til Oplandene, og fore Landveien nord til Thrond-
hjem. Der blev Sigurd modtagen med Glcede og udvalgt til Konge paa Vre-Thing, og
mange gjceve Mcend med deres Sonner stoge sig paa deres Parti. Da udrustede de Ski

be, taklede dem til i en Fart, og fore, saasnart det blev Sommer, sor til More, hvor de og
toge alle de kongelige Indtcegter der, hvor de fore frem. Den Tid vare disse Lendermamd
i Bergen såtte til Landets Vern: Nikolaus Sigurdsson, Nokve Paalsson og end stere Krigs
hovdinger, saasom Thorolf Dryll, Thorbjorn SkatMester og mange Andre. Da Mar
kus og Sigurd seilede nordenfra, spurgte de, at Erlings-Mendene havde et talrigt Mand-
stab i Bergen, og seilede derfor udenskjers sorefter Bergen forbi. Det blev almindeligen

sagt, at Markus-Mendene havde Bor, hvor de vilde seile.
oap.lel 18. Saasnart Erltng Skakke spurgte, at Slqurd og Markus vare sellede nordenfra,llede

K°„j Sigurd os . ' ~ - /- < < e
Markus dreebes. han nord ttl Vtken og drog en Krtgsmagt sammen, saa han snart blev meget mandsterr

og havde mange og store Skibe. Men da han kom lengere frem i Viken, fik han sterk

Modvind og laae her og der i Havn hele Sommeren over. Da nu Sigurd og Markus

i) Gota-Clven.
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<sapit«l 19
Om Erling oa

Hisingerne.

Vapitel 20
Fridrik Kei»m

og Biarne Ond

kom oster til Lister, spurgte de, at Erling havde en ustyrtelig Krigsmagt i Viken, og vendte
derpaa nordefter igjen. Men da de kom til Hordaland, i den Agt at seile til Bergen, og
tom udenfor Byen, roede Nikolaus med sit Mandffab imod dem mandstwrkere og med

storre Skibe. Sigurd og Markus saae nu ingen anden Udvei, end at roe undas sor
efter, og Nogle stikke tilsoes, andre ser til Sund, og Nogle ind i Fjordene. Mar
kus og nogle Folk med ham sprang ind paa en V, som heder Ska r pa. Nikolaus og

hans Mandffab toge deres Skibe, gave lon Halkelsson tilligemed Nogle Andre Liv og
Fred, men drcebte de Fleste as dem, som de kunde saae fat paa. Nogle Dage senere fandt
Eindrid Heidafyla Sigurd og Markus, og de bleve forte til Bergen. Sigurd blev hals

hugget udenfor Gravdal, men Markus med en anden Mand blev hcengt paa Hv arfsn ws.
Dette stede ved Michaelsdags Tid, og derefter adsplittedes den Flok, som havde fulgt
dem.

Fridrik Keina og Biarne den Onde, Vnund Simonsson og Vrnolf Skorpa vare
roede ud tilsoes med nogle Skibe, og seilede udenffjcers oster ud langs Landet. Hvorsom
helst de kom tillands rovede de og drcebte Erlings Venner. Da nu Erling spurgte, at

Sigurd og Markus vare drcebte, gav han Lendermcendene og Ledingsfolket Hjemlov, men
såtte selv med sit Mandffab Kursen osterover Folde-Fjord; thi der spurgde han til Mar
kus-Mcendene. Erling seilede til Konghelle, hvor han forblev om Hosten, og den forste
Vinter-Uge, da foer Erling ud til Ven Hising med sit Mandffab og kaldte Bonderne
til Thing. Da Hisingboerne kom ned til Thinget, lagde Erling Sag an mod dem, fordi
de vare lobne i Markus's og Sigurds Flok og havde opstillet Mandffab mod ham. Vzur

hedte en af de mcegtigste Bonder paa Ven, og han talede imod ham paa de Vvriges Veg,
ne. Thinget var langvarige; men til Slutningen voldgave Bonderne Erling deres Sag,

og han såtte dem Stcevne til at mode i Byen efter en Uges Frist, og udncevnede 15 Bon
der til der at indfinde sig. Da de nu kom, tildomce han dem at bode 300 Nod, og Bon
derne fore hjem ilde tilfredse med deres Bod. Kort efter lagde der sig lis paa Gota-
Elven, og Erlings Skibe frose inde; thi holdt nu Bonderne Mulkten tilbage, og laae for
samlede en Stund. Erling gjorde et Jule - Gjestebud istand i Byen, men Hisingerne

havde Sammenffuds-Gilde og holdt sig samlede under Vaaben i lulen. Natten efter
ste Dag Juul foer Erling op til Hising, omringede Vzurs Huus og bramdte ham inde.
I alt drcebte han 100de Mand, bramdte tre Gaarde, og foer derpaa tilbage til Konghelle.
Siden kom Bonderne efter Aftale og udredede Mulkten.

Erling Skakke gjorde sig seilklar om Vaaren, saasnart han kunde faae sine Skibe fiot
for Isen, og seilede fra Konghelle; thi han havde spurgt, at de, som forhen havde vceret
Markus's Mcend, hcerjede Nord i Viken. Erling sendte Speidere ud for at erfare deres
Fcerd, opsogte dem og traf dem liggende ien Havn. Vnund Simunsson, og Vrnolf
Skorpa kom undaf; men Fridrik Keina og Biarne den Onde bleve fangne, og Mange af de

Cap. 18. I.wti, Lister, see 1 B. S. 38 og foran S. 87.
Buu6. Herved menes uden Tvivl nuvcrrende Sunds Prcestegaard paa Sydost-Siden af

Sartor-Den, hvor Sunds Kirke staar, omtrent 2Vs Miil ssndenfor Bergen.
skarp», nu Skorpa, en D paa Sydsiden af Kors-Fjord i Dstervold Sogn, ved Grcrndseu

af Nordhordland og en Miil sondenfor ovenncevnte Sund.
ciruflllllr, nu Gd. Gravdal, beliggende V<l Miil sydvest for Bergen.
Uvarksnes, nu Qvarven, et Nces beliggende strax i Nordvest for nysncevnte Gravdal.
Cap. 19. Olcoi-pa. Hvis dette Srnolfs Navn har Hensyn til noget Sted, saa er det for

modentlig Den Skorpa eller Skorpo i Kinds Sogn i Ssndfjord.
U131N3, Oen Hisingen i Bahuus-Lehn, 1 B. S. 63.
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Vapitel 21
Erling Skakkes
og Erkebisp Ey
steins Samtale.

res Folge bleve drcebte. Erling lod Fridrik binde til et Anker og kaste overbord, og for dette

Verk blev Erling meget forhadt i Throndelagen; thi de mcegtigste Mcend der vare Fridriks
Frcender. Erling lod Bjarne hiin Onde hcenge, og, som han pleiede, brugte han mange

üblue Ord for han blev hcengt. Saa siger Thorbjorn Skakkestald:

Erling gjorde Urdas') Fcerd
Fra ostlig Fjord mod Viking;
Meen fik mange Mcend af
Da han monne fcerdes did.
Mellem Fridriks Skuldre drives
Den spidse Ankerftig;
Paa dingler onde Bjarne,

Dnund og Vrnolf med den Skare, som var undkommet, stygtede til Danmark;
men vare stundom i Gautland eller i Viken. Erling Skakke seilede siden til Tunsberg og
opholdt sig der meget lcenge om Vaaren; men da Sommeren kom, holdt han Nord til Ber
gen, hvor der paa den Tid var en stor Mcengde Folk forsamlede. Der var da Legaten
Stephanus fra Romaborg, Eystein Erkebiskop og andre indenlandste Bistopper. Der
var og Bistop Brand, som blev indviet til Bistop paa Island, og lon Loptsson, Kong

Magnus Barfods Datterson, og da havde Kong Magnus og lons andre Frcender er
kjende deres Slcegtstab med ham. Ofte talede Erkebiskop Eystein og Erling Skakke sam
men i Eenrum, og blandt Andet spurgte Erling en Gang: „er det sandt, Herre, som Folk

sige, at I haver foroget Vre - Beregningen i Eders Sagefald for Folket Nord i
i Throndhjem." Erkebiskoppen svarer: er vist sandt, at Bonderne have tilstaaet mig
en Forbedring afSagefalds-Aren; men de have gjort det godvilligen, uden nogensomhelst
Tvang, og derved foroget Guds Mre og Bispestolens Rigdom." Erling svarer: „er

dette efter Olaf den Helliges Lov, eller har I egenmcegtigere gaaet frem i denne Sag end
som skrevet er i Lovbogen?" Erkebiskoppen svarer: „Saa haver Kong Olaf den Hel
lige sat Loven, som han fik Almuens Samtykke og laord til, men ikke findes det i hans
Lov, at det er forbudet at foroge Guds Ret." —Erling: „Vil I foroge Eders Ret, da
maa I styrke os til ligesaa meget at foroge Kongens Ret." Erkebiskoppen: „Du haver

tilforn noksom foroget Din Sons Navn og Rige, og om jeg haver udenfor Loven tåget
Vre-Tillceg af Thronderne, da mener jeg, at det er et langt storre Brud paa Loven, at den

er Konge over Landet, som ei er Kongeson, hvilket hverken har Medhold i Loven eller i
Exempler her i Landet." Erling: „da Magnus blev valgt til Konge over Norge, blev
det gjort med Eders Vidende og Raad, saavelsom med alle andre Bistoppers her i Lan
det." Erkebiskoppen: „det lovede Du da, Erling, at Du, dersom vi med Dig gave vort

Samtykke til Kong Magnus's Kongevalg, stulle styrke Guds Ret allenstad og af al Kraft."
Erling: „Vel maa jeg sige ja til det, at jeg haver lovet at holde og styrke Guds Bud og
Landets Lov af al min Kraft og med Kongens Styrke; men nu anseer jeg det for raadeligere,
hellere end at gjore hinanden Bestyldning for Brud af vore Lofter, at holde übrodeligen

den imellem os indgangne Forening. Styrker I Magnus i hans Rige, som I haver
lovet, og jeg stat igjen styrke Eders Magt i Alt hvad der kan vcere Eder tilHeld og Gavn."
Nu fik deres Samtale en venligere Gang. Da sagde Erling: «dersom Magnus ikke er

I) Den fornemste blandt Nornerne (Skjebnens Gudinder), hvis Vud Ingen kan modstaa. Her siges
Erling at bringe sine Fiender Skjebnens Vud til Dod i Krigen. 2) De som vare paa Fridrek Keines
Side. 3) Galgetrceet.

Stor Skade Folk han gjor.
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valgt til Konge saalunde, som gammel Scedvane haver vceret her i Landet, da kan I med
Eders Magt give ham Konge-Vielse, eftersom Guds Lov tilholder at salve Kongen til

Vcelde. Og er jeg end ikte Konge eller af Konge-A3t, saa have dog de fleste Konger,
som nu ere i vort Minde, ei kjendt saavel Lov og Landsret, som jeg. Desuden erKong
Magnus's Moder Datter af en Konge og Dronning fodt i lovligt Mgteffab, ligesom Mag
nus er Son af en Dronning og cegteviet Kone. End om I ville give ham Kongevielse,
da kan Ingen siden med Rette tåge Kongedommet fra ham. Ikke var Vilhelm Bastard
Kongeson, og blev dog indviet og kronet til Konge over England, og siden er Kongedom
met i England forblevet i hans Mt, og alle ere blevne kronede. Ikke var Svend Ulfsson

i Danmark Kongeson, og dog blev han kronet Konge der, og siden hans Sonner, hvilke
Frcender alle, En ester Anden, ere blevne kronede. Nu er her i Norge Erkestol, til stor
Hceder og Mre for vort Land, og lader os nu foroge denne Hceder med gode Ting; lader
os have kronet Konge, ikke mindre end Danerne og Engelskmcendene." Siden talede Er
ling og Erkebiskoppen ofte om denne Sag, og bleve i alle Dele vel forligte. Derpaa fore

drog Erkebiskoppen Sagen for Legaten, og fik ham letteligen vendt til at give sit Samtykke.
Derefter sammenkaldte Erkebiskoppen Lydbij?opperne og andre lcerde Mcend, og fremdar
denne Sag for dem. Alle svarede sammelund, at de vilde folge Erkebiskoppens Raad,
og Alle opmuntrede til at fremme Indvielsen, saasnart de fandt, at Erkebiskoppen saa
vilde.

Erling Skakke lod derpaa et stort Gjestebud berede i Kongsgaarden. Den store Ma<,m?s's
Sal blev overtrukken med kostbare Toier og Tapeter, og udpyntet med megen Bekostning.

Hirdmcendene og alle haandgangne Mcend bleve der bevwrtede, og der vare mangfoldige
Gjcestebudsmcend og mange Hovdinger. Da fik Kong Magnus Kongevielse af Erkebiskop
Eystein, og ved Vielsen vare 5 andre Biskopper og Legaten, foruden en Mcengde andre

Geistlige. Erling Skakke og med ham 12 Lendermcend svore Kongen Lovens Eed, og den

Dag da Vielsen var,havde Kongen og Erling Legaten og Erkebiskoppen og alle andre Biskop
per til Gjcest; Gjwstebudet var overmaade proegtigt, og Fader og Son uddeelte der mange
Storgaver. Da var Kong Magnus 8 Aar, og havde da vceret Konge i tre Aar.

Da Danakongen Valdemar havde spurgt de Tidender fra Norge, at Magnus var

bleven Konge over hele Landet, og alle andre Flokke der i Landet vare ryddede af Veien, om K°ng Vai
sendte han sine Mcend med Brev til Magnus Konge og Erling, og mindede dem om den "' m««d.
Forening, som Erling under Ed havde indgaaet med Kong Valdemar, hvorom forhen er talt:
at nemlig Viken ostenfra til Rygjarbit skulde underlcegges Valdemar, om Magnus blevEne

konge over Norge. Men da Sendemamdene naaede frem og viiste Erling Danakongens

Brev, og han stiller Danakongens Fordring paa Norge, bcerer han dette for de andre

Mcend, under hvis Raad han scedvanligen skjod sig. Men Alle som Een svarede, at al
drig stulde Danerne tildeles det Mindste af Norge, thi aldrig havde Tiderne vceret vcerre
i Landet, end da Danerne havde Magten i Norge. Danakongens Sendemcend dreve paa
Sagen for Erling, og begjcerede hans endelige Svar; men Erling bad dem fare oster med

sig til Viken og sagde, at han vilde give sit endelige Svar, nåar han havde trusten de Mcend
i Viken, som forstandigste vare.

Erling Skakke foer om Hosten til Viken, og opholdt sig i Tunsberg. Han sendte
Mcend over til Sarpsborg og lod stevne til 4re Fylkers Thing, og derpaa foer Erling did V,kv<rnngclnr>

Cap. 23. see ovenfor.
Cap. 24. Voi-6 og see 1 V. S. 90, 216.
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Qapitel 28.
Om Tftrsnder

nes Breve.

Vapitel 26
Om Erling og

Threnderne.

med sit Mandffab. Da Thinget var sac, holdt Erling en Tale, hvori han omhandlede den
som var stadfestet imellem Danakongen og ham, da han forste Gang havde

samlet Folk mod sine Fiender. „leg vil," sagde Erling, „troligen holde det Forlig, som
vi den Gang indgik med Kongen, om det er Eders Villie og Samtykke, I Bender, heller
at tjene Danakongen, end den Konge, som nu er viet og kronet til Konge i dette Land."
Benderne svarede saalunde paa Erlings Tale: ville vi vorde Danakongens
Mcend, saalcrnge Een af os Vikvceringer er i Live." Derpaa stormede hele Almuen til
med Raab og Skrig, og bad Erling holde sin Eed, som han havde svoret Landsfolket,
at vcerge sin Sens Land; „end ffulle vi Alle folge Dig." Derpaa hcevedes Thinget.
Siden fore Danakongens Sendemamd serefter hjem til Danmark og fortalte Enden paa

deres Mrinde. Danerne lastede Erling og alle Nordmwndene heiligen og paastode, at
kun Ondt prevedes af dem, og da udbredtes det Ord, at Danakongen siden om Vaaren
vilde udsende sin Hcer og hcerje i Norge. Erling foer om Hesten Nord til Bergen, fad
der om Vinteren og uddeelte Sold til sine Folk.

Samme Vinter fore nogle danste Mcend Landeveie» om Oplandene og sagde, at de,

som almindeligt var paa den Tid, vilde fare til den hellige Kong Olafs Fest. Men da
de kom til Throndhjem, traf de mange maegtige Mcend, som de fortalte deres Mrende: at

Danakongen havde sendt dem for at sege deres Venskab og deres Modtagelse, om han
kom til Landet, hvorimod han lovede at give dem baade Magt og Penge. Med denne
Ordsending fulgte Danakongens Brev og Segl og tillige det Bud at Thron
derne skulde sende deres Brev og Segl tilbage. De gjorde saa, og de Fle
ste toge vel imod Danakongens Ordsending, hvorefter Sendemcendene fore tilbage, da det
led ud i Fasten. Erling sad i Bergen; men da det begyndte at vaares, fortalte Erlings

Venner ham det lese Rygte, som de havde hert af nogle Lastdragere, der vare komne
Nord fra Throndhjem, at Threnderne vare i aabenbart Fiendskab mod ham, og at de lyste
paa Thinge, at om Erling kom til Throndhjem, skulde han aldrig komme med Livet
forbi Agdances. Erling sagde, at Sligt var bare Snak og Fjas. Erling gjorde

nu vitterlig, at han vilde fare ser til Onarheim til Gangdaga-Thing, og lod tiltakle en
Snekke paa 20 Roerbamke, en Skude paa 15 Bcenke og et Kost-Skib. Da Skibene
vare seilklare, reiste sig et hvast Sendenveir. Tirsdagen i Gangdagene lod Erling sit Folk
blaese sammen til Afseiling; men Mandstabet var trau til at forlade Byen, og syntes ilde

om at roe mod Vinden. Erling lagde sine Skibe i Biskopshavn. Da sagde
Erling: „eftersom I saa nedigen ville roe imod Vinden, saa reiser nu Masten, heiser Sei
lene og lad Skibet gange nordefter." De gjorde saa, og seilede nordefter om Dag og om

Nat. Onsdagen mod Ovcelden seilede de ind om Agdanaes, hvor de traf en samlet
Flaade af mange Lastdragere, Roefcerger og Studer, som alle fore ind til Byen for at
heitideligholde Festen, nogle foran dem, nogle bag efter, saa Byfolkene ei lagde Mcerke til
Langskibenes Seilads.

Erling kom til Byen just som Ottesangen var sungen i Christkirken. Han og hans
Folk leb op i Byen, hvor det blev dem sagt, at Lendermanden Alfßode, en Sen af Ottar
Birting, sad endnu ved Bordet og dråk med sine Mcend. Erling overfaldt dem, og Alf
blev drcebt med nesten hele sit Folge. Faa andre Mcend faldt i Byen, thi de Fleste vare

Cap. 25. ved Indlobet til Throndhjems-Fjorden, see 1 B. S. 80.
Onaibeimr (HnmKoimi-), nu Onereim, og uden Tvivl Gaarden af dette Navn paa Tysncrs-

Den, i Onereims Sogn i Sondhordland, cfr. 1 B. S. 50.
LisKuxskVlu, nu Bisvehavn, noget over V 4 Miil i Nord for Bergen.
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gangne i Kirken, da dette ffede Natten fer Christi Himmelfartsdag. Strax om Morgenen

lod Erling ved Luren alt Folket sammenkalde til Thing ude paa Vren. Paa Thinget
lagde Erling Sag an mod Threnderne og bejkyldte dem for, at de vilde forraade Landet
fra Kongen, og navngav saalunde Baard Standal, Paal Andresson og Raza-Baard,
som da forestod Byens Tarv, og mange Andre. Da de i deres Tilsvar fralagde sig Be
styldningen,stod Erlings Skriver op, foreviste mange Breve med Segl og spurgte, om de
vedkjendte deres Segl, som de havde sendt Danakongen, hvorefter Brevene bleve oplceste.

Der var og de danske Mamd med Erling, som havde faret med Brevene om Vinteren, og
som Erling til den Ende havde ved Haanden. Disse sagde for Almuen de Ord, som af
Enhver af dem vare blevne talt. „ Saa sagde Du, Raza-Baard, og stog Dig for Brystet,

vare deres Ord —af dette Bryst ere alle disse Raad oprundne." Baard svarede:

„sr var jeg i Hovedet, Herre min, da jeg talede Sligt." Der blev nu intet andet Raad,
end at voldgive hele Sagen übetinget aldeles til Erlings Dom. Da tog han en ustyr
telig Hob Penge af mange Mwnd, og demte alle dem som drcebte vare, for ugilde, der

laae paa deres Gjerninger. Siden foer Erling tilbage til Bergen.
Danakongen Valdemar samlede den Våar en stor Hcer i Danmark og forte den kapitel 2?.

Nord til Viken. Saasnart han kom i Norges Kongens Vcelde, havde Benderne forsam- d"emar "Ag m
let sig med en stor Mcengde Folk. Kongen foer fredsommeligen og spagfterdigen frem,
men hvor de kom til Fastlandet, fkjed Folk paa dem, omendskjendt der ikke var mere end
to eller tre samlede, hvoraf Danerne fuldtvel mcerkede Landfolkets onde Villie mod sig.
Da de nu kom til Tunsberg, stcevnede Kong Valdemar til Hauga-Thing; men Ingen fra

Herrederne medte. Da talede Valdemar saalunde til sin Hcer: „det er let at ste, at alt
Landsfolket stander os imod, og nu have vi tvende Kaar for Haanden: det ene er at fare
med Hwrfkjold over Landet og spare hverken Folk eller Fce, det andet er at fare tilbage med
uforrettet Sag, og det er nu meer efter mit Sind, heller med Haeren at fare esterleden til

hedenske Lande, hvoraf der ligger nok for os, end at drcebe christne Folk, endskjendt de vel
havde det forskyldt." Alle de Andre havde sterre Lyst til Feide; men dog raadede Kon
gen, og de fore tilbage til Danmark med uforrettet Sag. Alligevel blev der revet vide om

kring paa Udeerne og overalt hvor Kongen selv ei var i Noerheden. Siden fore de ser
til Danmark, uden at noget videre tildrog sig.

Saasnart Erling spurgte, at der var kommen en Danahaer til Viken, udbed han en
Hoer af Almuen i hele Landet, baade af Folk og Skibe, saa der var et stort Sammenleb Irland,
af Krigsfolk, og med denne Krigsmagt seilede han ester langs med Landet. Men da han
kom til Lidandesnces, spurgte han at Danahceren var faren tilbage serefter til Danmark, og
havde plyndret vide omkring i Viken. Da gav Erling alt Ledingsfolket Hjemlov; men
han selv og nogle Lendermcend med ham seilede med mange Skibe serpaa efter Danerne
til Jylland. Da de kom til et Sted som hedte Dyrsa a, laae de Daner, som vare komne

Cap. 26 Btangalr. Fra denne Gaard var den bekjendte Standala-5Et, til hvilken Peter
af Husastad Horte, som blev Erkebiskop 1224. Da Baard Brynjulfsson var en Thronder, saa
kan folgelig den Gaard hvortil han skrives, ei vcere Standal i lorgenfjord Sogn paa Sondmor,
som man har antaget; men den maa vcere beliggende i Throndelagen, og kan da neppe vcere nogen
anden end den i Strinden, Miil sondenfor Throndhjem, liggende Gaard Stendal, som i et
Diplom fra 1483 skrives „BtNN<l2l", en betydelig og meget god Gaard, hvorom see Kraft Norg.
Beskr. V. 620. Noget andet Sted af dette eller lignende Navn sogermannuforgjcevesinden forAgdences.

(sap. 27. ved Tonsberg, see 1 B. S. 90.
2B. (hos Såre vjur»» tluviu»). Det er den gjennem Landffabet Dyrss i Ran

ders Amt i Norre-Iylland lsbende Aa, der fordum skal have vceret langt sterre end nn, og seil
bar. Den ommeldte Kjobstad er altsaa nuvcerende Grenaa.
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fra Ledingen, der med mange Skibe. Erling lagde sig i Slag med dem og stoges.
Danerne flygtede brat og mistede mange Folk, hvorpaa Erling og hans Folge plyndrede
Skivene og Kjobstaden, gjorde et stort Bytte og vendte derpaa tilbage til Norge. Der
efter var der en Tid Ufred imellem Norge og Danmark.

Mrdm Kongedatteren Kristine foer om Hosten sor til Danmark for at besoge sin Frcende
Kong Valdemar, som var hendes Sodstendebarn. Kongen tog overmaade vel imod hen-

de og gav hende Forlehninger i sit Rige, jaa hun kunde holde sine Mcend vel der. Ofte
talede hun med Kongen, som var overmaade blid imod hende. Vaaren derpaa sendte
Kristine Mcend til Erling, og bad ham gjore Danakongen et Besog for at indgaae For
lig med ham. Sommeren efter var Erling i Viken, hvor han udrustede et Langskib, be
mandede det med sine raffeste Gutter, og seilede eenstibs over til Jylland. Da han spurgte,
at Danakongen Valdemar var i Randaros, seilede Erling did, og kom til Byen just som

Kongen sad ved Spisebordet og de steste Folk fik sig Mad. Da de havde gjort sig istand
som Erling vilde, tceltet og landfestet Skibet, gik Erling paa Land med 12 Mand, Alle

i Brynie, med Hatte over Hjelmene og Svcerd under Kapperne. De ginge til Kongens
Herberge, hvor Doren stod aaben og Netterne indbares. Erling og hans Folk ginge strår
ind og Mede sig for Hoisiedet. «Erling sagde: „Fred og Leide ville vi have, Konge,
baade her og til Hjemfwrd." Kongen saae til ham og svarede: „erDu der, Erling?"
Han svarer: „her er Erling, og slig os fort, om vi stulle have Fred og Leide." Der var
80 af Kongens Mwnd inde i Stuen, som alle vare vaabenlose. Kongen svarer: «Fred
stulle I have, Erling, som Du begjcerer; thi mod ingen Mand over jeg Vold og Nid, nåar
han kommer for at besoge mig." Da kyste Erling Kongens Haand, gik derpaa ud og
ned til sit Skib. Erling forblev der en Tid hos Kongen, og de talede om Forlig mellem
sig og Landene. Omsider bleve de enige om, at Erling stulde sidde som Gidsel hos Dana-
kongen; men Asbjorn Bistop Absalons Broder, foer til Norge, som Gidsel deri
mot».

K?ngßaldem«s I en Samtale, som Kong Valdemar og Erling engang havde sammen, sagde Er-
„Herre, det synes mig rimeligt at lede til et Forlig mellem Landene, at I faaer

al den Deel af Norge, som Eder var lovet i vort Forbund; men om saa steer, hvilken

Hovding vil I stette derover, mon en Dansik?" «Nei, svarer Kongen, ingen Dana
hovding vilde fare til Norge, hvor de saae at bestille med et haardt og halstarrigt Folk,
saa fuldgodt som de have det hos mig." - Erling: foer jeg hid for at besoge
Eder, fordi jeg for Intet i Verden vilde undvcere Eders Venstab. Andre Mcend, Hå
kon Ivarsson og Finn Arnesson fore ogsaa i fordums Tid fra Norge til Danmark, og Eders

Frcende Kong Svend gjorde dem begge til sine larler. Nu er jeg ikke mindre Magtens
Mand i Norge end de da vare, og raader ei over mindre end de, og dog gav Kongen dem

Halland at raade over, hvilket Rige han tilforn havde og aatte. Nu tykkes mig, Herre,
at I, om jeg vorder Eders haandgangne Mand, kan unde mig af Eder at modtage det Lehn,
som min Son Magnus ikke negter mig, hvorimod jeg vil vcere redebon og pligtig til alden

Tjeneste, som horer saadant Navn til." Sligt og mangt Andet ligt dette talede Erling,

hvorved det omsider kom dertil, at han blev Valdemars haandgangne Mand, og Kongen
ledte Erling en Dag til larle-Scede, gav ham larlenavn og Viken til Lehn og Overbe

styrelse. Derefter foer Erling Jarl til Norge, og var siden Jarl saalamge han levede, li
ligesom Forliget med Danakongen siden bestandig holdtes vel. Erling Jarl havde 4

Cap, 29. Nnn(Wl-«8) nu Kjobstaden Randers i Nsrre-Iylland i Danmark.
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<sapitel 31
Dlafs Vegyn

delse.

Eapitel 32
Om Erling

Ssnner med sine Friller; den ene hedte Reidar, den anden Vgmund, og disse havde

hver sin Moder, den 3die hedte Finn, den 4de Sigurd, disse vare yngre, og deres
Moder var Asa hiin Lyse. Kongedatteren Kristine og Erling Jarl havde en Datter,
ved Navn Ragnhild, som blev gift med loan Thorbergsson af Randaberg. Kri

stine foer bort af Landet med en Mand, som hedte Grim Rusle, og de fore til Mikle
gaard, hvor de vare en Tid og havde nogle Born sammen.

Olaf, en Son af Gudbrand Skafhaug og Maria, en Datter af Kong Eystein
Magnussen, blev opfostret hos Sigurd Agnhatt i Oplandene. Medens nu Erling Jarl
var i Danmark, samlede Olaf og hans Fosterfader en Flok sammen, og mange Oplamdin

ger stoge sig til dem, ligesom Olaf der blev udvalgt til Konge. De fore med deres Skare
over Oplandene og stundom til Viken, stundom oster til Skovbygderne, men kom ikke paa
Skibe. Da nu Erling Jarl fik Nys om denne Flok, ilede han med sin Krigsmagt til Vi
ken, og var om Sommeren paa sine Skibe, men om Hosten i Oslo, og holdt der sin Juul.
Han lod holde Speidere oppe i Landet efter denne Flok, og foer selv tilligemed Kongebro
deren Orm op i Landet, for at lede efter dem. Da de nu kom til et Vand i Svearige,

som heder Vamern, toge de alle de Skibe, som ved Våndet vare.
Den Praest, som forestod Gudstjenesten paa et Sted, som heder Rydjokul, tatt ved

Våndet, indbed Jarlen til et Gjcestebud til Kyndelsmesse. Jarlen lovede at komme, og

da han syntes det var godt at hore Messe der, roede han med sit Folge over Våndet Af

tenen for Kyndelsmesse-Dag. Men Prcesten havde et andet Raad forhaanden. Han
sendte Mcrnd for at bringe Olaf Nys om Erling Jarls Ankomst. Prcesten gav Erling

stcrrk Drikke om Qvcelden, og lod ham nyde overmaade meget deraf. Da Jarlen vilde lcegge

sig til at sove, vare deres Senge opredte i Drikkestuen; men da de havde sovet en kort
Stund, vaagnede Jarlen og spurgte, om det monne vcere Ottesangs-Tid? Prcesten svare
de, at kun en liden Deel af Natten var leden, og bad dem sove i Ro. Jarlen svarer:
«Mangt drommer jeg i Nat og ilde sover jeg." Han sovnede anden Gang, men vaag

Cap. 30. nu Ranneberg i Sognet af samme Navn, paa Tungences, en Miil
i Nordvest for Stavanger.

NuBli. Har dette Navn Hensyn til et Sted, da kan det neppe vcere noget andet end nu
vcerende Rutle i Evenviks Sogn i Dttre-Sogn, cfr. i Sver. Saga Cap. 82.

Cap. 31. MarKir, Marker (a: Skovene), see 1 V. S. 38.
Istedetfor (V«enir i OviariKi, Soen Vceneren i Sverige) stal her vistnok staae (eller

a NaumaiiKi."
<sap. 32. IV) Ku 11 (» Var Snorres Angivelse rigtig, saa vilde man med

god Grund kunne antage at ligge etsteds ved den vestlige Kyst af Veneren, eller
den Deel af samme, som kaldes Dalbo-Soen, altsaa i Dalsland; men her syger man forgjcrves
et Sted af dette eller lignende Navn, og efter Fortcellingens Sammenhcrng synes ogsaa dets Hen
lceggelse ved Veneren ganske urimelig. Erling Jarl var nemlig i Oslo, „lod holde Speidere op
pe i Landet," og da han paa denne Maade havde faaet Kundstab om Flokken, er det at han
drager efter den, kommer til et Vand, hvor han bemcegtiger sig alle overkommelige Fartoier, bli
ver buden til Gjcest paa — og „roer over Våndet derhen" o. s. v.; og endelig efter
Veretningen om Striden paa dette Sted, tilfsies det, at Hcettesvendene „droge med deres Flok
om Oplandene ligesom tilforn." Det forekommer os saaledes rimeligt, at Forfatteren af den
trovcerdige Sturlunga Saga i 11. That. 40 Cap. har vceret bedre underrettet; thi af hans detail
lerede Beretning om denne Affaire, fremgaaer det tydelig, at Stedet ei laa langt fra Erling
Jarls Opholdsted (Oslo) i Viken. Det ommeldte Vand er da formodentlig den et Par Mile i
Ost for Oslo liggende store Indss Oyeren, og den Gaard, som i Diplomer fra 14de
Aarhundrede skrives
Bingen i Ousi-lieims (Ssrums) Sogn paa Romerige, hvilken Gaard nu ei findes opfort i Ma
triculen, men antages forlcengst at vcere forenet enten med Bingen, eller hvad der er rimeligst, med den
hosliggende gamle Herregaard Sorum, paa hvis Grund Kirken staar. Floden Glommen gaar,
som bekjendt, bred og seilbar her forbi lige ned i Syeren.

11. Binds 2det Hefte. 27
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kapitel 33
Slaget ved Ryd

jekul.

Eapitel 3H
Slaget paa
Swnger.

Vapitel 33
Haralds Drab,

nede strax igjen, og bad Prcesten stande op og synge Messe. Presten bad Jarlen sove
og sagde, at det var Midnat. Derpaa lagde Jarlen sig ned og sov en liden Stund, sprang
derpaa ud af Sengen, og befalede sine Mcend at klcede sig paa. De gjorde saa, toge de
res Vaaben, ginge til Kirken, og lagde Vaabnene udenfor, medens Prcesten sang Ottesang.

Da Olaf fik Bud om Qvcelden, ginge de om Natten 6 Miles Vei, hvilket Folk an
saae for at vcere overmaade langt faret. De kom til Rydjokul medens Prcesten endnu
messede, og det var ganske bcelmorkt. Olaf og hans Mcend ginge til Stuen, reiste Hcer

strig og drcebte nogle af Jarlens Mcend, som ikke vare gangne til Fromessen. Da nu

Erling og hans Mcend Horte Krigsraabet, lob de til deres Vaaben og ilede ned til Skibene.
Olaf og hans Mcend modte dem ved et Gjcerde, hvor der blev et stort Slag. Erling
og hans Mcend vege undaf langs Gjcerdet, som bestyttede dem. Erling havde meget fcerre

Folk, og Mange af dem faldt, men Flere bleve saarede. Det hjalp Erling Jarl og hans
Mcend mest, at Olafs Mcend ikke kunde kjende dem, saa morkt var det; men Jarlens
Mcend sogte bestandig ned til Skibene. Der faldt Are Thorgeirsson, Biffop Gudmunds

Fader, og mange Andre af Erlings Hirdmcend. Erling blev saaret i den venstre Side,
og Nogle sige, at han gjorde det selv, da han trak Svcerdet ud. Orm Kongebroder blev
og stcerkt saaret, og med Nod og neppe undkom de til Skibene, og lagde strax fra Land.
Dette blev almindeligen anseet for et hoist uheldigt Mode for Olafs Mcend, eftersom Erling
Jarl syntes at maatte vcere solgt, dersom Olaf og hans Folge havde faret klogere frem.
Siden kaldte man ham Olaf Ulykke, men andre kaldte ham og hans Folk Hcettesvende.
De fore med deres Flok omkring i Oplandene som tilforn; Erling derimod ud til Viken

til sine Skibe, hvor han forblev om Sommeren. Olaf var i Oplandene, og stundom
oster i Skovbygderne, hvor han med sin Skare forblev nceste Vinter.

Anden Våar efter fore Hcettesvendene ned i Viken, hvor de vide omkring hcevede
Kongens Skatte, og dvcelede lcenge der om Sommeren. Da Erling Jarl spurgte dette,

ilede han dem med sin Håer i Mode i Viken, og traf dem ostenfor Fjorden paa et Sted,
som heder St anger, hvor der blev et stort Slag, og Erling Jarl seirede. Der faldt
Sigurd Agnhat med mange Flere af Olafs Mcend; men Olaf undkom ved Flugten, foer

siden sor til Danmark, og var om Vinteren i Aalborg i Jylland. Vaaren efter faldt Olaf
i en Sygdom, som blev hans Dod; han blev begraven i Mariekirken, og Danerne kalde
ham hellig.

Magnus Konge havde en Lendermand, som hedte Nikolaus Kufung, og var en Son
af Paul Skoptesson. Han tog Harald til Fange, som kaldte sig en Son af Kong Sigurd
Haraldsson og Kristine Kongedatter, og en Broder af Kong Magnus paa modrene Si
de. Nikolaus forte Harald til Bergen og overgav ham i Erling Jarls Hcender. Det
var Erlings Vane, nåar hans Uvenner kom for ham, at han enten talede Intet til dem
eller og kun Lidet, og det i al Rolighed, nåar han havde besluttet at lade dem drcebe; men

rakkede dem vcerst til med Ord, nåar han vilde lade dem beholde Livet. Erling talte kun
lidet med Harald, hvoraf Mange fattede Mistanke til hans Hensigt. Da bade Nogle
Kong Magnus, at han vilde lcegge et godt Ord for Harald hos Jarlen, og saa gjorde

(sap. 34. Ot llUKir, et Sted, som man har antaget at ligge i Stangences-Herred i Vahuus-
Lehn, hvor dog ingen Gaard af dette Navn findes. Denne Mening er desuden stridende mod
Angivelsen af Stedets Beliggenhed Fjorden" (nemlig Folden- eller nu Christiania-Fjord),
en Adtryksmaade, man aldrig vil finde brugt, nåar Talen er om et i Ranrige eller Bahuus-Lehn
liggende Sted. Man tor derfor med fuld Vished antage, at er Gaarden Stanger, no
get ostenfor Vaaler Kirke, ved den store Landevei, fom forer her forbi til Svendal og Skibtvet
Sogne i Vorgesyssel.
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Eapitel 36
Om Eystein E«

steinsson og Vir
tebenerne.

Eapitel 37
Om Nirtebcuer

ne, Magnus
Konge og Erling

Skatte.

Kongen. Jarlen svarer: «Sligt raade vel dine Venner Dig; men kun kort Stund
vilde Du styre frit og frelst Dit Rige, nåar Du allene fulgte Hjcertets Raad." Derefter

lod Erling Jarl fore Harald over til Nordnes, hvor han blev halshugget.
Der var en Mand, som hedte Eystein, der gav sig ud for en Son af Kong Eystein

Haraldsen; han var paa den Tid ung og ei ganske fuldvoren. Om ham fortwlles der,
at han en Sommer traadte frem oster i Sveavcelde, og foer til Jarlen Birger Brose,
som da var gift med Eystens Faster, Brigida, en Datter as Kong Harald Gille. For
dem frembar Eystein sit Mrinde og bad om deres Hjcelp. Baade Birger Jarl og hans

Hustru Horte venligen paa hans Tale og lovede ham deres Trost, hvorefter han blev der
en Stund. Birger Jarl gav Eystein nogen Folke-Hjcelp, samt gode Reisepenge, og beg
ge lovede ham, efter en venlig Afffed, deres Venffab. Derpaa foer Eystein Nord til Nor

ge, og da han kom ned i Viken, stimlede Folk til ham i en stor Skare, der tog Eystein
til Konge og forblev i Viken om Vinteren. Fordi de nu vare pengearme, rovede de vi

de omkring, hvorfore Lendermamdene og Bsnderne samlede Mandstab imod dem, og da

de saaledes bleve overmandede, stygtede de bort i Skovene og i ode Marker, hvor de lcen
ge opholdt dem. Saalunde ginge Klcederne af dem, saa at de spcendte Ncever om deres
Skinnebeen, hvorfore Bonderne kaldte dem Birkebener. Ofte lob de frem i Bygderne,
trcengte sig frem her og der og gjorde strår Angreb, nåar de ikke stodte paa mange Folk.
De holdt nogle Slag med Bonderne med forskjellige Held. Tre Slag holdt Birkebener
ne ien ordentlig Fylking, og vandt Seier i dem alle. Paa Krogffoven havde de noer gjort
en uheldig Fcerd; thi der samledes en Mcengde Bonder og Krigsmaend imod dem; men
Birkebenerne fceldede Braater i Veien, og trak sig tilbage til Skovene. De vare 2 Aar
i Viken, uden at komme nord i Landet.

Magnus havde vceret 13 Aar Konge, da Birkebenerne begyndte at vise sig. Den
jkaffede de sig Skibe, hvormed de seilede langs Landet, og ffassede sig

og Mandstab. De vare forst i Viken; men der det leed ud paa Sommeren, stcevnede de
Nord i Landet, og fore saa skyndeligen, at inter Nys gik foran dem, forend de kom til

Trondhjem. Birkebenernes Skare bestod mest af Markemcend og Elvegrimer, ligesom de
og havde Mange fra Thelemarken, og Alle vare vel bevcebnede. Deres Konge Eystein
var en vakker Mand, med et lider, men fagert, Ansigt, ikke heller var han stor Mand af

Vaert; thi blev han af Mange kaldet Eystein Meyla. Magnus Konge og Erling Jarl
sadde i Bergen, da Birkebenerne seilede nordefter der forbi; men de bleve dem ei våer.
Erling Jarl var en mcegtig og forstandig Mand, en ypperlig Krigsmand i Ufredstid,
en god og forstandig Rigs-Styrer; men havde Ord for at vwre grum og streng. Aarsa»
gen dertil var mest den, at han ei tillod sine Uvenner at blive i Landet, om de end bade

ham om Naade, hvorfore Mange slog sig til de Skårer, som samlede sig imod ham. Er
ling var en hoi og stcerkvoxen Mand, noget korthalset, havde et langt og starpt Ansigt af
lyb Let, og blev meget graahaaret. Sit Hoved bar han noget paa Skakke, men var fri

og anstcendig i sine Lader. Han bar gammeldags Klcededragt, lange Livstykker og lange
Ermer paa Kjolen, valske Kapper og hoie Skoe. Slig Dragt lod han og Kongen bruge,

medens han var ung; men da han blev sig selv raadig, klcedte han sig meget stadselig. Mag
nus Konge var af et let Sind, spogefuld, en stor Glcedens Ven, men ikke mindre qvin
dekjcer.

Ccp. 35. Nordnes i Bergen, see foran.
Cap. 36. XiMasKuK,- i Bahuus-Lehn, see Sigurd, Inge og Eyst. S. 154.



Magnus Grliltgssons Saga*208
<sapitel 38.

Om Nikolaus

Vapitel 39
Om Erit og Ni

kolaus.

Vapitel H0
Nttolaus's Twd

Nikolaus, en Son af Sigurd Hranesson, var en Son af Skjaldvor, en Datter af
Brynjolf Utfalde, men Ssster af Haldor Brynjolfsson paa siedrene, og af Kong Magnus
Barfod paa modrene Side. Nikolaus var en udmcerket Hovding/ der havde en Gaard
paa Aungul i Hålogaland, som kaldtes Steig. Nikolaus havde ogsaa Gaard i Nidaros nc

den for loans-Kirken, hvor Thorgeir Skriver nyligen havde boet. Nikolaus var ofte
i Kjobstaden, og var Formand for alle Bymcrndene. Skjaldvor, Nikolaus's Datter var

gift med Erik Arnesson, som og var Lendermand.
Da Folk i Byen gik fra Ottesang den sidste Dag af Marie-Messen, gik Erik til Ni

kolaus og sagde: „ Svoger, her er nogle Fiskere komne udenfra Soen, som sige, at der

seile Langstibe ind efrer Fjorden, og Folk gjette paa, at det monne vwre Birkebenerne; thi
er det raadeligst, Svoger, at kalde alt Byfolket sammen ved Krigsluren til at mode med
Vaaben ude paa Aren. svarer: „ikke farer jeg, Svoger, efter Fisker-Rygter;

jeg skal sende Speidere ud i Fjorden, men imidlertid holde Thing i Dag." Erik gik hjem,
men da det ringede til Hoimesse og Nikolaus gik i Kirken, kom Erik atter til ham, og
sagde: „jeg troer nu vist, Svoger, at Tidenden er sand; thi her er nu de Mcend, som
sige, at de have seet dem under Seil; thi tykkes det mig raadeligst, at ride af By og sam
le Krigsfolk, eftersom det synes mig tun at vcere faa Folk i Byen. „ Nikolaus svarer:

„Du qvcekker Alt i et, Svoger, lader os forst hore Messen, og siden tåge vor Bestutning.
Derpaa gik Nikolaus i Kirken." Da nu Messen var stungen, gik Erik til Nikolaus,
og sagde: „Svoger, nu ere mine Heste opsadlede, jeg vil ride bort." Nikolaus svarer:
„Farvel da, Svoger, vi ville holde Thing paa Oren i Dag, og undersoge, hvad MandMb

der er i Byen." Derpaa reed Erik bort; men Nikolaus gik til sin Gaard og derpaa til
Bords.

Neppe var Maden sat paa Bordet, for der kom en Mand ind i Gaarden, som sag

de Nikolaus, at Birkebenerne roede ind i Aaen. Da raabte Nikolaus til sine Mcend, at
de skulde tåge deres Vaaben. Da de vare vcebnede, befalede Nikolaus dem til at gange

op paa Loftet; men dette var det uklogeste Raad; thi dersom de vare blevne i Gaardeu, kun
de Byfolket have kommet dem til Hjcelp; men nu opfyldte Birkebenerne hele Gaarden,
og stimlede derpaa fra alle Kanter op til Loftet. De raabte til Nikolaus, og tilbode ham
Fred, men han afslog den. Derpaa angrebe de Loftet; Nikolaus og hans Mcend vcerge

de sig med Bueskud, Haandstud, og Ovnstene; men Birkebenerne huggede Husene ned,
brode Loftet op og stjode Skud paa Skud. Nikolaus havde et rodt Skjold, hvori vare
forgyldte Som, og hvorom der gik en Rand af Stjerner. Birkebenerne ffjode saa at Pilene
trcengte ind til Pilebaandet. Da sagde Nikolaus: „sviger mig nu Skjoldet?" Der

faldt Nikolaus, og en Mcengde af hans Folk, og Nikolaus's Dod beklagedes hoiligen.
Birkebenerne gav alle Bymamdene Liv og Fred.

(sap. 33. eller paa Hålogaland, nu Engel-D i Saltens Fogderi. Her
ligger den historisk mcerkvcerdige Gaard BteiA (nu Stegen), hvor ifolge Landnamab. ?.
111. Cap. 17, Kong Sigar, Signes Fader, boede. „Her var Signes-Vrond paa Hagbards
holm," der endnu har sammme Navn. Hvis Historien om Hagbards og Signes trofaste, men ulyk
kelige Kjcerlighed, som alle tre nordiske Nationer have tilegnet sig, er en i vort Norden passerer
Tildragelse, og ikke snarere et Sagn indbragt og omplantet ved vort Folkefcerd da er der god
Grund til at antage, at den maa vcere foregaaet paa Steig i Hålogaland. Paa denne Gaard
boede i Harald Haarfagers Tid Lodin Aungul, som bestemt til at forlade Landet og nedscette sig
paa Island, dsde paa Overreisen; efter ham har maaffee Den Navn, eller omvendt. Kjcempehsie
og Bautastene minde endnu om Stedets historiffe Fortid. OteiZ' er senere bekjendt som Residents
for Nordlandenes og Finmarkens Lagmcend, see 1 V. S. 90>
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Siden blev Eystein udnevnt til Konge, og alt Folket gik under ham. Han „"'.

sig en Stund i Byen, eg foer siden ind til det Throndhjemste, hvor der kom meget Folk
til ham, og iblandt disse Thorfinn Svarte afSnaus med en Skare af Folk. Da Bir
kebenerne i Vinterens Begyndelse igjen fore til Byen kom Gudruns Sonner fra Saltnes,

lon Kettling, Sigurd og Vilhelm, til dem. Derpaa fore de op fra Nidaros til Orkadal,
og kunde da telle noer 2000 Mand. Siden fore de til Oplandene, saa ud om Thoten og
Hadaland, derpaa til Ringarige, og lagde Landet under sig, hvor de kom frem.

Magnus Konge foer Bster til Viken om Hosten med en Deel af sit Mandstab, og
med ham Orm Kongebroder; men Erling Jarl blev tilbage i Bergen for at mode Birkebe

nerne, om de toge Ssveien. Magnus Konge foer til Tsnsberg, hvor han og
Orm tog Stade, og der holdt Kongen Juul. Da Magnus Konge spurgte, at Birke
benerne vare oppe paa Re, foer Kongen og Orm med deres Mandstab derop. Der var
megen Snee, og det var forferdelig koldt. Da de kom til Gaarden ginge de af Tunet

ud paa Veien, opstillede deres Fylking uden for Gjerdet, og traadte sig en Vei i Sneen
med deres Mandstab, der udgjorde ikke fulde 1500 Mand. Birkebenerne vare fordeelte

hist og her paa andre Gaarde, Nogle i hvert Huus. Da de nu bleve Magnus Konges
Her våer, samlede de sig og Mede sig i Orden, og som de synes see at deres Mandstab
var sterre end hans, hvilket og virkelig var saa, besluttede de strår at staaes. Men da de
ilede frem ad Veien kunde blot Faa ad Gangen komme frem; saaledes bwdes deres Fyl

king, og de faldt, som forst gik frem paa den brudte Vei. Da blev Birkebenernes Merke
nedhugget; de som nermest vare, vege tilbage, men Nogle gave sig paa Flugt. Mag
nus Konges Mend forfulgte dem, og drebteEen efter den Anden, efter som de naaede

dem. Saaledes kunde Birkebenerne ikke komme til at stille sig i Fylking, og, udsatte for

Fiendens Vaaben, faldt en Mengde af dem, og Mange stygtede. Da stede det, som
saa ofte hender, endstjont Folk ere modige og tappre, at de, nåar de engang have lidt et
stort Nederlag, og ere komne paa Flugten, ikke let igjen vende om. Thi begyndte nu Bir
kebenernes Hovedstyrke at flye, og en Mengde faldt, fordi Magnus Konges Mend drebte
alle dem de kunde faae fat paa, og ingen af disse stjenkedes Liv og Fred; men den hele
Skare spredtes ad vide Veie. Paa sin Flugt kom Eystein springendes ind iet Huus, hvor

han bad om Livet, og at Bonden vilde stjule ham; men Bonden drebte ham, og foer der
paa til Kong Magnus, som han fandt paa Ramnes, hvor Kongen var inde i Stuen og

varmede sig ved Ilden, tillige med mange Folk. Derpaa fore Nogle efter Liget, og bare
det ind i Stuen, hvor Kongen bad Folk komme til for at tåge Liget i Viesyn. Der sad en

Mand paa en Benk i Krogen, og dec var en Birkebener, som Ingen havde lagt Merke

til; men da han saae og kjendte sin Hsvdings Liig, sprang han op fort og haardt, leb ind
paa Gulvet, og med en Vxe, som han havde i Haanden, hug han til Magnus Konge i Hal
sen imellem Skuldrene. En Mand saae Aren svinges og stjod Kongen tilside, hvorved
Vren vendte sig ned i Skuldrene, saa det blev et stort Saar. Derpaa hevede han Oren
anden Gang, og hug til Orm Kongebroder, som laa paa Benken, og Hugget stevnede

Cap. 41. BnauB. Da hermed oiensynligen er meent en Gaard, men ei den bekjendte Egn
i Indersens Fogderi, som nu heder Snaasen, og i et Diplom fra 14de Aarhundrede strives Bnos,
saa kan det neppe voere nogen anden end den nuvoerende, vistnok lidet betydelige, Gaard Snaa
sen i Stiklestads Hovedsogn i Vcrrdalen, see 1 V. S. 52.

Saltnes, nu Gaarden Saltnces i Budvikens Sogn og Byncrssets Prcestegjcrld i Sydvest
for Throndhjem.

Cap. 42. Om »e og Namnes paa Vestfold, see 1 V. S. 34 og foran S. 178.
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On, Birkebencr
ni-

<sapitel HH
Om Kong Mag
nus Erlingsson

HI

mod begge hans Skinnebeen; men da Orm saae, at Manden vilde drebe ham, rykkede han
i en Fart Fodderne til sig, og kastede dem over Hovedet, hvorved Hugget kom i Benke
stokken, og Vxen blev siddende fast; men der stode saa tykt af Vaaben paa Birkebeneren at
han med Nod og Neppe kunde falde. De saae at han havde siebt Indvoldene ester sig

over Gulvet, og denne Mands Mod blev hoiligen priset. Magnus Konges Mend for
fulgte lenge de Flygtende, og drebte saa Mange de orkede. Der faldt og Thorfinn af

Snaus med mangfoldige andre Thronder.
Den Skare, som kaldte sig Birkebener, havde samlet sig i stor Mengde. Det

var et haardt Folk og de vaabendjerveste Mend; men derhos vilde, og fore stormende og
rasende frem, saasnart de havde en sterk Folkemengde. De havde saa Mend i deres
Skare, som vare gode Raadgivere, eller vante til at styre Land eller Lov, eller anfore en
Her; og var der endog Nogle iblandt dem, som vare mere kyndige, vilde dog Mengden
ene have det frem, som de selv syntes om, stolende paa deres Folkemengde og Mod. Af
det MandsVab, som undkom, vare Mange saarede, og havde tabt baade Vaaben og Klce
der, ligesom de Alle vare pengelsse. Nogle sogte oster til Marker, de Fleste til Thelemar
ken, som der havde deres A3t, men Nogle fore heelt oster til Sveavelde. Alle toge
Flugten, thi de havde kun lidet Haab om at faae Liv og Fred af Magnus Konge eller Er
ling Jarl.

Kong Magnus foer derpaa tilbage til Tonsberg, og fik stor Berommelse af denne

Seier; thi for var det i Alles Munde, at Erling Jarl var et Bryst og Vern for sig og

sin Son. Men ester at Kong Magnus havde vundet Seier over saa sterk og talrig Flok,
med mindre Mandskab, tykkedes Alle, at han overgik alle Andre, og at han vilde vorde saa

meget storre Krigsmand end hans Fader Erling Jarl, som han var yngre end han.
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det fsrste Hefte af dette Verk blev, i Olaf Tryggvessons Saga, forbigaaet Bte Capitler,
nemlig fra det 105te til det 113de Capitel. Dertil havdes en dobbelt Grund: fsrst fordi disse
Capitler ansees for ei at vore forfattede af vor Snorre, men indstndte i hans Verk af den

fsrste nordiske Udgiver, den svenske Peringffjsld; dernost for ei at afbryde Olaf Tryggvessons
Historie, som just da denne Episode indsattes, havde naaet sit vigtigste Tidspunkt. Snorres
Skrift behsver ingen fremmed Glands, og det syntes passende, at afsondre et Arbeide, som ei
ansees for hans, fra hans store lmidlertid have vi ikte villet unddrage vore Lands
mond, som enste at gjore sig bekjendt med vor Oldtids Historie, dette Saga-Stykke, som in
deholder saa interessante Efterretninger om vore Forfodres Forhold til den fjerde Verdens
deel, der med saa stor Kjompestyrke fremtroder paa Jordens Skueplads. Den Iver, hvor
med Nationerne tilegne sig den 3Ere, at have lagt den forste Grundsteen til et Lands Bebyg
gelse, eller i den fjerne Oldtid at have blandet sig iblandt dets Beboere, maa ikke miskjendes,
aldenstund den tillige har bidraget til at oplyse Historiens Morke, og dannet vigtige Sam

menfsiningsled imellem den oldre og nyere Tid. Den rolige og upartiske Grandster stjelner
let mellem factiste, paa Sandhed grundede, Omstondigheder, og mellem Phantasiens Spil, og
den stundom altfor store Iver, hvormed Historiegrandsterne soge at hovde deres Fodrelands
3Ere. Et lykkeligt Tilfolde, forenet med Somands-Mod, gjorde vore Fodre til nogle af Ameri
kas fsrste Landnamsmond iblandt Europoerne, og det er en simpel, med Sandhedens Stem

pel prydet, Fortolling herom, som indeholdes i de her forelagte Capitler.
Fortollingen om vore Fodres Opdagelses-Reiser til Amerika grunde sig i Hovedsagen

paa tvende Sagaer, som rimeligviis til forskjellige Tider ere forfattede af forskjellige Saga

strivere; men begge bore de indvortes Mcerker paa den Trovordighed, der smykker Hovedsa
gen af vor Sagaskrift. Erik Rsdes og Thorfinn Karlsefnes Sagaer stemme i Ho
vedbegivenhederne overeens med hinanden; men den sidste gjor Karlsefnes Liv til Hovedgjen

standen for sin Fortolling, medens den fsrste fortoller vidtlsftigere, hvad der angaaer Erik
Rode og hans Slogt. De Capitler, som findes her i vore Blade, ere hentede fra en Afde
ling af Erik Rodes Saga, nemlig om Grsnlonderne, og vi have ikke betonkt os
paa at foretrokke denne for hiin, ikke alene fordi vore Losere ere vante til at sinde disse Ca
pitler i Snorres Verk, men fordi de i alle Henseender have meer Liighed med Snorres Kon
ge-Sagaer end Karlsefnes Saga. Er saaledes Snorre ikke Forfatter til hine Capitler, saa har

l) Vi ville her ikkeindladeos iatundersoge,hvorvidtPrcestenStyrmer Frode, Snorres Ven, Medarbeider
og Haandskriver, der ogsaa havde en vigtig Deel i Vearbeidelsen af Landnåma, og kiendte vel de Sa
gaer, der handle om Grenland og Vinland, har indsat disse derom handlende Capitler om Erik Rodes
Saga i det Tidspunkt af Olaf Tryggvessons Liv, da de omtrent ere forefaldne^

2) Thattur, egentligen en Fletning eller, som det endnu heder, en Tot, saasom Hsrtot, Haartot o. s. v.;
men uegentligen er det en Afdeling, et Vrudstykke eller Uddrag af et storre Verk. Underliden betyder
det en Fortolling om enkelte Vegivenheder.
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dog deres Forfatter tilegnet sig Snorres historiske Aand, og har tegnet Vegivenhederne med

hans herlige Pensel. Vi lcrse dem som den ovrige Deel af Kongesagaerne, og hvad enten vi

betragte denne Afdelings Ordbygning, correcte Stiil og treffende Skildringer, eller vi henvende

os til Fortcrllingens Materie, til Forfatterens Konst i at fremlede Begivenhedernes Orden,

hans Forsigtighed i at fremstille vidunderlige, med Tidens Overtro sammenhcrngende, Vegiven

heder, gjenfinde vi et tro Billede af vor Snorres historiske Konstfcrrdighed, saavelsom af den,

der udmcerkede Nordens Historiestrivere i det 12te og 13de Aarhundrede'). Om den egent

lige Forfatter til Erik Rodes Saga tier Oldgransterens Gisning; men den ansees for at vcere

forfattet paa Grenland selv, og en rum Tid derefter at vcere forplantet til Island. Som

Forfatter til Karlsefnes Saga, ncevner derimod en rimelig Gisning en af trende Karlsefnes

Efterkommere, nedstammende fra hans Son, Snorre, som blev fodt i Vinland/ nemlig en af

de tvende Bistopper, Thorlak, Brand eller Bjorn, som levede i det 11te og 12te Aarhundre

de. Efter en rimelig Gisning er Karlsefnes Saga oprindeligen, i det mindste i Hovedsagen,

forfattet i Vers, og saaledes mere stikket til uforvansket at gjemmes i Hukommelsen og til

Efterslcrgten Men disse tvende Hovedsagaer, som behandle Fortcellingen om

Vinlands Opdagelse, bekrcefte hinanden ikke alene indbyrdes ved Overeensstemmelsen mellem de,

af forskjellige Forfattere, afmalede Hovedbegivenheder; men deres Sandhed bestyrkes af de

trovcerdigste Sagafortcellere, som fra Oldtiden ere komne i vore Hcrnder. Selv udenlandsse

Forfattere, der efter Sagens Bestaffenhed scrdvanligen demme mere upartistt om siige Vegi

venheder, have bidraget til at bekrcefte Sandheden af denne Opdagelses-Historie.

Historiens Gang i denne Fortcrlling om Vinlands Opdagelse er omtrent folgende. Erik

Rsde, som nedstammede fra den i Lardcrla-Saga beremmeligen omtalte Orne Thorer, Herse

i Vikens, maatte tilligemed sin Fader Thorvald, forlade Icrderen formedelst en Mordsag, og

udvandrede til Island, som allerede den Gang var vidtlsftigen bebygget. Der giftede Erik

sig, og blev Fader til Leif, Aaret 965. Men Erik maatte atter, formedelst Drabssag, flytte

fra Sted til Sted paa Island, og erklcrredes tilsidst landfiygtig paa Thorsnces Thing 982.

Han opsegte nu Grenland, hvis Opdagelse af andre Reisende af Rygtet var ham bekjendt,

og landede i Eriksfjord. Landet selv kaldte han Grenland, mere i Haab om at lokke Coloni

ster derhen, end formedelst Landets smilende Bestaffenhed. Serten Aar efter at Erik havde

nedsat sig paa Grenland, drog Eriks Sen Leif til Norge 999, og blev med alle sine Skibs

folk debt ved Kong Olaf Tryggvessons Hof. Imidlertid gjorde Erik Nede fiere Reiser mellem

Grenland og Island; men havde fast Bopcel paa Bratte lid ved Eriksfjord i Grenland,

og paa disse Reiser ledsagedes han af Herjulf Baardsson, der nedstammede fra en af

Islands Landnamsmcrnd, Ingolf. Herjulfs Sen, Bjarne, der ofte ledsagede Faderen paa

disse Setoge, sik tidligen Lyst til Udvandring, og var snart udenlands, snart med sin Fader.

Engang, da Bjarne vilde opsege sin Fader paa Grenland, paakom ham en stcerk Nordenvind

I) Denne Overeensstemmelse i Vehandlingen lader sig saa meget letters forklare, dersom vi tor troe, at
Styrmer, der var Snorres tro Medhjelper i at behandle Heimskringla, og som tillige havde sin Deel i
Landnåma, hvoraf vor Thatt udgjor et Stykke, tillige kan ansees for at have sat disse Capitler i Stiil.
Styrmers lcerde Haand gaaer uden Tvivl igjennem den vigtigste Deel af vore Kongesagaer, ligesom
Are Frodes og hans gjennem Landnams-Skrifterne.

2) See herom Gronlands historiske Mindesmcerker udg. af det nordiske Oldskrift-Selssab, Iste D. Pag. 290fgg.
3) En Gisning anviser denne Orne-Thorer sin Vopcel i Orefjorden, der siden blev saa mangen stolt Ss

mands Vugge» I Laxdcela-Saga, Pag. 122, siges han at have veret Herse i Viken, og vcere kaldet
Vrne-Thorer, fordi han eiede 3 Ver med 80 Orer paa hver K, hvoraf han forcrrede Norges Konge
een. Efter Landnamabog boede Srne-Thorer paa Agdesiden, hvor han eiede 3 Oer, som vel kunde vcere
Voroen, Sandoen og Nsteroen, som i den O-Gruppe, der udgjor Orefjorden, ere store nok til at give
deres Eier Navn af en rig Mand.
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og Taage, som siog Skibet ud af sin Kaas og fsrte det over til den amerikanske Kyst, der
fortonede sig for vore Reisende under forskjellige Skittelser. Bjarne vilde ei fsie sine Skibs
folk i at legge til Lands; men vedblev stedse at opssge Grenland, hvor han ogsaa omsider
landede just ved sin Faders Gaard. Denne übestemte Opdagelse gav Anledning til nye Ud
rustninger af mere virksomme Eventyrere, og til den endelige Opdagelse af Vinland af Leif

og Reisefeller, og siden af Karlsefne, i hvilken Henseende vi henvise Leseren til den interes
sante Saga-Fortelling.

En anden Bekreftelse paa vore Fedres Bessg i Amerika sindes i Sagaen om Vredvigs-
Kjempen, en af de islandske Helte, hvis Minde Sagapennen har fundet det verd at forevi

ge. Vor gamle Sagaskrift har sedvanligen den samme Tone, med Hensyn til de indflettede
Begivenheder, og Heltens Ferd, som beskrives. En lang Linie af bersmte Forfedre giver
hans Navn en vis Glands; tidligen modnes Lysten til at udvandre til fremmede Lande, og
samle Heder og Rigdom ved daadrige Vikingetog; men fsrend Afreisen knytter han gjerne et
Kjerligheds Baand med en as Hjemstavnens Skjonheder. Mestendeels give disse Kjerlig
heds-Scener Sagastriveren Stof til interessante Mellem-Scener; thi scedvanligen legges Hin

dringer i Veien for den kjerlige Forbindelse, og Heltens Mod og den Fornermedes Hevn
gjerrighed fremlede Drabsscener, som endes med Sagaheltens Undergang saaledes ogsaa
Bjsrn. Han fattede Godhed for en islandst Skjonhed Thuride, som var gift med Thorodd
Tykke, og blev formedelst sine paatrengende Bessg sat efter Livet. Imidlertid lykkedes det
ham at drebe Nogle af sine Modstandere; men maatte formedelst disse Drab gaae i 3 Aars

Landflygtighed. Bjorn drog over til Danmark og lomsborg, hvor han ved sin Tapperhed
staffede sig Navn af Helt og Kjempe. Ved Tilbagekomsten til Island fremtraadte
Bjsrn med den Pragt og Anseelse, hvortil hans udenlandste Tog såtte ham i Stand;
men den gamle utilladelige Forbindelse knyttedes paa ny med Thuride. Derved vak

tes nye Stridigheder mellem den fornermede Mand og Familie og Bjorn, som
endte dermed, at Bjsrn forviiste sig selv af Landet. Han gik om Bord paa et Skib,
som gik til Sses med Nordostvind, der bleste lenge om Sommeren, og til dette Skib spurg

tes ikke i lang Tid. Mange Aar derefter foretog en Islender, Gud lei f Gudlsgsson en
Handelsreise til Irland; men blev af Nordostvind dreven ud i Havet, og kom i Land paa en
vestlig Kyst, som efter Sagaens Fortetting maatte vere Amerika, og rimeligviis Florida. Han
og hans Mandstab overfaldes og bindes af tilstrsmmede Indbyggere, som fsre dem ind i Lan

det, paa det deres Skjebne i en Raadsforsamling kunde vorde afgjort. I dette Raad frem

trceder en Olding, som Formand, og tiltaler Fangerne paa norsk. Manden, som var beda
get af Alder, og stod aabenbar i stor Anseelse hos Landets Indfsdte, lader nogle Ord falde,

som vise, at han ingen Anden kan vere, end den Bjsrn Vredvigs-Kjempe, som forlod sit
Fedreland for mange Aar siden, og forsloges, under en vedvarende Nordostvind, til Amerikas

Kyst. Han befrier sine Landsmend; men tilraader, ikke oftere at forssge stige Eventyr, da
ikke stedse en Frelser, som han, kunde vere ved Haanden, for at befrie dem.

Saa meget, for at gjsre vore Landsmend bekjendte med de nordiske Mends Herkomst,
som i Fslge vore Sagabsger fsrst nedstoge sig paa den amerikanske Kyst. Nu ville vi korte

ligen forssge noget nsiere at bestemme de Punkter, som disse nordiske Mend bersrte, og som
bragte dem i Forbindelse med Amerika, lenge fsr det siden af Columbus opdagedes. Vi fsl

ge i denne Henseende Forfatteren af som ved at samle alle did
borende Saga-Efterretninger, bestemme nsie de bessgte Steder, og heve Historiens Tvivl til klar

I) Udgivet i Kjobenliavn af Oldskrift-Selskabet 1837, og bearbeidet af dets Secretair, Professor Rafn.
11. Binds 2det Hefte. 28
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Sandhed, visseligen har fuldbyrdet en af de interessanteste Undersogelser, som Oldgrandstnin
gen i vore Dage har iverksat. Udgiveren af hiint Verk er bleven underststtet ved Medde
lelser af stere Lcerde her i Europa og i Amerika, ligesom Verket selv, herligen udstyret, ffyl
der et Selffab sin Tilvcerelse, som ei viser Sparsomhed, nåar det gjcelder at ndbrede Lys over
antiqvariffe Gjenstande.

I Folge de Vestemmelser, som findes i vore celdste og paalideligste Sagaer, besindes det,
at vore Forfcedre regnede et Seilads til en Afstand af 27 til 30 Somile. Fra
Hellnland til Herjulfsnces paa Gronland seilede Bjarne, i en Storm af foielig Bor,
i fire Dage. Afstanden mellem disse Stedet er 150 Somile, og det er saaledes meer end Ri
meligt, at Hellulands-Ben, siden kaldet litla Hellnland, som var Vendepunktet for vore nordi
ske SsmtVNds forste Opdagelses-Reise, er det senere kaldte Newfoundland. Bjarne gjorde imid

lertid intet Udbytte af Opdagelser paa denne Reise, fordi han stundede efter at opsege sin
Fader; men desto meer Anledning gav han til folgende Opdagelses Reiser. Leif, Erik Rsdes
Son, kjobte Skibet af Bjarne, og begav sig paa Reisen med 35 Mand, hvoraf formodentli
gen Nogle havde vcrret med Bjarne. Han stilede lige til Hellnland, som han kaldte saaledes
efter Landets Udseende og Veffaffenhed, der af senere Reisende er sundet fuldkommen over
eensstemmende med Derfrå gik Leif videre sydpaa, og kom efter 3 Dsgns
Seilads til et Land, som han formedelst dets store Skove kaldte Markland. Dette Lands Be

ffrivelse, dets lave Strandbred, hvide Sandklinter og ffovrige Egne, svarer fuldkommen til
Ny-Skotland, Ny-Brunswick, og det, formedelst sin
Nedre-Canada. Herfrå kom Leif efter to Dages Seilads til Viinland, som altsaa laa 50 til
60 Mile sydligere, og denne Landstrcekning af Amerika svarer aldeles til Leifs Veffrivelse der
over. Landet var nemlig uden Fjelde, bevoret med Skov og bcklcedt med smaa Hoie. Leif
anlagde sine Voder ved Mount-Hope-Bay, hvorigjennem Taunton-Floden salder, som derncest
har sit Udlsb i Havet ved Pynten Seaconnet. Sagaffriveren gjor en astronomiff Vemcerkning,
som veileder os til at finde det Punkt, hvor Leifs Voder bleve anlagte. Han siger, at paa
den korteste Dag stod Solen op om Morgenen Kl. 7V» og gik ned Klokken 4V2, eller at Da
gen var 9 Timer lang. Derefter lader Stedets geographiffe Brede sig bestemme til 41"
10", og dette passer til den omtalte Seaconnets-Point og Indlobet til Mount-Hope-Bay.
De Landsprodukter, som forefandtes af Leif, ere de samme som endnn berige disse paradisiske
Egne. Vindruer vorte i Mcengde uden Dyrkning, saavelsom Mais, der i Beffrivelsen kaldes
Hvedc. Kreaturerne fandt sin Fode i Marken til alle Aarets Tider, hvilket endnn tildeels
er Tilfcrldet'). Skov og Hav vrimlede af samme Dyr og Fiff, som nuomstunder, og
herlige Trcrsorter findes der, hvoriblandt vist ogsaa horer det af vore Fcedre kaldte Mosur^).

I denne Henseende er den Corresspondents, som er fort imellem Secretaireu for det

nordiske Oldffrift-Selffab i Kjsbenhavn, og Secretairen for det historiske Selffab for Rhode-Island
i Providence i Amerika, hoiligen interessant. De Spsrgsmaal, som ere forelagte de ameri-

I) Det Udtryk, som Sagaen benytter sig af bruges vel paa Island almindelig kun om en Dag, 12 Timer,
men oprindeligen er det mest brugt for Dogn, 24 Timer, hvorpaa og Sammenscrtningen her hentyder.

2) ~Det var hoit, bergigt og der fandtes sneebedcrkte Fjcelde,"si.;er Sagaffriveren. En nyere Reisebessriver,
Anspach, siger at det Indre af Landet bestaaer af nogne, meer eller mindre udbredte Klippeflader (Hel
ler), hvor ingen Bust voxer.

3) Af Forsigtighed bringe vel Landmcendene nu deres Qvceg i Stald, men i fcedvanlige Vintre kunne de
gaae lose, overladte til sig selv.

4) Det var formodentligen ogsaa dette Trce, som gav Adamus Vremensis, en Kannik i Bremen, fom udgav
en Vestrivelse over de nordisse Lande 1073, Anledning til at omtale Viinland. En Vremer kjobte nem
lig for dyre Penge af Karlsefne et Huusstykke, som var gjort af dette Troe. Adam forsikkrer iovrigt at
have paalidelig Vished om Viinlands Opdagelse,, og da han levede den saa ncer, maatte han vel staae til
Troende.
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kanste Lcerde til Besvarelse, sigte til at bestemme det Punkt, hvorpaa Leifs Voder bleve an

lagte, og til at underssge Overeensstemmelsen mellem det af vore Forfcedre beffrevne Lands

Veffaffenhed med det ncervcerende, og Besvarelsen levner ikke Tvivl om Rigtigheden af den

danske Lcerdes Formening. Da vore Fcedre opfsrte deres Bopcele og hunslige Beqvemmelig

heder af og kun hellige Vygninger af Steen, findes ikke Minder af den Art om de

res Gjerninger, og Mindet om deres Ophold i Amerika for 900 Aar siden vilde vcere for

svundet, nåar ikke den gamle Historie havde indffrevet den paa sin Tavle, og den nye Hi

stories Flid ikke havde draget Kjendsgjerninger for Dagens Lys, som bekrefte de gamle

Sagn. Deres Nedscettelse paa den amerikanske Strand falder i en Tid, da ikke saa varige

Bygninger opfsrtes, som de paa Grenland, hvis stolte Ruiner endnu vcekke Beundring. Disse

ere sikkerlig opfsrte henved 3 Aarlmndreder sildigere.

Imidlertid er Mindet om de nordiske Mcends Bessg i Amerika mod Slutningen af det

10de Aarhundrede og fremdeles, ikke heller i deune Henseende sporlos forsvundet. Foruden

at Historien, igjennem en umiskjendelig Overeensstemmelse mellem gamle og nye Forhold, har

ledet os til at bestemme de Steder, hvor vore Fcedre nedfloge sig i Amerika, har det lykkes ny

ere Oldgrandfferes Flid, at opdage paa Stederne selv saadanne Spoer af nordiske Mcends

Ophold der, som have saa godt som hcevet alle Tvivl, og udbredt et Lys over denne Gjen

stand, som sjeldent paa denne Maade har opklaret en antiqvarisk Underssgelse. I Ncerheden

af de Steder, hvor uordiffe Mcend, ifslge omtalte Sagaer have nedstaaet sig, ved Bredden

af Floden Cohannet (nu kaldet Taunton), ved Assonet-Pynten, i Ncerheden af Byen Berkley i

Vristol-District i Staten Massachusetts, findes en stor Steen nnder en Brede af 41"

30", som siensynligen bcerer Spor af nordiske Mcends Indgravninger. Det maa i Alminde

lighed bemcerkes, at Amerikas Stamme-Veboere hverken kjendte Brugen af Icern, eller havde

Skik paa Steen at forevige Mindet om forbigangne Tildragelser. I Norden derimod fin

des ficre Indgravninger af Dyr, Trceer og andre Billeder, ikke at tale om den Rigdom af

Runestene, som findes overalt i de uordiffe Riger, iscer i Sverige, hvor de fundne Runer rcette

indtil Tusindtallet, og hvoraf findes Spor paa Grenland selv ncrrmest Amerikas

Naar dette sinder mindre Sted i Norge end i Sverige, da har dette rimeligen sin Grund,

foruden i Steenarterne selv, fornemmeligen deri, at vore Fcedre, som den ncervcerende Slcegt,

ovede mere deres Behcendighed i at stjcere i Trce end i Steen, hvilke Oldtidsminder af Trce,

Tidens Bdelceggelse har udsiettet. Denne Fcerdighed er nedarvet til vore Dage, og der findes

mcerkelige Spor af den hos den nu levende Slcegt. Det Hang til at overmale Vcegge og

Hunskår med underlige, tildeels ufuldkomne Figurer, findes endnu udtrykt paa celdre Huse og

i Fjeldstuer. Disse celdgamle Stuer, som dog dagligen blive sjeldnere, og tilhsre svundne Aar

hundreder, ere stundom oversmurte med ufuldkomne Billeder af Dyr og andre Gjenstande.

Imidlertid findes ogsaa i Norge Spor af Indgravninger i Steen af Runebogstaver og Figu

gurer, ikke ulige dem, som findes paa den amerikanske Steen, og som have givet Anledning til

interessante Underssgelser^).

I) Eller og, under korte Ophold, beskyttede sig under Telte.
2) Fra den celdste Tid indtil vore Dage finde vi Spor af Indgravninger i Steen og Trce, ufuldkomne Må

lerier paa Vcegge, Skave og Kar, der visseligen ei kunne betragtes som noget Konstens Mesterstvkke;
men som fremstille Figurer og Streger, ei ulige dem, som findes paa vor amerikanske Steen. De gamle
Sagaer omtale slige Rids og Indgravninger, og de stilles dagligen for vore Dine paa Kirkegaarde og
Fjeldegnenes Husevygninger og Meubler.

3) Cn saadan Steen er Dynna-Stenen i Grans Prcestegiceld paa Hadeland og en lignende paa Alfstad
Gaard paa Toten. Paa begge disse findes ufuldkomne Figurer af Dyr og Mennester, foruden Rune
inscriptioner.
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Naar vi saaledes paa den amerikanske Strand, som ingen Minder har at fremvise om
Stammebeboernes Fordums Gjerninger, finde nordiste Billeder, Middelalderens Tal, enkelte
Runebogstaver, tilligemed et karakteristist Bogstav i det islandske Alphabet, ja endog den nor
diste Mands Navn, som Historien fremstiller som Landnamsmanden selv, da have vi vel Aar

sag til at indstette denne Steen blandt vore historiste Minder, og scette dens Runer i Forbin
delse med vor Fortids Historie. En saadan Steen er den saakaldte Digthon Writing
som findes paa det omtalte Sted. Da den er af en Bjergart, forstjellig fra den der findes
i Ncerheden, maa den vistnok vcere en Rullesteen, som under Bjergnaturens store Omvceltuin
ger er henflyttet til sit ncervcerende Stade; men den bcerer umiskjendelige Vidnesbyrd om, at
den har, fra hiin Tid indtil vore Dage, vceret urokket paa den Plads, hvor den af nordiste
Hcender modtog sine ufuldkomne, men hsist mcrrkelige Prydelser. Den bestaar af en blaagraa
fiin Graavakke, og det er baade denne Steens sceregne Materie, saavelsom dens passende

Form, der gjorde den til en Tavle for vore Fcedres Gravstikke, og der er ingen Steen i Ncer
heden, som var saa stikket til at modtage den nordiste Skrift.

Stenens Forside er 11V2 engelske Fod lang, dens Heide er omtrent 5V2 Fod og dens
sverste Flade danner en Skraaplan af 60" med Vandlinien. Den hele Steen er fuld af
ufuldkomne Figurer, Bogstaver og Streger, som tildeels have Lighed med Runer, ogsom uden
bestemt Orden ere indgravne i den; men de vcere tydelige Spor as de Icernredstaber, hvormed
Mennestehaand med Msie har udpikket de underlige Figurer i Stenen. I Tidens Lob, gjen
nem en Rcrkke af ni Aarhundreder, har imidlertid vistnok Udseendet af dens Indgravninger
noget forandret sig, og de indgravne Trcek ere blevne noget forvanstede; men lykkeligviis er
den mest karakterististe Deel endnu lceselig. Stenen er fra 1680 indtil vore Dage bleven un
dersogt af fiere Lcerde. Nogle af dens fsrste Vestrivelser ere maastee stete med mindre Flid;
men, da de ligge en mindre Forvanstningsperiode ncermere, indeholde de enkelte Gjenstande, hvis
Spor er udslettet af den gnavende Men lykkeligviis er dette Minde i den senere Tid

falden i flittige og indsigtsfulde Hcender, som have underssgt den med stor Omhygg elighed,
og med varm Interesse for Sagen selv.

De Gjenstande, som paa denne Steen have tiltrukket sig vor Opmcerksomhed ere fslgende.

Omtrent midt paa Stenen findes temmelig tydeligen paa fast alle Aftegninger, gjennem meer
end 150 Aars Lob, Tallene 6XXXI.3). Nn finde vi i Karlsefnes Saga, at 160 Mand med
Karlsefne foretoge dette Tog, og at 9 blandt disse stilte sig fra deres Reisefceller, for at fo
retage en anden Opdagelses-Reise. Naar vi saaledes cmtage et Hundrede ester vore
Fcedres Vane for et stort Hundrede, eller 120, saa finde vi netop det Tal, som udgjorde
Karlsefnes Christendommen var paa den Tid indfort paa

og Karlsefne og hans Mandstab kunde saaledes benytte de romerste Tal, som med Christen
dommen indfortes. Tcet ved disse Tal findes temmelig tydelig paa flere Aftegninger det sam

mentrukne Ord Nam, der,som bekjendt,betyder, at Landet af Opdagerne blev tåget i Besid

I) Den har sit Navn af de derpaa strevne Villeder og Vogstaver, og kaldes saaledes, fordi dens Hierogly
pher i en Afstand bedst sees fra den lige overfor liggende Strand, som kaldes Dighton.

2) Saaledes findes paa den Tegning, som blev gjort af nogle Lcerde 1790, en Fugl, der ligner en Hane,
fom Me meer findes paa den sidste af det amerikanske lcerde Selstad 1830 tagne Tegning.

3) Det forreste Bogstav maa vel paa Stenen og Tegningen antages for et l', men man har sundet, at
dette Tegn i Middelalderen svarer til Romernes O eller Hundredetallet. Denne Skrivemaade brugtes
endnu til det I6de Aarhundrede, samt bruges endnu (med übetydelig Tilscetning) paa Island.

4) I vort oversatte Sagn findes vel kun 60 Mand og 5 Qvindfolk; men vor Saga anforer kun eet Skibs
mandstab, nemlig Karlsefnes eget, da der egentligen var 3, som gjorde Toget. I Alt hvad der anganr
Karlsefnes Historie maa desuden Karlsefnes Saga ansees for trovcerdigst.

5) Karlsefnes Opyold i Viinland var 1008.
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delse, og hvoraf dannedes Ordet Landnamsmcend, som betegnede et Lands fsrste
Lige under Tatlet findes tydeligen Vogstaverne som har alt for megen Lighed
med Landnammandens, Thorfinn Karlsefnes Navn, til at det kan undgaa vor Opmcrrksomhed.
Navnet findes ogsaa i den Aftegning, som er gjort over Stenen 1807, med Undtagelse af Bog
stavet l, som findes paa den sidste Aftegning. Paa Stenen, lcengst mod Vest, findes temme
lig tydelig det islandste D (Th). Det Dyr, som findes under Navnet, og som har givet An
ledning til flere Fortolkninger og Gisninger, er formodentligen den Stnd, som ved sin Bro
ten bortffrcemte Skrcrllingerne, der ncermede sig vore Reisende. Den har rimeligviis vceret
ficekket, siden den er afmalet med Striber og Punkter. Den findes ncesten paa alle Afbildnin

ger. Den Figur, der ligner et liggende Skjold, som findes ovenfor Tallene, og folger alle
Aftegninger, betyder vel intet Andet, end at det var Krigsmamd, som gjorde denne Reise.
Mod Vesten findes ncrsten paa alle Tegninger en qvindelig Figur, af anseelig Stsrrelse, med
et litle Barn ved Siden, og da Historien fortoller, at Karlsefnes Kone fodte ham en Dreng,
Snorre, under Opholdet ved Leifsboderne, maae vi ikke undre os over at finde ham blandt
Indhugningerne. Lcengst mod Osten finde vi menneskelige Figurer afbildede, hvorved vi maa

forestille os de Skrcellinger, som ilede ned mod vore Reisende. Der gives endnu andre Fi
gurer paa Stenen, over hvilke Antiqvarerne have commenteret; men deels troe vi at have
sagt nok, for at bevise Indhugningens sande Oprindelse, deels vil Stenen herefter rimeligviis
vorde Gjenstand for videre Undersogelse^).

Sammenligne vi saaledes det historiske Sagn, hvis Begivenheder ere saa ofte gjentagne
og bekrceftede i de paalideligste Sagaer, at deres Sandhed ei kan omtvivles, med det af nor
diske Mcend opdagede Lands physiste Bestaffenhed, saa kunne vi ikke betcenke os paa at ind

scette vore Fcedres Bessg i den mildere Deel af Nordamerika, som en sikker Kjendsgjerning i
dette Lands Historie. Og, bliver endnu nogen Tvivl tilbage, maa den forsvinde, nåar vi see
Sporet af vore Fcedres Indhugninger i Stene, som findes paa de Punkter, hvorhen Opda
gelsens Historie peger. Begivenheden er indskreven paa vore trovcerdigste Sagablade, og ind
huggen i en Bautasteen, som knytter Fortid og Nutid til hinanden. Ligesaa ere vi vel beret
tigede til den Formodning, at Columbus, ved Vekjendtstab med Leifs og Efterfolgeres Dpda
gelser er bleven styrket i sit Haab om at finde en fjerde Det er nemlig bekjendt,

at han gjorde en Soreise til Island, hvor han opholdt sig i nogen Tid. Paa Island blom
strede Sagaskrifte», og de forskjellige Sagaer gik fra Haand til Haand i fprstjellige Afffrifter,
tjenende da, som nu, men i en hsiere Grad, til at forkorte den lange Vinteraften. Vor gamle
Sagaskrift, tcendte saaledes vistnok et Lys i hans dunkle Gisninger, og dette maatte vcere saa
meget mere veiledende, som det var ncermere Begivenheden selv, og kunde tildeels tages af

deres Mund, som i uedstigende Lime var Opdagernes Frcender.
Norden har saaledes vistnok storste Aarsag til Erkjendtlighed mod det nordiske Oldsirift-

Selffab, og iscrr Professor Rafn, som med saa utrettelig Flid, Sagknndssab og kritisk Skarp-
I) Et Par andre Vogstaver lige under Stenen, med en utydelig Figur som Mellemled, er af Runologerne

forklaret: Mcend" og Figuren gjort til et nogent Skibsstrog; men de findes ikke paa Stenen
efter den sidste Undersogelse, og maa saaledes vcere forgaaet med Tiden.

2) For at give vore Lcesere et tydeligt Vegreb om denne mcerkvcerdige Instription have vi tilfoiet 3 litho-
graferede Tegninger efter hiint ovenfor citerede Verk, hvoraf den forste forestiller Writing Rock saaledes
som den findes paa sit Stade i Amerika, og de to sidste de Aftegninger, som ere gjorte af Baylies og
Goodwin 1790, og af de amerikanske Anttqvarer 1830.

3) Rovertson fortceller i hans Kistor? of Iste Deel Pag. 84, at Columbus 1467 (hvilket vet er
en Feiltagelse for 1477), giords en Reise til Island, som den Gang tiltrak sig Englands Ovmcerk
somhed formedelst sit Fisteri, men at han foretog sig denne Neise mere for at udvide sin Kundskab om
Ssvcesenet, end for at foroge sin Formue. En meget interessant Afhandling om Englcendernes Handel
paa Island, har den flittige Oldgrandster, Finn Magnusen indrykket i nordist Tidstrift for Oldkyndighed.
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sindighed, har oplyst en hidtil dunkel, men hoist interessant Punkt i den gamle Historie. Li,

gesaa maa det glede Nordboeren, nåar Amerikas Lerde selv gaae Nordens Oldgrandskere imode

med den beredvilligste Iver for at finde det rigtige Resultat af disse Underssgelser. Vi maae

ogsaa i denne Henseende henvise til hiint store Verk, og til den Brevverling, som erfsrtimel

lem dets Forfatter og amerikanfle Lerde. Enhver Linie aander, paa den ene Side, upartist

Iver for at opdage Sandheden, paa den anden, Attråa efter at meddele Alt, hvad der kan

tjene til Sagens Oplysmng, og det er under saa lykkelige Omstendigheder ikle at undres over,

at der i senere Tid er opgaaet et Lys i denne morke Deel af vor Historie.

Underssgelsen er iovrigt visseligen ikke endt; thi vore Fedre have besegt flere Steder af

den amerikanske Kyst. I ethvert Aarhundrede, fra den forste Opdagelse af Leif indtil Colum

bus, er Amerika bleven bessgt af Nordmend. Andre Sagastrivere, og de flittige islandske

Annalister, have derom hyppige Antegnelser. Men vore Fedres Ophold paa disse Heider

maatte vere kort, aldenstund de ikke der fredeligen kunde nedsette sig. Der laa ikke den Kraft

og Ddeleggelse i deres Angrebsvaaben, som i de senere Opdageres. Mand for Mand maatte

siaaes som ien Enekamp, og den udffudte Piil ramte kun enkelt Fiende. De overveldedes

derfor eller forjoges saa meget lettere af den tililende Mengde af Vilde, som disse Land

namsmend kun i lidet talrige Skårer bestege den fremmede Kyst. Det var fsrst da Europe

ernes Krudtvaaben nedlagde hele Rekker af Indianere, at Europeerne såtte fast Fod paa den

fremmede Kyst, der vededes med Strsmme af de Indfodtes Blod. Vore Fedre vare just hel

ler ikke Fredens Mend; men her bod Klogffab og Nodvendighed dem at plante den hvide

Fane, og Sagnet taler mere om et fredeligt Samqvem end et blodigt Mode med de Indfsdte.

Den beffrevne Steen er heller ikke det eneste Spor, som Amerika har at fremvise om

vore Fcedres Fjed i dets Lunde. Der ere fundne flere, vistnok mindre tydelige, men stedse

merkverdige Spor af nordiske Mends Ophold der; men siige Minder blive der, som her,

med hvert Aar sjeldnere. Menneskets Hender odelegger meer af den Art, end Tiden selv.

De nye Konstverker skjule de gamle Bautastene, og gjore deres Skrift uleselig/). Saalunde

gaar det og til hos os selv. Begraves ikke vore Runeminder under Konstverker, saa hen

stenges de i Mure og Gjerder. I Fedrelandet er i denne Henseende et nyt Tidsrum op

rundet. Oldgrandstere og Antiqvitetselstere soge i oprettede Museer at redde, hvad reddes kan,

af hvad der endnu ei er os berovet og henstyttet i andre Oldsamlinger, eller bortryddede af

den flittige Agerdyrker og den for Oldminder ligegyldige Vygmester. Det er rimeligt og on

steligt, at vore Oldgrandfferes Opmerksomhed, i de danske Lerdes Spor, ogsaa vil flyttes til

hine Egne, for at opdage nye Historiens Bidrag, eller nedskrive det allerede Fundne med ty

deligere Bogstaver i Historiens Aarbog. Vetragte vi noiere den i det gamle Viinland fundne

Steen, gives der endnu Stof til videre Grandflning. Hovedtrekkene henpege tydeligen til gamle

Sagn, og bestyrke deres Troverdighed; men flere Trek ere deels blevne uleselige ved Ti

dens Paavirkning, deels kunne de modtage flere Fortolkninger. Forfatteren heraf har fulde

ligen opfyldt Hensigten af at indstette disse Capitler i Kongesagaernes Krands, dersom

han har henledet sine oldgrandstende Landsmends Opmerksomhed paa him Vautasteen

den nye Verden, og paa det Verk, som saa herligen oplyser denne Deel af vor Oldhistorie

et Verk, hvis Gjennemlesning har flasset ham nogle af de behageligste Timer, som han

paa Oldgrandstning har anvendt.

i) Saaledes er i Amerika, i Folge amerikanste Lcerdes Klage, flere af disse runebestrevne Stene blevne
lagte i Fyldekar ved Vroer og brugte til Veifylding.
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<sapitel i
B/arneHerjulfs

sons Eeilads.

XVII

Qm Viinlnnds Kpdngelse.
herjulf var en Sen af Baard Herjulfsson, og en Frcende af lngolf.
Ingolf gav denne HerjulfLand imellem Vog og Reykjances. Herjulfboede forst paa Drepstok;

hans Kone hedte Thorgerd, og Bjarne deres Son, som var en saare haabefuld Mand.
Strår i hans unge Alder stod hans Hu til Udlandet, hvor han havde godt for at samle sig
Formue og Agtelse blandt Folk. Een Vinter af Gangen var han udenlands, en anden

hos sin Fader. Snart fik Bjarne sit eget Skib at fere, og den sidste Vinter, da han var i
Norge, rustede Herjulf sig til en Gronlandsfcerd med Erik og forlod sin Gaard. Med
Herjulf var en Christen-Mand fra Sydereerne, som digtede hvori
dette Stef3) ftrekommer:

leg beder meenlss Munkeprever^)
Mig Hjcelp til Fcerden yde,
Herren holde over mig
Jordens med Hsgescede!^)

Herjulf boede paa Herjulfsnaes og var en overmaade gjcev Mand. Erik Rode
boede i Brattelid; der sad han i den storste Vcerdighed, og Alle boiede sig for ham. Disse
vare Eriks Born: Leif, Thorvald og Thorstein, tilligemed Datteren Freydis, der var gift
med en Mand ved Navn Thorvald og boede med ham i hvor nu Bispestolen
er. Hun var en meget stolt Kone, men han var en ringe Mand, og hun blev ham given
mest formedelst hans Formue. Paa den Tid var Folket paa Gronland hedenff. Bjarne

kom med sit Skib til Are samme Sommer da hans Fader var seilet bort om Vaaren, og
denne Tidende ansaae Bjarne for saa vigtig, at han ei vilde losse sit Skib. Da hans
Mandskab spurgte, hvad han nu havde i Sinde, svarede han, at han agtede at holde sin

gamle Skik og tåge Vinterkost hos sin Fader; „thi vil jeg styre mit Skib til Gronland,
om I ville gjore mig Folge." Alle som Een lovede at ville folge hans Raad. Da sagde
Bjarne: monne vor Fwrd tykkes, eftersom Ingen af os for er kommen paa

Gronlands Hav." Dog stak de til Soes, saasnart de vare seilklare, og seilede i 3 Dage
indtil Landet kom dem af Syne under Våndet; men da Boren tog til at minke, blceste der

op en Nordenvind med Taage, saa de vidste ei hvor de seilede, hvilket varede i mange Da
ge. Derefter saae de Solen og kunde ffjelne Himmelhjornerne. Nu heisede de Seilene

og seilede et heelt Dogn, forend de saae Land. Da de talede mellem sig om hvad Land det
vel monne vcere, sagde Bjarne, at det i hans Tanker ei monne voere Gronland. Paa

deres Sporgsmaal, om han vilde seile hen imod dette Land, svarede han: „det er mit
Raad at seile tatt ind ved Landet." Saa gjorde de, og de saae snart, at Landet var uden

I) Saa kaldtes de forste Nordmamd, som nedsatte sig paa Island. 2) Havgerdinger, et stcerkt Bolgefraad,
der ligesom med et Gjcerde omspcrnder en vis Sostrcekning, og scrtter Skibet, som deri befinder sig, i
Fare. 3) Omqvcede. 4) Christus. 5) Himlen. 6) Hogens eller Falkens Scrde er Haanden. „Gud
holde sin Haand over mig! Munkene forestilles som de bedste og reneste Mennesser og Gud kjcerest.
7) Som var paa Gronland et almindeligt Thingsted,, for Bispestolen der blev oprettet, see i B. S. I 12.

Cap. 1. llei.j6lfBllkB angives at have ligger ostligst i Gronland, imellem Ilvnrk og Snefjel
det UvitB6i-K.
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Eapitel 2
Om Land, der

opdages af Leif
Bryn/ulfsson.

Fjelde, stovbevoret, og at der var smaa Hoie paa Landet. De lode Landet paa Bagbord

siden, og deres Seilstjod vendte mod Landet. Siden seilede de ito Dogn, forend de fik
et andet Land i Sigte. Atter sporge de Bjarne, om han troede at dette var Gronland;

men han yttrede atter den Formodning, at dette Land var ligesaalidt Gronland, som det forrige;
„thi paa Grenland siges der at vere store Sneebjerge." Snart nermede de sig dette Land

og saae, at det var Land og stovbevoxet. Da nu Vinden lagde sig, talede Skibs»
folket om, at det var raadeligt der at legge til Land; men det vilde Bjarne ikke. De syn

tes at trenge baade til Veed og Vand: „ingen af Delene behove I, siger Bjarne;" dog

fik han derfor Mandstabets Paatale. Nu bed han dem heise Seilene, og saa ffede. De
vendte Forstavnen fra Landet og holdt Soen i 3 Degn med en Kuling af Sydvestvind.
Da saae de et tredie Land, som var hoit og bjergigt med store Snefjelde. De sporge da

Bjarne, om han vilde lande der; men han negtede det aldeles; „thi mig synes at dette
Land ei er os tjenligt." Nu lode de Seilene staae, holdt langs med Landet og saae at det
var en V. Atter vendte de fra Land og stak tilsoes med samme Bor, men da Veiret tog

til, befalede Bjarne at stikke Rev i Seilene, og ikke seile haardere end deres Skib og Red
stab vel kunde taale. Efterat have seilet i tre Dogn saae de det fjerde Land, og da de
spurgte Bjarne om han troede dette var Gronland eller ikke, svarer Bjarne; „dette cr ligest

hvad der er mig sagt om Gronland, og her ville vi holde til Land." Saa gjorde de, og
toge qvelddags Land under et Nes, hvorpaa der fandtes en Baad. Paa dette Nes bo
edeßjarnes FaderHerjulfog deraf blev det siden kaldetHerjulfsnes. Bjarnefoer ril sin Fader,
lader al Seilads fare, og bliver hos sin Fader Herjulf saa lenge han levede, ligesom han
boede der ester sin Faders Dod,

Dernest er at fortelte om, at Bjarne Herjulfsson kom over fra Gronland til Norge

i Besog hos Erik Jarl, som tog vel imod ham. Bjarne fortoller om sin Ferd, paa

hvilken han havde seet fremmede Lande, og Folk syntes at han ei havde veret videbegjerlig,
der Intet vidste at sige om disse Lande, hvilket blev ham noget lagt til Last. Bjarne blev
Jarlens Hirdmand, og foer Sommeren efter ud til Gronland, hvorefter der blev megen
Tale om at opdage fremmede Lande. Leif, en Son af Erik Rode fra Brattelid, foer til

Bjarne Herjulfsson og kjober Skib af ham, hvilket han saalunde bemander, saa de vare i
alt 35 Mand ombord. Leif bad sin Fader Erik, nu at vere Ferdens Formand; men

han undsiog sig, i det han sagde nu at drage paa Alder, og vere mindre stikket end fordum
til at taale en Soreises Besverligheder. Leif paastod at han blandt sine Frender monne
have mest Held til at styre stig Ferd, hvorefter Erik foier Leif og rider hjemme fra, da de
alle havde gjort sig reiseferdige; men ikke langt fra Skibet snubler den Hest, hvorpaa Erik

reed, saa han salder af Hesten og kommer til Skade paa Foden. Da sagde Erik: „ei

monne det vere mig bestemt at opdage stere Lande end det, hvori vi bygge og boe, og nu
monne vi ei lenger folges ad ien Hob. Erik foer hjem til Brattelid; men Leif, tilligemed

sine Kammerater, i Alt 35 Mand, taklede Skibet til. Der var en sorlandst Mand med
paa denne Ferd, som hedte Tyrke. Nu gjorde de Skibet i Stand, og stak i Soen da de

vare ferdige. De fandt forst det Land, som Bjarne sidst havde opdaget, seilede ind imod
Landet, kastede Anker, stjode Baaden ud, og fore til Lands, men saae intet Gres der.

Der vare store Sneefjelde oppe i Landet; men heelt fra Soen op til Sneebjergene var hele
Landet som en eneste Sneehelle, og dem syntes Landet at vere uden al Herlighed. Da
sagde Leif; „det er ikke gaaet os med dette Land som Bjarne, at vi ikke ere komne derpaa;

thi vil jeg nu give Landet Navn, og kalde det Helleland." Siden gik de igjen ombord,

1) Fladt.
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stak til Soes og fandt et andet Land. Atter seilede de md mod Landet, kaste Anker, ffy

de Baad ud og gange paa Land. Landet var slet og sVovbevoxet, vide omkring bestod
Stranden af hvid Sand, hvor de fore frem, og var lav mod Soen til. Da sagde Leif:
„dette Land skulle vi give Navn efter dets Art, og kalde det Derpaa ile
de ned til deres Skibe, gaae til Sses igjen med en Landvind af Nordost og vare ude i to
Degn, forend de saae Land. De seilede ind mod dette og kom til en V, som laa norden

for Landet, hvor de ginge paa Land, saae sig om i godt Veir og fandt, at der var Dug
paa Gresset. Hendelsesviis toge de noget af Duggen med Haanden og stak den i Mun
den, og aldrig syntes dem at have smagt noget saa sodt, som dette var. Derpaa gik de
atter ombord, seilede ind i et Sund, som laa mellem Ven og et Nes, som gik nord ud
fra Landet, og stevnede vester ud Nesset forbi. Der var meget grundt Vande i Ebbeti

den, saa deres Skib blev staaende tort, og der var langt fra Skibet til Soen. De vare

saa begjærlige efter at komme til Lands, at de ei ville bie til deres Skib blev stot; men

sprang i Land paa et Sted, hvor en Aa faldt ud af et Vand. Saasnart deres Skib blev
stot, toge de Baaden, roede til Skibet, buxerede det op i Aaen, og derfrå op i Våndet, hvor

de kastede Anker, bare deres Koier fra Skibene og gjorde der Telteboder. Siden bestuttede
de at gjore i Stand for sig der til Vinteren, og opforte der et stort Huus. Hverken stor
tede der paa Lar i Aaen eller Våndet, og det storre Lax end de for havde seet. Landets
Art der var saa god, at dem syntes ei fornodent at samle Foder til Qveget for Vinte
ren; der kom ingen Frost om Vinteren, og Gressec visnede ikke stort. Dag og Nat

var mere jevnlang end paa Gronland og Island; thi den korteste Dag var Solen paa
Himmelen mellem Vgtedags Tid og Da de nu vare ferdige med deres

Huusbygning, sagde Leif til sine Reisefeller: „nu vil jeg jfifte Mandffabet i to Hobe, og
lade Landet undersoge; Halvdelen skal vere hjemme ved men den anden Halv

deel skal undersoge Landet; dog skulle de ei fare laengere bort, end at de kunne komme hjem
om Qvelden, og ikke maae de skilles ad. Saaledes gjorde de nu en Tid lang. Leif selv

verlede om, og var snart med dem, snart hjemme ved Skaalen. Leif var en stor og sterk

Mand af et mandigt Udseende, derhos forstandig og maadeholden Mand i alle Dele.

En Aften hendte det sig, at der savnedes en Mand af Mandskabet, og det var den Epitel Z,
sorlandske Mand, Tyrker. Dette gik Leif meget noer; thi Tyrker havde lenge verer hos der «Landet, sei
hans Fader og ham, og elstet Leif meget i sin Barndom. Nu talede Leif sine Reisefeller "He"de?
haardt til, og beredte sig med 12 Mand til en Ferd for at opsoge ham; men kun et kort
Stykke vare de komne fra Skaalen, for Tyrker kom dem i Mode, og med Glede blev han

modtagen. Snart fandt Leif at hans Fosterfader var lystig i Sind. Tyrker havde en
hoi Pande, stygtige Ame, hgr fregnet i Ansigtet, liden afVext og uanselig, men iser be

hcendig i alffens Idretter. Da sagde Leif til ham: „hvi var Du saa sten, Fosterfader min,
og stilles fra dit Folge?" Han talede forst lenge paa tydj?, dreiede Vinene mangenlund

i Hovedet og rynkede Panden, men de skillede ikke hvad han sagde. Efter en Stunds, og

1) Skovland. 2) Dgtedag og Davremaal bruges endnu om Nrbeidsmandens Hviletid Formiddag vg
Eftermiddag; men gaves af vore Forfcedre et bestemtere Vegreb om Dagens Lcengde, nemlig fra om
Morgenen til 4V2 om Eftermiddagen. 3) Husebygningen.

(sap. 2. Nollolanll, der antages at have vceret Den kaldtes senere I.itla-
Ue1loll»n6 til Forstjel for de nordenfor liggende Kyster af I.adiaclol' op imod Hudsons-Strcedet,
som kaldtes Uellulanc! it mlKI».

som laa tre Dages Seilads i Sydvest for HoI1<»l«n<1, maa vccre nuvcerende
Ny-Skotland der fuldkommen svarer til de Gamles Beffrivelse.

11, Binds 2dn Hefte. 29



Om Viinlands Qpdagelse.*222

Vapitel H
5m Leifs Bro

der Thorvald
Eritsson og

Etrcrllingerne
Viinland.

Forlob sagde han paa norst: „jeg var ikte gaaen meget lcengere end de, og dog har jeg no
get ganste Nyt at fortcelle; thi jeg fandt Viintrceer og Viindruer." det sandt,
Fosterfader min?" sagde Leif. „Ia vist er det sandt," svarede han; „thi jeg er fod der
hvor der hverken skorter paa Viinranker eller Viindruer." Nu sove de den Nat; men Mor

genen ester sagde Leif til sit Mandstab: „nu stulle tvende Syster fremmes, og hver Dag sin;
nemlig at samle Viindruer eller hugge Viinranker, og ftelde Ved i Skoven til Ladning for
mit Skib," og dette Raad blev fulgt. Der fortcelles, at deres Storbaad var fuld af

Viindruer, og nu blev der hugget en Ladning til Skibet. Der vare og selvsaaede Hvede-
Agre og et Troe, som heder Masur. Af alt dette toge de nogle Prover med sig, og nogle
Trceer vare saa store, at de bleve lagte i Huse. Da det vaaredes, gjorde de sig i Stand og
seilede bort; men Leif gav Landet Navn efter dets Frembringelse og kaldte det Viinland.

Derpaa gik de til Sses, og de havde god Bor indtil de saae Grenland og Fjeldene under

de snetcekte Toppe. Da tiltalede en Mand Leif saalunde: „hvi styrer du Skibet saa me
get under Vinden?" Leif svarede: „vel agter jeg paa mit Roer; men og paa andre Ting,
eller see I ikke nu noget Nyt?" De svarede, at de Intet saae, som var vcerd at fortcelle.

«Jeg veed ikke," siger Leif, „om det er et Skib eller Skjcer jeg seer." Nu see Alle did

hen, og sagde at det var et Skjcer. Saa meget starpere saae han end de, at han kunde
see Folk paa Skjceret. „Nu vil jeg vende Skibet mod Vinden," siger Leif, „saa at vi

kunne naae dem, om det er Folk der trcenge til vort Mode og behove vor Hjcelp; men ere
de ikke Fredens Mcend, da staaer det i vor Magt at gjore hvad vi ville, men ei i deres."
Nu soge de under Skjceret, lade Seilet falde, kaste Anker og stjode ud i Våndet en anden

liden Baad, som de havde havt med sig. Da spurgte Tyrker, hvo Mandstabets Formand
var? Han kaldte sig Thorer, og sagde, at han var norst af A3t; „men hvad er Dit
Navn?" Leif ncevnede sit Navn. „Er Du en Son af Erik Rode fra Brattelid?" sporger
han. Leif svarede, at det var saaledes. vil jeg," siger Leif, „indbyde Eder Alle
ombord paa mit Skib med alt det Gods, som Skibet kan tåge imod." De toge mod Til

budet, og seilede siden til Eriksfjord indtil de kom til Brattelid, hvor de lossede Ladningen.
Siden tilbod Leif Thorer, tilligemed hans Kone Gudrid og tre andre Mcend, Huusvcere hos

sig, men staffede det ovrige Skibsly, baade Thorers og sine egne Sofolk, anden Vcerestad.
Leif tog 15 Mand paa Skjceret, og blev siden kaldet Leif den Lykkelige. Leif vorede si
den i Formue og Anseelse. Den Vinter kom der Sygdom iblandt Thorers Mandstab, og
han selv, tilligemed en stor Deel af hans Mandstab, dode deraf. Den Vinter dode og
saa Erik Rode. Nu blev der megen Tale om Leifs Viinlands-Fcerd, og hans Broder
Thorvald syntes, at Landet paa alt for faa Steder var blevet undersogt. Da sagde Leif
til Thorvald: „nu stal Du, Broder, fare til Viinland med mit Skib, om Du vil; dog vil

jeg forst lade Skibet fare efter det Tommer, som Thorer har efterladt paa Skjceret." Og
saa blev gjort.

Nu gjorde Thorvald sig fcerdig til denne Reise med 30 Mand, efterat have gaaet
paa Raad med sin Broder Leif. De taklede Skibet til og stak i Soen. Der er Intet
bleven fortcrlt om deres Fcerd, forend de kom til Viinland, til Leifs Boder, hvor de forsy
nede Skib og Redstab, sadde der roligen om Vinteren, og levede af Fisteri. Vaaren ef

ter sagde Thorvald, at de stulde takle Skibet til; men nogle Mcend stulde med Storban
den fare vesterud langs Landet og undersoge det om Sommeren. Dem syntes Landet at
vcere fagert og stovrigt, kort mellem Skoven og Soen og Stranden fuld af hvid Sand.

Cap. 3. Xjawrne» cmtages rimeligen for nuvcerende Oo«l.
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Gopitel
Om Thorstein E

riksson, Leif°
Broder, oqvans
Reise til Viu,-

land.

Der var og mange Ver og meget grunde Vande. De fandt hverken Vaerested for Folk
eller Dyr; men paa en V mod Vesten fandt de et Korn-Skuur af Trce. Andet Mands

verk fandt de ikke, og fore om Hosten tilbage til Leifs Boder. Den nceste Våar foer Thor
vald med Kjobmandsffibet oster paa og nordefter, langs Landet. Udenfor et Forbjerg
paakom der dem et hvast Veir; der dreve de i Land, brode Kjolen fra sig, og tovede lcenge

der for at fette Skibet i Stand. Da sagde Thorvald til sine Kamerater: „nu ville vi
reise Kjolen her op paa Ncesset, og kalde Stedet Kjalarn<es," og saa gjorde de. Siden
seile de bort derfrå oster om Landet, som overalt var bevoxet med Skov. Der fortojede

de Skibet og ffjode Brygge i Land, hvorpaa Thorvald med sit hele Skibsly steeg i Land.
Han sagde: „her er fagert og her vilde jeg gjerne reise min Gaard. Siden ginge de om
bord, og saae paa Sanden trende Hoie indenfor Pynten; did fore de og bleve 3 Skind

baade våer, med 3 Mand under hver Baad. De deelte nu Mandstabet, og toge Alle til

Fange, uden Een, som undkom med sin Baad. De drcebte otte deraf, og ginge siden
tilbage til Pynten, hvor de saae sig om. Inde i Fjorden saae de nogle Hoie, som de an
saae for at vcere Bygder. Derefter paakom der dem saa stor en Sovn-Tyngde, at de ikke
kunde holde sig Vaagen, men sovnede Alle ind. Da kom der et Skrig over dem, saa de

Alle vaagnede. I Skriget hores de Ord: „vaagn op Du Thorvald, med Dit hele Folge,
om Du vil beholde Livet; far ombord paa Dit Skib med alle Dine Mcend og feiler fra
Land saa fort I kan." I samme Aieblik ilede inde fra Fjorden en utallig Mwngde Skind

baade, som lagde dem paa Siden. Da sagde Thorvald: „vi ffulle opfore Stridsstjcerme
langs Skibsborde og vcerge os det bedste vi kunne; men ikke meget bruge vore Vaaben

imod dem." Saa gjore de. Skrcellingerne skjode en Stund paa dem, men flygrede der
paa afsted det forteste de kunde, hvor Veien var dem aaben. Da spurgte Thorvald sine
Mcend, om de vare noget saarede, og da de svarede, at de intet Saar havde faaet, siger han:

„jeg haver faaet et Saar under Armen; der stsi en Piil mellem Skibsborde og Skjoldet
under min Arm; her er Pilen, og dette vil lede mig til min Bane. Nu raader jeg Eder
til, at I gjore Eder i storste Hast fcerdige til at vende tilbage; men mig ffulle I fore ud
paa den Pynt, som syntes mig saa beqvem til Bopcel. Det kan vcere, at der kom mig
et sandt Ord i Blunden, da jeg onstede at bo der en Stund. Der skulle I begrave mig,

og frtte et Kors ved mit Hoved og mine Fodder, hvorefter I siden ffulle kalde Stedet Kors

nes." Gronland var da christnet, dog dode Erik Rode for Christendommen blev indfort.
Nu dode Thorvald, og de gjorde Alt eftersom han havde sagt. Siden fore de hen og op
sogte deres Reisefeller og fortalte hverandre de Tidender, som de vidste. De forbleve bo
ende der om Vinteren, og samlede Viinranker og Viindruer til deres Skibe. Om Vaa

ren gjorde de sig ferdige til at vende derfrå tilbage til Gronland, hvor de landede med deres

Skib i Eriksfjord, og kunde bringe Leif vigtige Tidender.

Imidlertid var det indtruffen paa Gronland, at Thorstein i Eriksfjord var bleven
gift, og havde faaet Gudrid, Thorbjorns Dacter, der havde v<erec gift med Thorer Nord
mand, som for fortalt. Nu stundede Thorstein Eriksson efter at fare til Viinland, efter

sin Broder Thorvalds Liig. Han taklede det samme Skib til, og valgte dertil store og

stoerke Folk. Han havde med sig 25 Mand og sin Kone Gudrid, og saasnart de vare
seilklare, gik de til Soes og tabte Land af Sigte. De dreve om paa Havet hele Som

meren, uden at vide hvor de vare, og en Uge ind i toge de Land i Ly se-

il De gamle Islcendere, og efter dem Gronlamderne, regnede Vinteren fra den sorfteLoverdag efter 20deOktober.

(sap. 4. Xrossanes er formodentlig nuvcrrende kluinet-?oint.
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fjord paa Gwnland, i den vestre Bygd. Thorstein ssgte efter Huusvcere for dem, hvilket han
sik for sit hele Skibsly; men hverken for sig eller sin Kone, saa de i nogle Ncetter maatte

blive ombord. Paa den Tid var Christendommen endnu ung i Gwnland. En Dag
kom nogle Mcend tidlig om Morgenen til deres Telt, hvis Formand spurgte dem, hvad
Folk der var i Teltet. Thorstein svarer: „tvende; men hvo er den som sporger?"

„Thorstein heder jeg, og jeg kaldes Thorstein Svarte; men det er mit Meende hid, at jeg
vil byde dig og din Hustru Huusvcere hos mig." Thorstein svarer, at han vilde tale med

sin Kone derom, og da hun bad ham raade, giver han dertil sit Ja. „Da stal jeg komme
efter Eder i Morgen med mine Ag; thi mig skorter ikke Leilighed til at modtage Eder; men
kun Faa skjette om at vcere hos mig; thi min Kone og jeg ere ene, eftersom jeg er meget

scersindet. Jeg haver og anden Tro end I, endstjsnt jeg tcenker, at den I have er bedre."
Nu kom han efter dem om Morgenen med Heste, og de toge ind i Huset hos Thorstein
Svarte, der viste sig venlig imod dem. Gudrid havde megen udvortes Anseelse, derhos
var hun forstandig og forstod vel at omgaaes med ukjendte Folk. Tidligen om Vinteren

kom der Sygdom i Thorstein Erikssons Mandstab, og Mange af hans Reisefeller dode.
Han befalede at der stulde gjores Liigkister til de Dsdes Liig og bringes ombord, og at de
der skulde vel forvares; „thi jeg vil lade alle Ligene fsres til Eriksfjord til Sommeren."

Det varede ikke lcenge for der ogsaa kom Sygdom i Thorstein Svanes Bopcel, og forst
blev hans Kone, som hedte Grimhild, syg. Hun var overmaade stor, og stcerk som en
Karl, dog maatte hun ligge under for Sygdommen. Strax efter blev Thorstein Eriksson
syg, og begge laae paa engang; men Grimhild, Thorstein Svartes Kone dode forst. Da

hun var dod gik Thorstein ud af Stuen efter en Fjcel, for derpaa at lcegge Liget. Da sag
de Gudrid: „vcer kun en kort Stund borte, Thorstein min," hvilket han lovede. Da sag

de Thorstein Eriksson: „underligen bcer nu vor Huusfrue sig ad; thi hun reiser sig op med
Albuen, tokker frem over Sengestokken og triver efter sine Sko." I det Samme

kom Thorstein Bonde ind, og strax lagde Grimhild sig ned, saa det bragede i hvert Trce,
som i Stuen var. Nu gjor Thorstein en Kiste til Grimhilds Liig, ftyttede det bort og

begrov det. Han var baade stor og stcerk Mand; men behsvede alle sine Krefter for han
fik hende flyttet af Gaarde. Nu gik Thorstein Erikssons Sygdom stcerkere paa ham, og
han dode, hvilket hans Kone Gudrid tog sig meget noer. De vare da alle i Stuen, og
Gudrid havde sat sig paa en Stol foran den Bcenk, hvorpaa hendes Bonde Thorstein
laa. Nu tog Thorstein Bonde Gudrid af Stolen paa sit Fang, såtte sig med hende paa en
anden Bcenk lige over for Thorsteins Liig, og talede mangenlund for hende. Han twste
de hende, og lovede at fare med hende til Eriksfjord, med hendes Bondcs, Thorsteins, og
hans Reisefcellers Liig: „saa stal jeg og bringe hid," siger han, „stcre Tjenestefolk, Dig til
Trost og Skjcemt." Derfor tcckkede hun ham. Thorstein Eriksson reiste sig da op og

sagde: „hvor er Gudrid?" Tre Gange sagde han dette; men hun taug. Da sagde hun
til Thorstein Bonde: „stal jeg give Svar paa denne Tiltale eller ikke?" Han bad hende
ikke svare. Da gik Thorstein Bonde over Gulvet og såtte sig i Stolen, men Gudrid såtte

sig paa hans Knce. Da sagde Torstein Bonde: „hvad vil Du Navner?" Efterat en
Stund var leden, svarer han: „jeg onster at sige Gudrid forud sin Skjcebne, paa det hun
bedre kan bcere min Dod; thi jeg er kommen til gode Hvilesteder. Og det har jeg nu

I) Flyttede sig.

Cap. 3. i Vesterbygden paa Grenland, er maastee nuvcrrende lsai-lok, omtrent
under 1°,5« N. V,
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<sapitcl U
Om ftuorlunde
Karlsefne kom,
mer lil Vnnland
o<i om Skrcrllin.

gerne

at sige Dig, Gudrid, at Du vil vorde gift med en islandst Mand; Eders Samliv vil vor
de langt, og fra Eder vil nedstamme mange Mend, modne, modige og gjeve, i en yndig og
velbehagelig Slegtrekke. I ffulle fare fra Gronland til Norge, derfrå til Island, hvor

I skulle sette 80. Der ffulle I leve lenge sammen, men Du monne overleve ham.
Siden skal Du fare udenlands og gange ser paa, men komme tilbage til Island til Din
Gaard. Da monne en Kirke der vere reist, hvor Du skal forblive, lade Dig indvie til

Nonne og der ende Dine Dage." Derpaa boiede Thorstein sig tilbage; men hans Liig
blev pyntet og fort ombord paa Skibet. Thorstein holdt redeligen det Loste, som han hav
de gjort Gudrid. Om Vaaren solgte han sin Jord og Qveg, og foer til Skibs med Gud

rid med Alt hvad han eiede; taklede derpaa Skibet til, bemandede det og foer til Eriks

fjord. Der jordedes Ligene ved en Kirke. Gudrid foer til Brattelid; men Thorstein
Svarte fatte Bo i Eriksfjord, og boededer saalenge han levede, stedse anseet som en saare
dygtig Mand.

Samme Sommer kom et Skib fra Norge til Grenland, og den Mand, som Skibet
styrede, hedte Thorfinn Karlsefne. Han var en Son af Thorer Hestehofde, og en Sonne

son af Snorre, der var en Son af Thorer fra Hofde. Thorfinn Karlsefne var en over
maade rig Mand, og var om Vinteren i Brattelid hos Leif Eriksson. Snart fattede han

Godhed for Gudrid, og beilede til hende; men hun overlod Leif at svare for sig. Siden
blev hun festet til håni, ,og dercs Bryllup blev gjort den Vinter. Der var den samme
Tale om Viinlands-Ferden som for, og baade Gudrid og andre Mend dreve Karlsefne

meget til denne Ferd. Nu blev hans Ferd besluttet, og han tog med sig paa Skibet 60
Karle og I Qvindfolk. Den Aftale blev gjort mellem Karlsefne og hans Skibsly, at de

Moe paa lige Haand dele alt det Gods de sik. De havde med sig alskens O.veg; thi de
agtede at bosette sig i Landet, om muligt. Karlsefne bad Leif om sine Huse i Viinland;

men han sagde, vel at ville laane, men ei give ham dem. Siden gik de til Soes med
Skibet, og kom i god Behold til Leifs Boder, hvor de bare deres Vadsekke paa Land. Brat
kom dem en god og stor Fangst i Henderne; thi en Hval, som baade var stor og god, var

dreven paa Land. De fore siden til Hvalen, stare den i Stykker, og da fattedes dem ikke
Mad. O.veget kom paa Land; men hvad der var deriblandt blev uregjerlige, og
gjorde megen Ulempe. Blandt andet havde de ogsaa en Stud med sig. Karlsefne lod

fcelde Tommer i Skoven og tilhugge til Skibsladning, og Tommeret lagdes siden paa et
Berg for at torke. De toge alle de gode Ting, som Landet der kunde frembringe, baade

af Viinber, alffens Fiff, Vildt og andre gode Ting. Da den forste Vinter var gaaen og
Sommeren kom, bleve de Skrellinger våer, som ien stor Flok fore frem af Skoven. I

Ncerheden deraf var deres O.vegnod, og Studen gav sig til at belje og brole forferdelig

hoit. Da bleve Skrellingerne bange og stygtede undaf med sine Bytter, hvori der var
Graavarer, Sobel- og alskens Skind-Varer. De vende fig mod Karlsefnes Gaard, og
vilde ind i Husene; men Karlsefne lod verge Doren. Ingen af Parterne forstod den an
dens Maal. Nu lagde Skrellingerne deres Bylter ned, loste dem og falbode dem; dog
vilde de helst have Vaaben derfor; men Karlsefne forbod sine Folk at saelge Vaaben. Nu
fandt han paa det Raad, at lade sine O.vindfolk bcere ud Melk, og da vilde de kjobe
det, og intet Andet. Saalunde gjorde nu Skrcellingerne Handel, at de bare de kjobte

Varer bort med sig i deres Maver, hvorimod Karlsefne og hans Reisefeller beholdt
deres Bylter og Skindvarer. Derpaa droge de deres Vei. Nu maae vi ei glemme at

fortcelle, at Karlsefne lod gjore en sterk om sin Gaard, og gjorde sig beredt til
I) Ustaaret. 2) Et Gjerde af Grene og Stokke, nu brilges og dertil Baghun.
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Ophold der. Paa den Tid fodte Gudrid, Karlsefnes Kone, et Guttebarn, som fik Navnet
Snorre. I Begyndelsen afnceste Vinter kom Skrcellingerne atter til dem, mange siere

end for, og havde de samme Slags Varer som forrige Gang. Da sagde Karlsefne til
Qvindfolket: „nu stulle I bcere ud stig Mad, som de forrige Gang reves mest om, og ikke
andet, og da de saae det, kastede de deres Bytter ind over Skigarden. Gudrid sad inden

for i Deren ved sin Sons, Snorres, Vugge. Da bares en Skygge for Doren, og ind
treen en Kone ien sort sncever Kjole. Hun var noget lav, havde et Baand om Hovedet,

lysebrune Håar, et blegt Ansigt og store Ome, saa at Ingen nogensinde havde sett saa
store Oine j Mennestes Hjernestal. Hun gik til Gudrid, hvor hun sad, og sagde:

„hvad heder Du?" «leg heder Gudrid; men hvad er dit Navn?" „leg heder
Gudrid," siger hun. Da ratte Gudrid Huusfrue hende sin Haand, at hun stulde stette
sig hos hende; men i samme Dieblik bares et stort Brag for Gudrids Vren, og forsvunden
var Konen. Netop i det samme blev og en Skrelling drcebt af en blandt Karlsefnes Huus
karle; thi han havde villei tåge deres Vaaben. Skrcellingerne fore derpaa afsted det for«
teste de kunde, men deres Klceder og Varer bleve liggende tilbage. Ingen havde seet
denne Kone, uden Gudrid ene. „Nu behove vi at holde Raad sammen," siger Karls
efne; „thi jeg tcenker, de monne besege os tredie Gang med Ufred og talrigt Mandstab.
Thi stulle vi nu finde paa det Raad, at 10 Mcend stulle fare frem paa dette Nåes og

vise sig der. En anden Deel af Mandstabet stal fare i Skoven og rydde for vore Qvceg
nod, nåar hines Hcer kommer frem af Skoven. Vi stulle og lade vor Stud fare foran
os. Det Sted, som de havde bestemt til Slagmode, var saaledes bestaffent, at der var
et Vand paa den ene Side, men Skov paa den anden. Nu fulgtes det Raad, som Karls

efne havde givet, og Skrcellingerne kom til det Sted, som Karlsefne havde bestemt til
Slag. Slaget blev holdt, og der faldt mange af Skrcellingernes Folk. Der var en stor
og vcen Mand i SkraMngernes Hcer, som Karlsefne ansaae for at vcere deres Hovding.
Nu tog Een af Skrcellingerne en Vre, saae paa den en Stund, svingete den mod en af

sine Kamerater og hug til ham saa han strår faldt dod ned. Derpaa tog hun store Mand
Vren, saae paa den en Stund og kastede den saa langt han kunde ud i Soen. Derefter

stygtede de til Skoven saa fort de kunde, og dermed endtes deres Strid. Karlsefne var
med sine Folk der hele Vinteren; men om Vaaren lyser Karlsefne til, at han ei vil vcere
der lcenger, men fare tilbage til Gronland. De gjorde sig reisefcerdige og toge mange gode
Ting med sig, saasom Viintrceer, Viindruer og Skindvarer. Nu gaae de til Soes
og kom med velbeholdent Skib til Eriksfjord, hvor de vare om Vinteren.

begyndtes der paa ny at tales om Viinlandsfcerden; thi denne syntes at lede

Z"d tt"N- baade til Formue og Anseelse. Den samme Sommer, da Karlsefne kom fra Viinland,
land og Ud»ad' Skib fra Norge til Gronland. Skibet fortes af tvende Brodre, Helge og Finn-

boge, der vare Islcendere af Wt, fra Vstfjorden, og forbleve i Gronland den Vinter. Saa

have vi nu at fortcelle, hvorlunde Freydis Eriksdatter, reiste hjemme fra Gardar og foer til
Brodrene Helge og Finnboge, med Begjcering om, at de vilde fare til Viinland med deres

Farkost, imod at faae Halvdelen med hende af alle de gode Ting, som der kunde faaes.
Dertil gave de deres Ja. Derfrå foer hun til sin Broder Leif, og bad ham give sig de

Huse, som han i Viinland havde ladet bygge. Men han svarede nu som for, at han vilde
laane, men ei give hende dem. Den Forening blev gjort mellem Brodrene og Freydis,

Cap. 7. eller d. e. den ostlige Deel af Island, see S.
Varclar (» Voi-llom), see S.
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at hver af dem stulde have 30 stridbare Mamd paa Skibet omfram Qvindfolk. Men

Freydis brod sirar Foreningen, i det hun tog 5 Mand stere, som hun stjulte, og Brodrene
bleve det ikke var for de kom til Viinland. Nu gik de til Soes, efterat have gjort forud
den Aftale, at de, saavidt mulige, stulde holde Folge. Der var ogsaa kun liden Mon mel

lem dem; dog kom Brodrene noget for, og havde baaret deres Toi op til Leifs Huse. Da
Freydis kom til Land, lod hun og Skibet losse og boere Tsiet op til Huset. Da sagde Frey
dis: „hvi bare I leres Toi md her?" —thi vi meente," svare de, „at den imellem os
gjorte Aftale stulde holdes." „Mig laante Leif Husene, og ikke Eder," siger hun. Da
sagde Helge: „i Ondstab monne vi Bwdre staae tilbage for Dig." Derpaa bare de de
res Toi ud, gjorde sig en Skaale, som de såtte langt fra Ssen ved Bredden af Våndet/)

og gjorde alt der i Stand. Freydis lod ftelde Ved i Skoven til sit Skib. Nu kom
Vinteren paa, og Brodrene talede om at anstille Lege til Skjcemt og Moro. Saa blev
gjort en Stund, indtil de gjorde hverandre Fortrced, hvorpaa fulgte Splid, og Legene ophsrte.
Derefter var intet Samqvem imellem Husene, og dette foer saaledes frem lcenge om Vin

teren. En Morgen tidlig stod Freydis op af sin Seng og klsdte sig paa; dog gik hun
uden Sko, endstjondt Veiret var saa bestaffent, at der var falden en stcerk Dug. Hun

tog sin Mands Kappe over sig og foer i den til Brodrenes Skaale og til Doren. Kort
forud var en Mand gaaet ud derfrå og havde ladet Doren staae halv aaben?) Hun luk
kede Doren heelt op og stod en Stund i Dorhullet, men taug bomstille. Finnboge, som
laa Vaagen inderst i Skaalen, spurgte hende: „hvad vil Du her, Freydis?" Hun svarer:
jeg vi! at Du stal stande op og gange ud med mig, jeg vil tale med dig." Saa gjor han.

De gange hen til et Stykke Trce, som laa under Skaalevceggen, og der fatte de sig ned.
«Hvordan liker Du det her?" siger hun. „Gode tykkes mig Landsens Kaar, svarer han,

men ilde tykkes mig om den Splid, som er kommen os imellem; thi jeg mener dertil ingen

Anledning at have givet." „Du siger som det er, svarer hun, saa tykkes mig ogsaa. Nu
er det mit A3rende hid, at jeg vil handle Skib med Eder Brodre; thi I have stsrre Skib
end jeg, og jeg vllde bort herfrå." „Da vil jeg lade det gaa," svarer han, „om der
ved steer Dig til Noies." Nu stilles de saalunde ad; hun ganger hjem, men Finboge

gaaer igjen til Hvile. Da hun stiger op i Sengen med kolde Fodder, vaagner Thorvald
derved, og sporger, hvi hun var saa kold og vaad?" Hun svarer med megen Heftighed:
„jeg var gaaet til Brodrene for at gjore Bud paa deres Skib, da jeg vilde kjobe et stsrre

Skib, men de toge dette saa ilde op, at de floge mig og mishandlede mig ilde; men du er
en ussel Mand, som hverken vil hevne min eller Din Skam, og nu maa jeg finde, at jeg
er borte fra Gwnland; thi vil jeg gjore Skilsmisse med dig, om Du ikke hevner dette."
Da kunde han ikke lcengere taale hendes haarde Tiltale, men befalede sine Mamd at stande
op ien Fart, og tåge deres Vaaben. Saa gjore de, fare strår til Brodrenes Skaale,
gange ind, gribe dem sovende, lcegge dem i Baand og fore dem alle bundne ud. Freydis
lod draebe dem, ester hvert som de kom ud. Nu vare alle Karle drcebte; men Qvindfolket

vare tilbage, dem vilde ingen drcebe. Da sagde Freydis: „giv mig en Are i Haanden."
Saa blev gjort; hvorpaa hun drceber alle de 5 Qvindfolk, soM der vare, og gik forst fra dem,
da de vare dode. Efter denne onde Gjerning fore de tilbage til deres Skaale, og paa Frey

dis mcerkedes intet andet, end at hun syntes at have vel gjort. Til sine Kamrater sagde
hun: „vorder det os afAdet bestemt, at komme tilbage til Gronland, da stal jeg tåge den

Mand af Dage, som fortceller hvad her er hendt. Nu stulle vi at de bleve boende

i) Indsoen. 2) Dorene vare formodentligen da, som nu paa mange Vondehuse, dobbelt paa tvcrrs, saa
at den underste og overste Deel for sig kan aabnes,.
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kapitel 8
Om Karlsefne

°ss ftans Slwgt,

her tilbage, da vi fore bort." Tidligen om Vaaren tiltaklede de det Skib, som havde vce
ret Brodrenes, og ladede det med alt det Gods, som de der kunde faae og Skibet bcere, gik
derpaa til Sses, og kom efter en lykkelig Fart tidlig om Sommeren til Eriksfjord med de
res Skib. Der laa nu ogsaa Karlsefne med fuldkommen seilklart Skib, ventende kun

paa Bor, og det er ..lle Mands Tale, at aldrig monne et rigere udstyret Skib vcere gaaet

fra Grenland, end det var, som han styrede. Freydis foer nu til sin Gaard, som imidler
tid havde staaet uffadt. Alle sine Reisefceller ffjcenkede hun meget Gods; thi hun vilde
lade sin Udaad blive skjult. Saalunde sidder hun paa sin Gaard; men ei bleve alle hendes

Mcend saa ordholdne i at fortie denne Udaad og Misgjerning, at den ikke omsider kom

op for hendes Broder Leif, der syntes meget ilde om dette Sagn. Han tog 3 Mcend af
Freydis's Mandffab, og pinede dem til at fortcelle Tildragelsen i sin hele Sammenhceng.

„Ikke ncenner jeg," siger Leif, „at gjore medSoster min, Freydis, hvad hun vel var vcerd;
men spaa monne jeg det, at hendes og hendes Mands Afkom herefter lidet vil trives." Og
fra den Dag var der Ingen, som jo undte dem alt Ondt.

For nu at fortscette vor Fortolling om Karlsefne, da taklede han Skibet til og seilede

bort fra Land. Efter en heldig Fart kom han i god Behold til Norge, hvor han sad om

Vinteren og solgte sine Varer. Baade han og hans Hustru blev holdt i god Agt af de
gjceveste Mcend i Norge. Men Vaaren efter gjorde han sit Skib i Stand til en Is
lands-Fart, og da hans Skib laa ganske seilklart ved Bryggen, ventende paa Bor, kom

en sorlandsk Mand, der havde sin Mt fra Bremen i Sarland, til Skibet og gjer Bud paa

en tilhorte Karlsefne. „leg vil ei scelge den," siger han. „leg vil give
dig en halv Mark Guld for den," svarer Tydfferen. Karlsefne syntes at det var vel bu«
den, og de kom derpaa i Handel derom. Tydskeren foer bort med Feiekosten, og Karls

efne vidste ei hvad Slags Trce det var; men det var Mosur-Trce, kommen fra Viinland. Nu

gik Karlsefne til Soes, og kom med sit Skib i Land i Skagafjord, nord paa Island, hvor
Skibet om Vinteren blev landsat. Om Vaaren kjsbte han Glaumsbo Gaard og såtte
Bo der. Der boede han saa lcenge han levede, og blev anseet som en af de gjceveste Mcend.

Fra ham og hans Kone nedstamme mange Mcend, og en god Slcegtrcekke. Da Karls
efne var dod, tog Gudrid Gaarden under sit Opsyn, tilligemed hendes Son Snorre, som
var fod i Viinland. Da Snorre blev gift, foer Gudrid udenlands, og gik sor paa; men

da hun kom tilbage til hendes Sons, Snorres, Gaard, havde han ladet en Kirke bygge i
Glaumsbo. Siden blev Gudrid Nonne og Eneboerske, og forblev der saa lcenge hun leve

de. Snorre havde en Son, som hedte Thorgeir, der var Fader til Ingveld, Biskop
Brands Moder. Snorre Karlsefnessons Datter hedte Halfred, og hun var Moder til Ru

nolf, Thorlcck Biskops Fader. Karlsefne og Gudrid havde en anden Son, som hedte
Bjorn, der var Fader til Thorun, Biskop Bjarnes Moder. En tairig Slcegt nedstammer
fra Karlsefne, hvoraf han er bleven navnkundig Mand. Tydeligst af alle Mand haver
Karlsefne fortalt Tildragelserne paa denne Fcerd, hvorom nu her Noget er fortalt.

1) Det Ord, som findes i Texten, liusasnoti-u har givet Anledning til fiere Fortolkninger, uden at man
er bleven enig om Ordets rette Betydning. Nogle tcrnke sig en Floistang, Andre overscrtte det ligesom
ved Huuspryd. Det er vel ligegyldigt, hvilket Huusstykke her menes, da Ncerdien laa i Trceet selv.

B. Vi-imai' (eller Vi-imaboi-A) i Saxland, d. e. Staden Bremen i Nord-Tydstland.
VlaumBdl«i', en Gaard med Kirke i Skagafjords-Syssel paa Nordlandet i Island.
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have gjennemgaaet Snorre Sturlesons historiste Vcerker, henvende vi os til andre

Forfattere af norske Kongesagaer, der stette os i Stand til at fuldende det hele Speil af Norges

Historie, som er os af Alderdommens trovcerdige Hcender overantvordet. Vor Fortids Historie

vilde vcere aldeles ufuldstcendig, nåar ikke Snorres Efterfolgere i Sagastriftens Forplantning stil

ledes ved Siden af hans eget Vcrrk, og Lceseren vilde tabe den Deel as Norges Old-Historie,

som fortceller om dets kraftfuldeste og rigeste Periode, og om den, hvori Norge spillede den vig

tigste Rolle i den udenlcmdste Politik, og havde gjort de stsrste Fremstridt i Uddannelsen af de

indvortes Statsforhold i Middelalderen.

Det kunde maaske synes overftodigt, at lcegge denne Overscettelse ved Siden af den, fom i

Danmark er bleven behandlet af dygtige Hcender, og som, med faa Undtagelser, stemmer overeens

med Kongesagaernes Udgave i Folio. Men stere Grunde have bestemt ncervcerend» Overscetter til

ogsaa at underkaste sig dette Arbeide. Hiin danste Overscettelse horer til et Vcerk, der formedelst

sit Omfang og Kostbarhed ligger udenfor den almindelige Lcesning, og Hovedhensigten af Konge

sagaernes nye Vearbeidelse, nemlig at udbrede den iblandt Landsmcend i en storre Kreds end forhen, vilde

let forfeiles, nåar den lavere Priis, som ligger til Grund for ncervcerende Udgave, faa mcerkeligen voxede.

Desuden har ncervcerende Overscetter fulgt andre Grundscetninger ved at bearbeide sin Omplant

ning end hans lcerde Forgjcengere. Han har havt ncermest Hensyn til sine Landsmcend, og sogt

at gjengive den Aand, der hviler over disse Oldstrifter, og hvoraf der endnu findes Spor i store

Strcekninger af Fcedrelandet.

I Folge Sverrers Sagas eget Udsagn stylder den ssere Forfattere sin Oprindelse. Den forste

Deel efter Nogle de forste 41, efter Andre de forste 100 Capitler ere forfattede af Karl

Abbed, hvis Lcrrdom og store Anlceg roses af Oldgranstere. Karl blev opdragen i Thingore-Klo

ster paa Island, hvor han hos Kloster-Abbeden Asgrim, eller Arngrim, Vestlids Son, der var

bekjendt for sin Lcrrdom, og har givet gode Bidrag til Olaf Tryggvessons Historie, fik den Op

muntring til Studeringer, hvilken han siden som Forfatter gjorde frugtbringende. Karls Lyst og

Kald, som Historiestriver, udviklede sig tillige i Omgang med Munkene Odd og Gunlaug, Olaf

Tryggvessons bekjendte Biographer. Snart udmcerkede Karl sig saa meget ved Lcrrdom og store

Anlceg, at han udncevnedes til Arngrims Efterfolger, som Abbed i Thingore Kloster, Aaret 1169,

hvoraf han siden almindeligen kaldes Karl Abbed. Dette Embede forestod han indtil Aaret 1181,

da han igjen —af Aarsager, som Historien ikke omtaler gik over i Munkestanden. Nogle

Aar derefter foretog han en Reise til Norge, som gav Anledning til hans Forbindelse med Kong

Tverrer, og til hans Udarbeidelse af en Deel af Sverrers Saga. Til Norge kom han just som

Sverrers Lykke havde naaet sin hoieste Spidse, nemlig 1185, da Magnus Erlingsson var falden,

og Sverrer var udncevnt til Konge over hele Landet. Det er klart, at han strev sin Andeel af

Sverrers Saga under Kongens Oine, hvad enten Sverrer selv gav ham de fornsdne Bidrag i
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Hcende, eller og udfyldte og forbedrede Karls egne Samlinger, som han i sine lcerde Forgjcengeres

Spor havde udarbeidet og fra Island medbragt. Imidlertid tilbragte han neppe 2 Aar ved Kong

Sverrers Hof, hvor han ikke havde noget egentligt Embede. Da Krigens Fakkel paa ny tcendtes,

forlod Karl Norge, reiste over til Island, og overtog sit gamle Embede, som Abbed i Thingsre

Kloster, Aaret 1217, og i denne Stilling tilbragte han sine ovrige Levedage. Mindre Vcegt ville

vi lcegge derpaa, at der allerede i Sagaens forste Deel findes Bemcerkninger, som synes at ude

lukke Kong Sverrer fra den umiddelbare Andeel, han siges at have havt i Sagaens Udarbeidelse,

da der i det 59de Capitel yttres en Tvivl om Sverrers Fodsel, som ei kan formodes under Sver

rers egne Sine at vcere nedffreven. Thi Karl har maaste nedskrevet dette Svar som historiff,

og Sverrer har ladet det staae som ikke umiddelbart forncermeligt for sig. Desuden have vi i den

gamle Historie sceregne Beviser paa den Upartiskhed, hvormed Historien behandles. Derimod have

vi Sagaens eget Vidnesbyrd for, at en af Flatobogens fornemste Medarbeidere, Magnus Thor

hallsson, har leveret den vigtigste Deel af Sverrers Saga, og at han heri har fulgt den lcerde

Prcest, Styrmer Frode, der er os bekjendt som Snorres tro Medhjcelper, og som dode 1265.

Dog lader det sig nu ikke bestemme, hvilken Deel disse loerde Mcend have tåget i den egentlige

Udarbeidelse. Vi have Vanffelighed ved at tcenke os dem som blotte Afskrivere iscer ikke Styr

mer, som arbeidede ved Snorres Side, og kunde tilegne sig hans Forfatter-Aand. Ved at give

ham en alvorligere Andeel i Sagaens Udarbeidelse, forklare vi os lettere den Lighed med de ovrige

Sagaer, med Hensyn til Stiil og Behandling, som tildeels hersker i denne; men vist er det, at

flere Hcender have udarbeidet Sverrers Saga,D og at alle Medarbeidere have tilegnet sig Snor

res historiske Stiil og Behandling; thi i denne Henseende ligner denne vor Saga de celdre af

Snorre nedskrevne.

Der gives iscer tvende Omstcendigheder, som deels forklare os det her omhandlede Tidspunkts

Rigdom paa historiske Forfattere, deels den Eenhed, som hersker i samme Tids Sagaskrift, med

Hensyn til Indhold og Tone. I det Tidspunkt, da det islandffe Forfattervcesen i Middelalderen

mest blomstrede, vare trende lcerde Skoler oprettede paa Island, nemlig paa Haukedal, Odde og

Hole. Hvorledes disse Skoler egentligen vare indrettede, og hviike Doktriner der foredroges, vide

vi vel ikke bestemt; men dog saa meget med Vished, at Disciplerne, foruden at lcere Lcesning,

Skrivning og Sang, ogsaa gjordes bekjendte med de klassiske Forfattere. Det var derhos ikke

sjeldent, at de Discipler, som havde Formue, fra Skolen af reiste over til fremmede Landes

lcerde Stiftelser, fornemmeligen Erfurt, Paris og Lincoln, og Historien fortceller, at enkelte Is

lcendere der saa meget udmcerkede sig, at disse Skolers Lcerde sogte at holde dem tilbage, formo

dentligen til den lcerde Stiftelses Gavn.2) Blandt disse trende Skoler fortjener iscer den,

som stiftedes af Scemund Frode paa Odde, vor Opmcerksomhed; thi fra denne udgik de bedste af

Islands Historiestrivere, hvis Skrifter ere komne i Eftersicegtens Hcender. Hos Scemunds Ssn

nessn, lon Loptson, tilbragte Snorre sin Barndom, og fra denne Skole udgik ogsaa Snorres

Samtidige, Styrmer/) og siden Sturte Thordsson, Snorres Vroderson, og Forfatter af Håkon

1) I denne Henseende henvises til Formanna-Ssgurs Bd/ og 9de Vind i Fortalen. Dennes lcerde For
fatter, Finn Magnussen, soger at gjore det rimeligt, at Snorre selv har forfattet et Udtoi af Sverrers
Saga, som endnu findes i Danmarks '.Mnuskript-Arkiv. Han troer tillige, at Gissur Hallsson. Sigurd
Munds Stallar, har havt sin gode Deel i denne Saga, og Ingen kunde vcere mere stikket dertil end ban,
som var Sigurds Nen og vigtigste Emvedsmand, og derfor maatte have stor Interesse for Sigurds Son,
Sverrer. Gissur var desuden en lcerd Mand, opdragen i en af Islands bedste Skoler, havde bessgt
udenlandske lcerde Stiftelser, og var bekjendt som Forfatter. 2) See Uistoria, Lccle-
kiastlea, lom. I. Pag. 198. 3) Dette formodes dog kun; men vides ei med Vished.
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Hakonssons, og den mestendeels tabte Magnus Lagabceters Den anden Understottelse for

den Tids Boglcerdom var den store Bogsamling, hvortil Grunden lagdes paa Odde, som forogedes

af den rige Snorre, arvedes af Sturle Thordsson, og gik fra Haand til Haand i den Rcekke af

historiffe Sagastrivere, som vi stylde Middelalderens Historie. Disse lcerde Mcend udgik fra eet

Lcerdoms-Punkt og vare udstyrede med de samme Lcerdoms-Kilder, og det er intet Under, at de

res Vcerker i Grundighed, Sprogfuldkommenhed, og konstfcerdig Behandling ligne hverandre saa

meget, at de ligesom vare udftydte af een Pen, og vi ere uvisse om, hvor den Ene endte og den

Anden begyndte. Derhos kunne vi ikke tvivle om, hvor fremmede Affkrivere have ved anomaliffe

Tilscetninger forvanstet den rene Skrift.2)

En stor Forstjel findes imidlertid i andre Henseender imellem Sverrers Saga, og saavel de

foregaaende som den efterfolgende store Håkon Hakonssons Saga. Der findes i hiin meget faa Vers,

og siet ingen, som besynge Sverrers egen Priis. Men vi forklare os let denne Omstcendighed,

som mere styrker end svcekker Sagaens Trovcerdighed. Sverrers krigerffe Regjering var mere stik

ket til at opdrage Helte end Digtere, og det er naturligt, at vi ei gjenfinde i hans Kriger-Skare

den Samling af improviserende Troubadurer, hvis Sange under foregaaende Konger vidne om den

krigerske Skalds Digteraand, Dannelse og Begeistring. Sagaforfatterne ledsagede desuden den

celdre, udenfor deres egen Tid liggende, Historie med Vers, som Beviser for de fortalte Begiven

heders Sandhed, fordi denne lettere bevares i bunden end i übunden Stiil; men dette Vidnes

byrd behovedes ikke paa den Maade for Vegivenheder, som foregik under Skribentens Dine, og

kunde bekrceftes af Vidner, som havde vceret tilstede. Den Skare, hvoraf Sverrer dannede en

Krigshcer, som hjalp ham paa Tronen, bestod af den raaeste og mindst vplyste Deel af Mationen,

og Skarens Afgang erstattede han mestendeels med Ugjerningsmcend. Saa ofte disse Mcend

fremtrcede, robe de deres ringe Herkomst, deres raa og udannede Vcesen og Aand. Deres Tale

svarede til deres Navne, og var optagen af Pobelens Dynd. Vi maae prise Sverrers Konst, som

af denne plumpe Masse vidste af skaffe sig Midler til at bestige Konge - Tronen, og som deraf

efterhaanden dannede sig en Omgivelse, der omsider kunde taale at stilles ved Siden af dannede

Forgjcengere og Efterfolgere. Thi efterhaanden forcedledes denne Skare, og dens ucedleste Ele

menter forgik i Krigens mordiffe Vexelsiag, og under Tidens fremstridende Gang. Af den tappre

Krigerstare fremstod en Hsvdingeflok, som fortjente og erhvervede sig Folkets Agtelse og Kjcerlig

hed. Thi det er en ugruudet Anklage, at disse Sverrer-Helte stedse og altid vare en Gjenstand

for Folkets Had og Forfolgelse. De ncevnes ofte med Agtelse af den Tids Historieffrivere, de

fremstilles af dem som Monstre paa Kjcrkhed, Aarvaagenhed og Trostab, og de lcerte ingenlunde

i deres Mesters Skole Ringeagt imod Medborgeres Liv og Skjebne. Birkebenernes Fane var

ingenlunde mere blodfarvet end Vaglernes. Da denne Forandring var foregaaet, da Birkebener

nes Skare havde afvastet det Smuds, hvoraf den var oprunden, og tilegner sig den hoie Aand,

hvoraf deres Formand besjceledes, indfandt Skjalden sig i deres Flok, og forevigede ved Sang

deres Bedrifter.

Men Sverrer er af ftere Historieffrivere de flittigste og humaneste Oldgrandffere i vor

Tid indstcevnet for Efterverdenens Domstol for de groveste Forbrydelser, som, om de vare

l) Den celdste Historiestriver, ligesom de Dvriges Monster, der stedse ncevnes af sine Samtidige med dm
hoieste Agtelse, Are Frode, var vel opdragen i Haukedals Skole; men disse lande Stiftelser havde vel
alle een Indretning og Lcere.Methode. 2) Den Ros maa dog gives disse Afstrivere, at de passende have
udfyldt mangen af Mol og Smuds fortceret Scetning, og tllveiebragt en grammatikalsk og orthographist
Korrekthsd. Snorres Manustript ligner maaffe saa lidet hans trykte Vcerk, som Voltaires den ttdgave,
der haves af hans Vcerker.
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aldeles grundede, maatte berede ham vor Afffy i Stedet for vor Agtelse. Han erkleres for en

Bedrager og Voldsmand, der ved nedrige Konster forjog en retmcessig og elffet Konge, som en

Oiftblander og Frendemorder, forhadt af sine Landsmend, og hvis Minde lenge forbandedes af

Efterslegten. Vi ville ikke paatage os at forsvare den moralske Grund til Sverrers Fremgangs

maade. En saadan Karakteristik over Stormends Ferd, om denne end ligger os langt nermere

end Sverrers, er ophoiet over Mennestets Dom. Vi kunne endog tilstaae, at han benyttede sig

af Tidens Konstgreb og Mengdens Enfoldighed, for at frembringe Beviser paa sin Herkomst.

Men han ansaa sig i denne Henseende at staae ved Siden af en uegte Kongestamme, som havde

anmasset sig Kongekrone» paa usedvanlige og ulovlige Veie. Historiens Blade fra den Tid ere

fulde af den Slags Bedrageri. En egte Rod af den gamle Kongestamme var vanffeligen mere

at finde. Men Sverrer maatte ikke alene vcere en Bedrager; men den groveste Hyller, Gudsfor

ncegter og Gudsbespotter, dersom han ikke ansaa sin Sag for retferdig, og meente at handle til

Fedrelandets Gavn. Han beredte sig aldrig til et vigtigt Slag, uden at han sendte varme Bon

ner til Gud og guddommelige Helgener om et lykkeligt Udfald. I Slaget ved Nordnes styder

han sin Sag under den almegtige Gud, og beder om et saadant Udfald paa Striden imellem ham

og Kong Magnus, „som hans Sag fortjente." Da han paa Livets Grendse staaer paa Veien

at stille sig for sin hoieste Dommer, befaler han sine sorgende Venner efter Doden at blotte hans

Legeme for alle Tilstuere, paa det hans Uvenner kunde see, om deres Forbandelse gik i Opfyldelse

paa ham; „thi da kan jeg," tilfoier han, »ikke ffjule, om min Tilstand er bedre end de have sagt."

Det var hans Fiender, Baglersicegten, som forbandede hans Minde, og endog disse Anklageres

Bitterhed tabte sig i Tidens Lob, ligesom Birkebenerne ikke manglede at siynge de samme Slags

Klager tilbage paa Baglerne. Sverrers upartiffe Historieffrivere, lcegge ingen Forbandelse paa

hans Minde. Efterat Sagaffriveren har tillagt Ssnnen Sverrer mange Fortrin for hans rette

eller foregivne Fader, tilfoier han: „begge vare store i Raad og Sind; begge vare hirdprude,

milde mod sine Venner; men stridige mvd sine Fiender, elffede af deres Hird og deres Tjenere;

begge gode Hjelpere i Noden, og mest elffede af dem, som bedst kjendte deres Ferd.D"

Dod beklagedes derfor ikke alene af hans Venner; men hans Fiender maatte og tilstaae, at siig

Mand ikke var kommen til Norge i deres Dage som Sverrer. Dersom vi saaledes ikke ville feste

Mistillit» til Sagaffriftens Sanddruhed og Upartiffhed, som vi saa ofte have havt Leilighed til at

prise, saa maae vi enten tro, at de Misgjerninger, hvorfor han anklages, i Folge de daverende

Tiders Tegn, betragtedes af hans Samtidige i et mildere Lys, eller og maa hans Brsde vcere

bleven forstorret af hans strenge Dommere. Dersom han, hvorom Historien giver Vink, havde

sin Haand i de Mends Mord, som vendte tilbage fra Rom med Pavens Svar-Skrivelse, og der

som han foranledigede sin, af ham selv erkjendte. Broder, Eriks, Kones og Sons Dod, da har

han vistnok derved paadraget sit Minde en Skamplet, som vi forgjeves vilde forsoge at aftvcette.

Men ere vi end nodte til at vende vore Sine fra denne morke Side af hans Historie, uden at

kunne oplyse den ved et historist begrundet Forsvar, saa kan det dog ikke ncegtes, at han har sin

store Fortjeneste af sit Fedreland just ved sin kjekke Ferd imod Geistligheden, ligesom vi og

maae bedomme Heltenes Ferd i hiin Tid efter Tidsaandens Karakteristik. Det var ogsaa upaa

tvivleligen denne hans Modstand mod Geistlighedens Anmasselser, som paadrog ham dennes Had

og Forfolgelse i Skrift og Tale. Danmarks beremte Oldgrandffer Werlauf har i et lille Skrift

gjort det rimeligt, at Sverrer var Forfatter til en Asyandling, som setter Geistlighedens Forhold

til Stat og Konge i sit rette Lys, og giver begges Myndighed sin tilborlige Plads i Statssty

1) Denne Karakteristik er rimeligen af Gissnr Hallsson, Sigurd Mnnds Stallar, som overlevede Sverrer, og
dedst kunde give den.
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relsen.D Sverrer kan altsaa ansees som den Konge, der forst hcevdede den norske Stats Selv

stcendighed mod Geistlighedens Anmasselser. Hans Sonnessn Håkon deelte Faderens alvorlige

Fcerd mod Geistligheden og Iver for at forsvare Kongens og Landets Ret imod Geistlighedens

lovstridige Fordringer; men han stsdte paa vplyste, velsindede og upartiste Udsendinger fra Paven,

som nedstemte Geistlighedens Fordringer, og paa cedelt sindede Bisper, fom understottede deres Konges

Sag, hvor Retfcerdigheden krcevede det. Håkon Hakonssons milde og rene Karakteer tillod ham

desuden ingen grum eller troedfk Adfoerd.2)

Imidlertid fremledte den kjoekke og selvstaendige Sverrer, der ved egen Kraft fra en übetydelig

Stilling svingede sig op paa Norges Trone, i Norges Statsforfatning en Hovedforandring, som

havde baade sin gode og sin onde Side. Det norske Riges Aristokrati, som gjennem dets Len

dermcend udvikledes til en farlig Heide under hans Forgjcrngere, fik under ham sit Naadestsd. I

Raadet og paa Thinge havde, for hans Tid, deres Ord den vigtigste Indflydelse, og det udtalede sig ofte

med en djcerv Frimodighed, som mestendeels boiede den omhandlede Sag efter deres Villie. Olaf den

Hellige provede paa at kue denne stolte Kraft; men faldt som et Offer for den forgjceves An

strcengelse. Sverrer derimod, i Klogstab og i Feldtherre-Konst, om ilke i Tapperhed, Olaf langt

overlegen, lykkedes det med langt ringere Midler at bryde Staven over disse stolte Stormcrnd.

Han ssgte ikke Raad hos Andre end hos sig selv, og han var omringer as en Krigerffare, som

Intet eiede, uden hvad de under hans Fane tilkjcempede sig, og havde hverken Dannelse eller Ind

sigt til at give ham et godt Raad. Vel finde vi, at han undertiden spurgte sine Krigsfceller til

Raads i Farens Stund; men deels synes dette at vcere mere en klog Tale-Vending, end cerligen

meent Raadforsel, da han scedvanligen fulgte sit eget Hoved, deels befandt han sig oste saa ilde

ved at folge deres Raad, nåar det forlangtes, at han maatte bestyrkes i ene at stole paa sit eget.

Norges Stormcend indsaae den Fare, hvori deres fra Oldtiden nedarvede Vcelde svcevede, og deres

kraftfulde Anstrcengelser, forenede med djcerve Kron-Prcetendenteres, gjorde Sverrers Liv til det

uroligste blandt vore henfarne Kongers, og hans Vei til Tronen den vanskeligste, der i Norges

Historie beskrives. Efter hans Dod begyndte de vel igjen at reise deres Hoved; men vi finde

aldrig mere den Fritalenhed paa Thinge og i asgjorende Forhold, ikke den kraftige Modstand

mod andre Statskrcefters Udvikling. Efter et kort Mellemrum steg atter en udmcrrket Konge,

Håkon Hakonsson, paa Norges Trone, og hans store Egenskaber, som Kriger og Statsmand, tillod

ikke Lendermands - Aristokratiet igjen at hceve sig til nogen betydelig Hoide. Geistligheden reiste

nu igjen sin Stemme, og vi finde vistnok ved Håkons Side dygtige Lendermcend; men deres

Stemme oploftede de ikke med Fordums Frimodighed. Saaledes lagde vistnok Sverrer, som selv

stcendig Eneherfker, Grunden til Undergangen af det norffe Lendermands-Aristokrati, som under

senere Konger, efter en kort Kongercekke, formedelst indvortes Urolighed, Pest, og omsider et frem

1) Instoi-ikin Bveri-sri IIIu8trllN8) eck. N. l). Ha,vniw 1815. 2) Iblandt Sverrers
udenlandske Anklagere ncrvnes iswr Saxo Grammaticus og Vilhelm Neuburgensss. Den forste omtaler
kun Sverrer med faa Ord, og ncevner blot hans Uforssammenhed i at anmasse sig Regjeringen under et
lacmt Navn, uden at berore de ovrige mod ham gjorte Beskyldninger. Vilhelm er vidtlsftigere, og til
skriver hans onde Gjerninger en Djevelens Qvinde, som ved Troldoms Konster understottede ham, og
gav hans Fiender den Dodsmaade, han foreskrev. Torfcrus anforer Vilhelms Ord som et Veviis for,
hvormeget Udlcendingers forvanssende Veretninger afstikke fra vore historisse Forfatteres simple Fortol
ling. Saxo og Vilhelm havde desuden Vanstelighed ved at finde Sandhed i de Rvgter, som Sverrers
Fiender i England og Danmark udbredte om ham. Med disse Anklagere have nyere skarve Stemmer
forenet sig Stemmer, som vi agte for hoit, til übetinget at underkjende deres Dom. Vi ville for
at tale med Professor Dahlmann heller nedlegge vor Pen end nedskrive et Ord, som kunde nedscrtte
den store Oldgranskers, P. E. Mullers Fortjeneste; men i det vi have sogt at formilde den haardeDom
om Sverrer, glcede vi os ved at finde vor Mening, der grunder sig paa Sagaens omhyggelige Gransk
ning, bekrceftet af fiere dygtige Oldgranstere.



VIII

med Kongeskifte, foranledigede en Overgang til andre Forhold. Vi kunne ikle fordybe os i disse

Undersogelser, eller benytte dem som et Sammenligningsled imellem Nutid og Fortid, efter Frihe

hedens lange Dvale; men det er blot vor Hensigt, at fremstille Sverrer i Historiens Speil med

det dobbelte An sigt, hvormed den saa ofte afmaler Jordens Konger og Helte.N

I Dvrigt kan Sverrer selv tale sin egen Sag. Hans Klogstab til at udrede sig as Fa

rer, hans Feldtherre-Gaver, hans Kraft til at styre Riget, ave Rovgjerrigheden og overholde

Orden, udmcerkede ham fremfor de fleste Konger, og neppe gaves der nogen sterre Taler iblandt

den nordiffe Oldtids veltalende Mcend, end han var. Nogle af hans Taler ville stedse lceses med

Behag og aande en Viisdoms Lcere, der passer til alle Tider. Kan der siges noget mere trcef,

sende end den Tale, hvori han formaner sit Folk til Wdruelighed? Stor var derfor vistnok denne

Mand i sin Gjerning, som Helt og Regent, og som Menneske kunde han vel ei vcere saa yndet

af sin Omgivelse, saa hcederligen omtalt af upartiske Skribenter, nåar han med Rette bar Byr

den af de Laster, hvormed hans Navn forvanstedes. Hans moralske Vassen er omgivet med en

uigjennemtrcengelig Taage, hvilket Menneske formaaer at adsprede den? Hans Fcerd som

Konge ligger klart for hver Mands Oie, og drog en lys Linie gjennem en fjern Eftersicegt.

Om de ovrige Saga - Fortcellinger, som dette Bind indeholder, kunne vi bruge fcerre Ord.

Efter Sverrers Saga folger Sagaen om denne Konges tre ncermeste Efterfelgere. Den bar vceret

til i tvende Bearbeidelser: en kortere, af hvilken kun Begyndelsen er tilbage, og en vidtloftigere,

som nu ikke mere findes i Grundsproget, uden maassee i Nogle Brudstykker, men af hvilken

hos Peder Clausen er bevarer en Overscettelse. Vi have ikke betcenkt os paa at optage denne

Overscettelse i vor Samling, fordi den er fuldstcendigere, og giver en stsrre Sammenhceng i

Kongesagaerne, end de Sagastumper, som gaae forud. Lceserne ville forhaabentligen finde Menin

gen i Clausons Tert aldeles uforvansket, endffjondt den her er given med andre Ord, der mere

ncerme sig den Saga-Tone, som Snorre og hans Efterfslgere have brugt.

Forfatteren til Håkon Hakonssons Saga var en af Snorres ncermeste Frcender, Sturte Thords

son, en Ssn af Snorres Broder og trofaste Ven, Thord Sturlesson. Sturle, som blev fsdt

1314, blev i sin fsrste Barndom opdraget hos sin Vedstemoder Gudny, der testamenterede ham sin

Formue, eller i det mindste en Deel deraf. Men denne synes ei at vcere kommen ham til stor

Nytte, da Farbroderen Snorre Sturleson, i yvis Huus Bedstemoderentilbragte sine sidste Dage,

bemcegtigede sig Formuen. Begge Brodrene, Snorre og Thord, forenede sig venffabeligen om

denne Arv, og det lader ikke til, at deraf er opstaaet nogen Uenighed imellem disse trofaste Ven»

ner eller deres Familie. Sturle levede nogen Tid efter i Snorres Huus, var scedvanlig i ven

skadelig Forstaaelse med Urcekja, Snorres Son, og stod paa dennes Side i hans mange Stridig

heder. Men om end Sturle hcevede sig til nogen Anseelse Randt sine Landsmcend, naaede han

dog aldrig nogen betydelig Grad af Formus, ja kjcempede stundom med stor Armod. Paa Island

levede Sturle et uroligt Liv, og viiste stort Mod og Tapperyed i at modstaae egne og Frcenders

Fiender, indtil han omsider joges i Lcmdflygtighed, og forfoiede sig til Norge, hvor han indfcmdt

sig i Bergen ved Magnus Hakonssons Hof. Der ankom han i den mest trcengeude Forfatning,

ligesom og Rygtet havde beredt ham en koldsindig Modtagelse af Kongen, da han afmaledes af

sine Fiender, som den der mest ffadede Kongens Sag paa Island. Det maa ikke undre os, at

1) Dersom ikke Sverrer havde dcempet dette Lendermands-Aristokrati, uden at de folgende Omftcendigheder
gave det Anledning til at reise fig, vilde Norges indre Forfatning maasle i denne Henseende ei vcere
bleven saa ulig det ovrige Nordens.



IX

det gjorde denne kjcekke og oplyste Isloender ondt, at see sit Fcedreland efterhaanden som en Pro

vinds at synke i Norges Vold. Imidlertid havde han vidst at staffe sig Yndest hos Kongens

fortrolige Ven og Raadgiver, Gaut af Mel, der forelobigen omstemte Kongen, saa at Magnus

tillod Sturte at gaae ombord i Kongestibet, under Kongens Reise til Dstlandet. Paa denne lyk

kedes det Sturle, forst at tiltrcekke sig Skibsmandfkabets Opmcerksomhed ved Fortoellingen af et

gammelt Eventyr, og siden Dronningens og Kongens Indest ved sine Digte,D hvorefter han endog

overdrog ham at skrive sin Faders, Håkon Hakonssons Historie, hvilken han begyndte, som det

synes, 1264. Dertil maatte han vcere scerdeles stikket, da han lcenge havde vceret i Snorre Stur

lesons Huus, med ham besogt den lcerde Skole paa Odde, hvor han formodentligen fik sin Op

dragelse, og tillige kom i Besiddelse af Snorres Bogsamling. Foruden dette store Verk, strev han

ogsaa Magnus Lagabceters Historie, endstjont det er uvist om han fuldendte det, eller til hvad

Tid han forfattede det, da Vcerket kun i ufuldstcendige Fragmenter er til. Iligemaade tillcegges

ham Bearbeidelsen af en Deel af den store Sturlunga-Saga, Landnamabogen, og flere prosaiste

og poetiste Arbeider. Paa Island forestod han en Tid lang Lagmands-Embedet, uden at Histo

rien lcerer os, hvor heldig eller virksom han har vceret i dette Embede, som han i crldre Dage

nedlagde. Ved Magnus Lagabceters Hird havde han flere Hird-Bestillinger, ligesom han stod i

saa stor Yndest hos Kongen, at han ved hans Hjcrlp drev sine Dnster igjennem. Sin meste Tid

tilbragte dog Sturle paa Island, paa Gaarden Stadarhol; men endte sine Dage i al Nolighed

paa Fagur-O 1284, 70 Aar gammel.

Denne Sagas Vcerd maa Lceseren lcere at kjende af Verket selv. Han vil uden Tvivl ved

ncermcre Bekjendtstab dermed finde, at ikke alene Snorres Blod flod i Sturles Aarer; men at

rgsaa hans Aand er gaaet over i hans Verk. I Henseende til pragmatist Behandling overgaaer

denne Saga vistnok Sverrers Saga, omendstjondt denne, formedelst sin omhyggelige og livlige

Fremstilling af interessante Vegivenheder, og udfyldt med saa mange af Sverrers Veltalenheds

Fostre, maaste lceses med nok saa megen Interesse. Sverrers Vaaben hvilede aldrig, derfor

gaaer Svcerdebrag igjennem denne Konges Saga, medens Håkon under en lang Roekke af hans

senere Regjerings>Aar, kunde stjcrnke Landets indvortes, og sin egen Families Anliggender stor

Opmcerksomhed. Historien har indsat Enhver af disse tvende store Konger paa sin rette Plads.

Paa den blodige Val banede Sverrer sin Familie Adgang til Norges Trone, og i Fredens Ly

under den sterre Deel af sin lange Regjering, befcestede Håkon sit Kongescede, og hcevede Norge

til en politisk Betydenhed, som det hverken for eller siden har havt. Der findes. ingen Saga i

vor store Sagcckreds, der giver os et saa tydeligt Vegreb, som Håkon Hakonssons Saga, om de

norske Kongers Forhold til Geistligheden, om Kronings-Ceremonierne og Hoffets Sceder, saavel

som om Landet indvortes og udvortes Stilling i det Hele, og vi maae vcere Sturle tccknemmelige,

der saalunde fuldendte et Saga-Speil, hvorpaa saa mange dygtige Hcender have arbeidet. Med

Erkjendelsen heraf blander sig et smerteligt Savn af denne Forfatters senere Arbeider, der vilde

have bragt os det Tidspunkt ncermere, som var Vidne til Norges Tilbagegang. Faa Aarhundre

der henrandt efter Håkons Dod, og Norge var ikke mere at gjenkjende; men Historien stammer, i

det den fremleder dette Fornedrelses-Tidspunkt; thi ingen Snorre-Slcegt, Frcender af dens Blod

og dens Aand, har fra den Tid indtil vore Dage fortsat og fuldendt det historiste Speil.

Vi kunne ikke vcere enige med dem, som tillcegge Verket mindre poetisk Interesse i Alminde

lighed end de Konge-Sagaer, som gaae foran Sverrers Saga, om endog dets Digtere staae til

bage for nogle enkelte af hines. Digter-Aanden ligesom vpvaagner paa ny efter den fuldkomne

i) Kongen blev saa indtaget af hans Vers, at han stjcenkede i for ham, og dråk ham til med deOrd:„Du
gjor bedre Vers end Paven selv."
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Taushed i Sverrers Saga. Poesien er forskjellig fra den, som scedvanligen findes ide fore

gaaende Sagaer; men Tankens Flugt, Billedernes Dannelse. Versenes Fortolkning af den pro

saiffe Tert, hvis de udgjore, har megen Lighed med de celdre Digteres. Vi tvivle

ikke om, at en nyere Digter, som vil scvtte sig ind i den gamle Poesies scrregne Art og Fuldkom

menhed, jo vil finde, ligesaavel i Brsdrene Sturte Thordssons og Olaf Hvitaffalds, som i deres

Forgjcrngeres Skjaldeqvad, Stof til en poetisk Vlomstersamling. Disse Brodres Digte have og

den sceregne Interesse, at deres Skjaldesange ere nogle af den islandffe Poesies sidste, ligesom

Sturte Thordssons Konge-Saga er det sidste store historiske Verk, som pryder vor historiske Saga-

Samling. I hans Tid ophsrte Islands Frihed, og med den forstummede Skjaldens Tunge. Den

frie Forfatning gav Digter-Aanden et friere og lettere Sving, og ligesom vi have islandske Dig

tere de smukkeste Oldtidens Sange at takke, saaledes lod og den frimodigste Tale og den skarpeste

Daddel igjennem de islandffe Digteres Vers.D Dertil kom, at Bragalonnen, der ofte var meget

efterhaanden formindffedes og forsvandt. Norge led saa meget efter den Tid ved

indvortes Uroligheder, Landeplager, Regjeringsskifte og andre Omstcendigheder, at islandffe Dig

tere ikke mere fandt den Opmuntring for Udviklingen af deres Aandsgaver hos norffe kongelige

Beffyttere. Ikke hellere vare de saa velkomne Gjcester ved fremmede Hoffer som fordum. De

droge tilforn om i Udlandet, vel udstyrede fra Hjemmet med hvad der behovedes, for at fremstille

sig paa en verdig Maade. Ofte forbandt Helten sig med Digteren i een Person, for i fremmede

Lande at spille en detydningsfuld Rolle. Dersom Norge tabte sin Selvstcendighed og politiske

Vcelde under National-Ulykker, saa var dette Tilfceldet i en hoiere Grad i Island, strax efter

Forbindelsen med Norge, ligesom Landets mindre physiffe Kraft maatte gjore Tilbagegangen mere

mcerkelig. Saa fri Island var, saa liden Vetydenhed havde det i politiss Henseende. Det var

en Fribytter-O, som ofte udsendte tappre Skårer, der hcrrjede Ostens forsvarslose Kyster. Island

faldt, uden endnu den Dag i Dag at have reist sig, fordi det siden, formedelst en trykkende Monopol-Han

del, stedmoderligen behandledes af det gamle Moderland, og siden af dets ncrrvcrrende Statsfrcende.

Sturte Thordssons og Olaf Hvitaffalds Sange kunne saaledes betragtes som Skalde-Poesiens

Svanesang, og ville, saavel formedelst sin indre Veffassenhed, som det Tidsrum, hvori de digtedes,

stedse fortjene Nordens Opmcerksomded. Norge scetter ogsaa disse Skaldes Minder, der ligesom

toge den gamle islandffe Skaldekonst med sig i Graven, paa den Minde-Tavle af islandske

Frcrnder, der have knyttet Fortiden til Nutiden, og som fortjener mere at lcrses, og granffes gjen

nem dens tildeels knudrede Traade, end vor ncervcrrende Slcegt har villet tilstaae.3) Hvad Island

er, det maa dets nye Sosterland forsvare hvad det var for Norden i Almindelighed, for Norge

i Scrrdeleshed, som Middelalderens Historiograf, det vil det gamle Froendeland aldrig aldrig glemme.

Saaledes nedlcegger Overscetteren sin Saga-Pen, som har fort hans Landsmcend igjennem

Forfcedrenes dyrebare Sagaminder. Om det vtl lykkes ham at fsie til denne gamle Tale-en Fort

scvttelse, som Frugt af eget Studium, af Norges Historie til Kalmar-Unionen, det vil beroe deels paa

den Dom, som Landsmcend fcelde over dette hans Arbeide, deels paa Omstcendigheder, som han ei rander over.

!) Blandt fiere Eremvler anfore vi Sighvats vakkre Fritalenheds-Vise, som efter Historiens Vidnesbyrd frem
bragte en stor Forandring i Magnus Godes Fremgcmgsmaade. 2) Den bestod stundom i hele Skive,
endog med fuld Last, vcrgtige Guldringe, store Pengesummer o. s. v. ligesom Bekjendtssav med Skjalden
ofte gav Kongen Anledning til at indgaaeFcellesstab med ham i Vikingetog og Handelsreiser. 3) Saa,
lcrnge den islandffe Poesi stod som en Gaade i Historiens Ramme, der ei kunde tydes, blev den omtalt
og behandlet med Ringeagt og Skjodesloshed. Vore dedste og celdste Oldgranffere vetragtede den deels
som ulceselige Hieroglyfer, eller efterlignede den stolpende Gang, uden at trcvnge ind i dens Aand og
Vcesen. Men efterat senere Fortolkere, med kritisk Skarpsindighed og poetisk Sands, have lagt den knud»
rede, men betydningsfulde, Mening i klare og forstaaelige Linier for Oldgransterens Dine, er et nyt Lys
opgaaet over den, som maa forandre den ugunstige Dom.

„^M
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Vopitel 1
Kong Sverrer

fedes.

Fortale.

Her begynder FortaMngen om de Begivenheder, som tildroge sig for en Stund siden, og
vare i de Mcends Minde, ester hvis Ord denne Bog er nedskreven, det er at sige om Kong
Sverre r, en Son afKong Sigurd Haraldsson. Begyndelsen til denne Bog er nedskreven ester

den, som Abbeden Karl lonsson forst forfattede; men Kong Sverrer sad selv hos ham, og
raadede for hvad der skulde skrives, saa denne Fortoelling er ikke hentet langt borte. Deri

fortaelles om nogle as hans Slag, og jo lcenger det lider hen i Bogen, jo mere voxer hans
Styrke, og denne Styrke henpeger paa end sterre Ting; thi kaldtes denne Deel as Bogen
Grytas senere Deel as Bogen er skreven ester de Moends Fortcelling, som havde

den i Minde, eftersom de Selv havde hort og seet disse Tildragelser, ja endog Nogle as

disse Mcend have voeret med Kong Sverrer i Slagene. Nogle as disse Begivenheder
vare fast i disse Mamds Minde, fordi de bleve nedskrevne uden at de siden bleve

forandrede. Dog kan det vel vcere, om de Mcend see denne Bog, som kjende Alt hvad
deri er skrevet, at dem tykkes Begivenhederne mangesteds skyndeligen overfarne, og Mangt
udeladt, som syntes vcerd at fortaelle, hvilket de end kunde lade nedtegne, om de ville. End
skjsndt Udfaldet as nogle as Slagene er andenlund fortalt, end rimeligt kunde synes forme

delst Forskjel paa Mamgden as Folk, saa vide dog Alle Sandheden deraf og at Intet er til
lagt, ligesom det tykkes os rimeligt, at de Fortcellinger monne vcere sandfcerdige, der i Bo

ger ere nedskrevne om gjceve Mcend, som i den henfarne Tid have levet.

Kong Sveveees Saga.

Hroe, som paa den Tid var Biskop paaFceroerne, havde en Broder ved Navn Unas Kambari.

Unas giftede sig med en norsk Kone, som hedte Gunhild, og dette skede i Harald Gilles
Sonners, Brodrene Inges, Sigurds og Eysteins sidste Levedage. Gunhild kom uventet

hastig ned med en Son, som fik Navnet Sverrer; men han blev dog anseet for en Son as
Unas. For Guttens Fodsel aabenbaredes store og mankelige Dromme, hvilke ofte som
Varster gaae foran dem, der siden vorde sterdeles ma?gtige og meget raadende. Hans Mo
der Gunhild fortalte en Drom, som hun havde havt for hans Fodsel. Hende syntes, at

1) Et Skrcekkebillede. 2) Nyligen efterat de havde tildraget sig.

Cap. l. Fcerserne, see 1 V. S. 68.
IN, Binds Iste Hefte- 1
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Vapitel 2
Om Suerrcrs

Dremme.

Vapitel 3
OmMaqnusEr

lingsson..
i

hun stod i en pyntelig Loftsal, og troede sig sin Forlosning noer med det Barn, som hun gik
med. En Tjenestepige sad foran hendes Kne og skulde tåge mod Barnet, saasnart det fod
tes. Men som hun syntes Barnet var fodt, paakom den Pige, som sad over hende, en
stor Redsel, og hun udbrod i et stort Raab med de Ord: „ Gunhild min, Du haver fodt et

underligt Foster, forferdeligen at see til." Tre Gange skreg hun de samme Ord. Da hun
nu Horte Pigen med skjelvende Rost saa ofte raabe det samme, tykkedes hun blive nysgjer

rig ester at vide, hvilket Foster hun havde fodt. Hende syntes at det var en temmlig stor
Steen, snehvid af Let, der glodede saa sterkt, at det allevegne gnistrede af den, som af glo

ende Jern, der styder for Nu tiltalte hun sin Tjenestepige saalunde: „lad
os omhyggeligen forvare dette Foster, saa ingen Mand bliver det våer; thi det monne tyk
kes de Fleste et underligt Syn." Siden syntes hun som de toge Stenen, lagde den paa
en Stol og skjulte den med fagre Kleder; men da de havde gjemt Stenen, stoi Gnisterne
allevegne gjennem Klederne og overalt indenom Lofcsalen. Dette forferdelige Syn gjorde

dem meget redde, og derpaa vaagnede hun af denne Drom. Unas og Gunhild havde
en Son sammen, som hedte Hide, og en Datter, som blev gift med Svine-Stefen, og de

res Son var Peter Steyper; men de havde desuden stere Dottre. Sverrer var 5 Aar
gammel, da han foer fra Norge vester til Feroerne, og der blev han opfostret og opfodt hos
Hroe Biskop. Biskoppen såtte ham til Bogen, gav ham Indvielse, og viede ham til Prest.
Da han havde naaet fuldkommen Mands Alder, opforte han sig ikke som prestelig Lerer;
men var heller ustyrlig. Han blev uenig med Brynjolf, en Son af Kalf Sendemand,

som havde et Kongs-Syssel der paa Verne. Sverrer havde nemlig slaaet en Mand, hvor
paa Brynjolf angreb ham med sine Mend i hans Hjem; men han stav ene bort. Saa
ner vare de hinanden i denne Ferd, at han stygtede ind i en Stue, hvor en Kone skjulte
ham i Ovnen, såtte en Helle for Ovnhullet, og gjorde derpaa Ild udenfor. De sogte

efter ham i Stuen, men fandt ham ikke. Da det nu siden blev bekjendt hvad Mand han
blev, syntes Folk at have stere Merker paa, hvor store Natur-Evner han havde.

Sverrer dromte store Dromme, hvilket Nogle ansaae for Fjas og gjorde Spot deraf.

Da fortalte han siden den Drom, ar han tykkedes vere i Norge, og vere bleven til saa
stor en Fugl, at hans Neb naaede oster indtil Lands-Ende, men hans Gumpefjere heelt nord
til Finmarken, og med Vingerne skjulte han hele Landet. Denne Drom fortalte han en
forstandig Mand, som hedte Einar, og spurgte ham om, hvad han meente denne Drom
monne betyde. Einar svarede, at dette var ganske blindt for ham; men ansaae det dog
for rimeligt, at derved bebudedes nogen Magt; „kan vere," siger han, „at Du vorder Er

kebiskop." Sverrer svarer: „ei synes det rimeligt, at jeg vorder Erkebiskop; thi jeg duer ikke
til Prest." Sverrer var 23 Aar gammel, for han fik vis Kundskab om sin Fedrene-2Et,
og var siden et Aar paa Feroerne for han foer til Norge.

Magnus Konge og Erling Jarl havde paa denne Tid stor Styrke, baade af megtige

Mend og af Almuen; thi Magnus var afholdt og elsket; men Jarlen var megtig og for
standig, haardraadig og seiersel, og hele Landsens Styrelse var i hans Haand; dog
havde han mange Avindsmend, baade blandt Megtige og Ringe, og det mest nord i Lan
det i Throndelagen. Men Eystein Erkebisp, som styrede alt Folket der nord, var Magnus

Konges storste Hjerteven, og holdt hele Styrken under ham nord i Landet. Magnus
Konge havde hos sig de storste Mend, som i Landet vare, Nogle i sin Hird, og Nogle sadde

i hans Lehn. Desuden var det hele Almucns Samtykke at heve ham, og overgive ham
Riget. Mest elffedes han af Landsfolket for sine Forfedres Skyld; thi det vilde heller
tjene Sigurd lorsalafars Afkom end Harald Gittes og hans 2Etmend.

l) Smede-Esseu.
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Sverrer faaer
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at vide.
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SuerrersDren
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kapitel 6
Sverrers Ve
sten-Fcrrd til

Norge.

Nu indtraf den Nyhed, at Gunhild, Sverrers Moder, tog sig en Reise for ud af

Landet ser til Romaborg. Men da hun fremstillede sig for den Mand, som skriftede hende,
sagde hun, at hun havde en Sen, som havde en anden Fader end hun havde sagt; thi hans
Fader var en Konge; men dette var skjult for hendes Sen selv. Da nu denne Sag blev
baaren for Paven, blev det hende i Skriftemaalet befaler, at hun skulde lade sin Sen vide

sin Fodrene-Mt, saasnart hun fandt ham. Kort efterat hun var kommen hjem, fortsatte
hun Reisen til Foreerne og sagde Sverrer, at han var en Sen af Kong Sigurd Mund.
Over denne Fortolling blev han meget tankefull) og vankelmodig; thi det syntes ham van
skelige, at indlade sig i Strid med Magnus Konge og Erling Jarl om Riget, derimod

syntes det ham lidet mandigt, at logge Honderne i Skjedet, som en ringe Bondesen, nåar

han var Kongeson. Og da han mindedes hvorlunde de Dremme, som han havde havt,
vare blevne udtydede af forstandige Mond, qviknede hans Sind til at hevne sine Fronder.

Saalunde haver Sverrer fortalt en anden af sine Dremme, at han syntes at vore
kommen vestenfra over Havet til Norge, og til nogen Hoder der, saa at han endog var

bleven valgt til Biskop. Nu syntes ham der var stor Ufred i Landet formedelst Konge-
Trotter, og at Olaf Haraldsson den Hellige havde Strid med Magnus Konge og Erling
Jarl. Da han nu overveiede hos sig Selv paa hvis Side han skulde stille sig, syntes han
heller at ville fare til Kong Olaf, og da han kom did, blev han vel og med stor Blidhedmod
tagen. Ikke longe havde han voret der, fer det traf sig en Morgen, at han syntes der var
faa Folk hos Kongen, ikke meer end 15 eller 16, og at Kongen toede sig ved et siirkantet
Bord ien Loftstue. Da han var fordig, vilde en anden Mand gange til Bordet og toe

sig i samme Vand, hvori Kongen havde vadsket sig, men Kongen skjed ham tilside med
Haanden og befalede ham at lade dette vore. Derpaa novnede Sverrer Magnus ved
Navn, og bed ham at toe sig i samme Vand. Han tykkedes gjere som han bed, og da
han var toet, kom en Mand lobende ind i Stuen med en brat Tidende, og befalede Mon
dene i sterste Hast at tåge deres Vaaben, saasom Kongens Uvenner vare for Deren. Kon
gen siger at det Intet havde at betyde, men bed Mandskabet gribe til deres Hugvaaben,
og saa gange ud, sigende, at han havde sit Skjold, hvormed han skulde beskytte dem Alle.
De gjorde som Kongen sagde. Derpaa tog han sit Svord og overgav det til den unge
Mand Sverrer, gav ham derpaa sit Morke i Haanden, og sagde: „tag nu mod Morket,

Herre, og betonk hos Dig Selv, at dette Morke skal du bore fra denne Dag." Han syn
tes modtage Morket, dog med nogen Rodsel. Nu tog Kongen Skjoldet, og Alle ginge

samtligen ud i stor Hast. Ham tykkedes at Forstuen, hvorigjennem de skulde gaae, var
ikke mindre end 60 Favne lang, og det syntes ham, som de ei kunde bore Morket meget
hoit saa longe de vare i Huset. Da de nu vare komne til Deren, hvorigjennem de skulde
gange, kom 7 Mond imod dem med Vaaben og vilde folde Morkesmanden; men Kongen

Mede sig foran dem med sit Skjold, saa at dem Intet vederfores. Derpaa kom de til et

og en fager Vold, hvor han syntes Morket blev opreist og baaren til Magnus
Konges og Erling Jarls Fylking, der syntes strår at rykke tilbage, da Anfaldet ffede. Der

paa vaagnede han og overtonkte sin Drem, og hvor underlig den forekom ham, var han
dog glad i den. Siden fortalte han denne Drem til nogle faa af sine Venner, der udty
dede den nosten ester Udfaldet. Naar stige Ting randt ham i Hu, styrkedes han meget
derved.

Nu gjer Sverrer sig reisefordig til Norge, for at see hvad Udfaldet vilde blive, og da
han kom did, havde en Mand ved Navn Eystein, som var hans Seskendebarn, ladet sig

I) En stor vnd Mark.
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<3apitel ?
Sverrers Reise
lil Vermeland.

give Kongenavn. Da Sverrer spurgte dette, forskede han omhyggelige» efter denne Mands
Fcerd, og eftersom han alene fandt, at hans Raad og Adfterd var hoist barnagtig, holde
dette ham tilbage, saa han ei ansaae det for Raadeligt at forene sig med ham. Siden
paatog han sig en Reise nord i Landet; thi hans Fosterfader, Hroe Biskop, havde raadet
ham til at indfinde sig i Besog hos Erkebiskoppen og aabenbare ham sin Våande. Men da
han kom paa Veien, udspurgte han nysgjerrigen alle de Mcend, som kom nordenfra. En

Stund opholdt han sig paa Selja; thi der vare Nogle af hans Kjendinger fore ham. Der
var og en Prcest, som noiagtigen fortalte ham, hvad han vilde vide, og deraf seer Sverrer,
hvor stor Modstand Erkebistoppen havde gjort hans Bwdre, saa han syntes at have lidet Haab

om Opreisning der, hvor hans Bwdre monne stupe; thi vendte han sig igjen mod Syd,
i den Agt at fare ud af Landet. Siden foer han med Lastdragere til Tunsberg, og derfrå

oster til Konghelle. Icevnligen kom han i Samtale med selve Jarlen; men dulgte sig
dog saalunde for ham, at Jarlen ikke fik at vide, hvad der boede i Sverrers Sind, eller
hvo han var. Ofte kom han ogsaa Kongen selv og hans Mcend i Tale, og var da saa
glad og munter, at de hver Stund syntes at have Skjcemt og Gammen af hans Tale.

Under denne hans Samtale lokkede han snildeligen saa meget af dem, at han fik mange
Ting at vide af dem, som de ei gjerne vilde have ladet komme for Lyset, om de havde vidst
hvo han var, eller med hvem de. havde talt. Han forskede omhyggelige» efter om Almuen
yttrede et dobbelt Sind i sit Ordlag; thi Ingen havde Mistanke til hans Ord, og Ingen vidste
hvad der boede i hans Sind. Kun dette fandt han da, at Almuen, Alle som Een, var
Kong Magnus huld og tro. Fra Konghelle foer han til Ljodhuus, og efter en meget

vaad og besvcerlig Reise, kom han med stor Msie til Aster-Gotland. Han kom 3 Ncetter

for Juul til sin Svoger Jarlen, Birger Brose, som var gift med hans Faster Birgitte. Der
forelagde han sin Svoger og Frcendkone sin Våande; men de gjorde liden Greie i hans Sag,
og det af to Aarsager. Den ene var, at hans Frcende Eystein derfrå havde begyndt at sam
le sin Skare, og de vilde ei hjcelpe nogen Anden, saalcenge han var i Live. Den anden
Aarsag var den, at det var baaren Birger for Vre, at Erling Jarl havde sendt ham did
til Spot. Sverrer blev der om lulen og forebragte ofte Jarlen sin Våande, bedende ham

om et Frelseraad, hvorledes han skulde forholde sig. Men det bar saa til, som jcevnligen

kan hcende, at der vare Folk tilstede, der vare mere fulde af Avind end af et velvillige Sind,
hvilket forte til stor Fare for ham. Thi mange kortsynede Mcend ansaae dette Rygte for
sandt, og vilde drcebe ham; men Jarlen vilde ei tillade det, uden dertil var skjellig Grund,
og vilde heller ved List efterspore, hvorledes det havde sig med ham. Der blev givet ham
baade Viin og Mjod at drikke, om han kunde blive drukken, og nogle Ord falde af hans
Mund, der kunde give ffjettig Grund til Sag mod ham, eller Mle ham ved Livet. Men

da Sverrers Sind hver Stund var henvendt paa hans Sag, cendsede han lidet Mjoden
eller Vinen, stjont han fik meer end nok deraf, og tog sig desto mere i Agt, jo mere han

fandt, at Svaret paa den Sag, der laa ham saa meget paa Hjcerte, unddroges ham, saa
at de, som vilde gjere ham drukken, stet ingen Grund havde til at anklage ham.

Da luletidcn var leden, vendte han sin Fcerd til Vcermeland; thi han syntes ikke at
faa det Svar af Jarlen paa sin Sag, der kunde hjcelpe ham. Ikke heller forsge

des hans Folge; thi foer han derfrå Selv anden, og paa denne Fcerd leed han meget af

Cap. ti. Behn, S»ls, i Nordfjord, ste 1 V. S. 196.

Gotland, omtrent 2 Mile nordenfor Konghelle eller Kongelf.
Cap. ?. Vermalauc! i Bvisij6<z, see 1 V. S. 3l^
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<sapitel 8
Virkebcnernes

Forslag til
Sverrer.

Uveir og Reisens Besvcerlighed. Hans Skjcebne var tigesi den, hvorom der fortslles i
gamle Sagn, nåar Kongeborn maae taale Forfolgelfe af Stifmodre;!) thi i samtlige 6 eller
7 Dage foer han vild i store og übekjcndte Skove, og maatte paa denne Omvalken lide
baade Hunger og Kulde. Da han nu kom til Vcermeland, modte han der Mcend, som

kom fra Norge. Disse spurgte han omhyggeligen, hvad Nyt der havde tildraget sig, og
de kunde fortolle ham den Tidende, at Kong Eystein var kommen nordenfra oster til Viken,
og havde holdt et Slag med Kong Magnus paa Re, hvori Kong Eystein med en stor
Deel af stt Mandffab var falden; men den Deel, som undkom, var stygtet til Vcermeland,
Thelemarken eller ser til Danmark. Dette syntes Sverrer meget at foroge hans Harme
og vaandefulde Stilling, og farer derpaa forst til sin Syster der havde gjort et
Gjestebud i Stand for sin Broder, saasnart hun fik spurgt hans Fcerd. Da de traf

hinanden, blev hun meget glad og modtog ham med stor Blidhed. Da holdt de Raad
om hvad han nu skulde foretage, eftersom han ei vel kunde vende tilbage til Norge, fordi

der var allerede kommen Rygte did om hans Stilling og Foerd. Det syntes derfor rime
ligst, at han i nogen Tid sogte ukjendt Land, og biede der Begivenhedernes Gang, om Gud
vilde aabne en eller anden Vei for hans Forehavende.

Nu sporger hiin usle Skare, som havde mistet sin Hovding, at Kong Sigurd Munds
Son var kommen til Vermeland, og Enhver, som det spurgte, foer til ham og bad ham
paatage sig deres Sag og stille sig i Spidsen for dem som Hovding. Deres Mandstab
var stedt i stor Nod; Nogle vare meget saarede og klcedeslose, og Alle ncesten vaabenlose.
Desuden vare Alle saa meget unge, at de ei syntes meget skikkede til at give gode Raad;

thi svarer han dem saalunde: „for Ingen af os synes mig dette Raad antageligt; thi jeg
ster Eders Usselhed, saa elendige som I ere, ligesom jeg er uformuende Mand og Eder
übekjendt, saa at I monne sige, om mine Raadslag ikke tcekkes Eder, at I ei grant vide,

hvem I tjene. Jeg er ogsaa fodt der, hvor Folk er lidet vant til saa store og besvaerlige
Foretagender, saa at mig synes, vi have lidet at loegge i Samlag med hverandre, uden Fat

tigdom og stor Våande; thi har jeg ingen Lyst at binde Eders Våande til mine Bekym.
ringer. Men eftersom I have stundet til os, da vil jeg give Eder et Raad, som mig synes
monne Eder gavne. Min Svoger Birger og hans Hustru Birgitte have 3 Sonner, der
ved Byrd ere ligesaa berettigede til Riget, som Kong Magnus Erlingsson. Farer did og

beder ham give Eder Een af dem til Formand. Ved omhyggeligen at betragte Eders
Mandstab, sinder jeg og hvor aldeles lidet I gjore Forffjel paa Folk, saa det vilde vcere
utjenligt for mig at stille mig i Spidsen for Eders Skare. Jeg forudseer og stor Van

stelighed for vor Sag, fordi vi til dens Fremme savne det mest, som paa begge Sider
mindst kan undvceres, da der nemlig i Eders Folge mangler den Evne til at styre Landet,
som krceves af Erling Jarls Modstander. Mig Selv fattes Evne til at give gode Raad,

som en Mand, der er fod iet Udffjcer, fjoernt fra andre Lande. Lidet haver jeg og seet
af andre Folks Skikke for jeg kom i Eders Land; men allermindst forstaaer jeg dog at
anfore en Hcer eller at ordne Landsens Raad. Til Alt dette er jeg aldeles ustikket, og übe

kjendt for alle Mand, ligesom Ingen kjender min A3t, der er dulgt for Alle, uden hvad jeg
selv ene siger derom. Nu kunde I vel sige det samme til mig, som til Eders forrige

Hovding, at I ikke vidste, hvilken Mands Barn han var, under hvis Tjeneste I boiede
Eder, og det samme vil kunne bebreides Eder, hvorsomhelst I mode Eders Uvenner. Alle
Mand kjende Birges Sonner; men ingen Mand mig."

1) Maassee med Hensyn til den fabelagtlge Fortcrlling om Bjorns Forhexelse af sin Stifmoder i Rolf
Kråkes Saga. 2) Som var gift med Lagmanden i Vcermelano..



O Kong Sverrers Saga.
Eapitel 9

Birkebencrnefa
rer til Jarlen
Birger Vrose.

Kapitel 10
Sverrers Dren,

Disse Mcend fore til Birger Brose for at fremme det samme A3rende. Han bekla
gede megct deres Skade, og sagde som saa: Sonner ere Born af Alder og kunne
hverken raade sig selv eller Andre, og formedelst deres Ungdom ere de ei stikkede til Sligt. I
Eders Flok synes og Faa at vcrre at vcelge, som kunne give mine Sonner Naad. Ikke

kan jeg heller herfrå reise nogen Hoer; thi Nordmaendene taale ikke, at en gotst Hcer rykke
ind paa dem og ind i deres Land. Dog eftersom I have henvendt Eder til mig, monne jeg
give Eder et Raad; men det staaer til Gud, hvorledes det salder ud. Kong Sigurd

Munds Son var hos os i lulen, og nu monne han voere i Vcermeland; tåger ham til

Eders Hovding; han haver Alder dertil, og giver godt Haab om sin Forstand, beder ham
om at tåge sig as Eders Sag." De svare: „vi indfandt os hos denne Mand; men han
viste os fra sig." Jarlen opmuntrer dem end videre med de Ord: „min Hu siger mig,

at I ingen Opreisning finde for Eders Sag, dersom den ei kommer derfrå; thi skulle I

end opsoge ham, om I ville have et Raad as mig. Bcerer derhos disse mine Ord til
ham, at jeg lover ham mit Venstab i Alt hvad der staaer i min Magt; tillige stal han og
hans Hoer finde et fredelige Land i Sveavoelde, hvorsomhelst han kommer. Giver ham
de Kaar, at han enten tåger sig as den Nod, hvori I samtligen ere stedte, eller og at I

monne tåge ham af Dage." De havde sat Vagt for at holde Oie med ham, medens de
fore til Birger Jarl; thi det var Sverrers Agt at fare til lorsaler, saasom han ei tykkedes
at kjende de Mcend i Norge, som han kunde vente nogen Trost af. Saa grumt havde

Magnus Konge og Erling Jarl faret afsted mod hele den Slcegt, at Ingen vovede at ncev
ne Sigurd eller Håkon med Konge-Navn, eller engang omtale dem. Nu kom disse
Mcend anden Gang til Sverrer med Kong Knuts og Birger Jarls Breve, der indeholdt
de Ord: „det er vor Bon, at I lade Eder overtale til at hjcelpe denne fattige Flok, og paa

det I nu stulde agte vort Ord meer end tilforn, da stulle vi, hvor lidet vi end forhen toge
os af Eders Sag, stolte og styrke Eders Rige med Alt, hvad der staaer i vor Magt."

Endstjont de nu lokkede ham ved denne fagre Tiltale, indsaae han dog sin Uformuenhed til
at udfore saa stort et Verk, og negtede deres Bon. Da mindede de Birger Jarls

Slutningsord, og bode ham vcelge disse tvende Vilkaar: enten at ynkes over deres Stilling,

eller og vente af dem at tilfoies en hurtigere Ulempe, og sige saalunde: „lcenge have vi
tjent Eders Frcender, mistet vore Fcedre, Brodre, og ncesten alle vore Frcender, saavelsom

Fred i Landet for Din «Faders Skyld, og nu tilbyde vi os at gaae i samme Fare for Dig

selv; men Du forsmaar baade os og Din egen Hceder. Nu stal Du vide for vist, at vi monne
drcebe Dig og Dine Frcender, og derved tilkjobe os Fred med Kong Magnus, og saalunde

vorde grummest mod Eder, som vi vare tilforn huldest." Nu syntes ham, at hans Sag
paa Ny meget forvcerredes, og han overveiede hos sig selv, at hans og hans Fce
dres A3t snarest maatte gaa til Grunde, dersom han underkastede sig dette farlige Vilkaar.
Omsider tog han derimod, og den forste Sondag i Syv-Ugers Fasten forbandt de sig til en
fcelles Forening, og strår Måndagen ester ginge 79 Mand Sverrer til Håande, og Nogle

bleve hans Hirdmcend, Nogle hans Gjcester, Andre hans Huuskarle.

Nceste Nat efter dromte Sverrer, at han var oster i Sarpsborg, hvor Raum-Elven
salder i Soen, og ham tykkedes, at Magnus Konge og Erling Jarl monne vcere i Byen

med sine Krigsfolk. Ham syntes der var Mummel om, at en Kongeson monne vcrre
kommen til Byen, som alle Folk ledte efter, og det forekom ham, at Rygtet var om ham
Selv. Han dromte, at han lonligen foer ud af Byen og at Marice-Kirken laa for ham.

(sap. IU. «m-x eller Ol»ipBboiZ-, see 1 V. S. 216.
Kuum-elfl-, nu Glommeu.
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Did sogte han til Messe, og da han var i Fcerd med at bede i Kirken, syntes ham en Mand
gange mod sig, der tog ham i Haanden, ledte ham ind i en Stue nord ifrå Sanghuusdo
ren og tiltalede ham saalunde: „gak med mig, Broder, jeg har Noget i Eenrum med
Dig at afgjore." Han syntes gange med ham og noie betragte hans Udseende. Man
den forekom ham overmaade gammel, med sneehvide Håar. Han havde et stort Skjceg,

side Klceder, var rod i Ansigtet, havde stut Håar rundt om Hovedet, og var heller frygte
lig as Udseende. Sverrer synes at vcere tankefuld over hvad denne Mand monne ville.
Dette mcerkede den gamle Mand og sagde: „raeddes ei Du Broder; thi Gud haver sendt

mig." Da tykkedes han neie til Jorden for ham, og sporge: „hvad Mand er Du, Herre,
paa det jeg vist kan vide, at Gud haver sendt Dig?" Hiin gamle Mand svarer anden
Gang, og bad Sverrer ikte forfcerdes, sigende at Gud havde sendt ham. Da syntes han
at vorde endnu rceddere end for. Derpaa tog hiin gamle Mand ham i Haand, reiste ham
op og sagde tredie Gang; „r<eddes ei, Du Broder, Fred vcere med Dig; thi jeg er Sa

muel, Guds Prophet, og haver Guds Wrende til Dig at frembcere." Derpaa tog den
gamle Mand et Horn af sin Skrceppe, som han havde om Halsen, og der syntes ham at
vcere en Salve i Hornet. Da sagde den gamle Mand til Sverrer: „lad mig see Dine

Hcender," hvorpaa han tykkedes rcekke frem begge sine Hcender. Nu smurte Manden hans
Hcrnder og sagde saa: «disse Hcender styrkes og helliges til Had mod sine Uvenner og
Modstandere, og til at styre mange Folk." Derpaa kyssede han Sverrer, tog ham i hans

hoire Haand og sagde til ham: „sog Du nu oster paa, ud af Dine Frcenders Trcengsel;
thi Du skal vorde Konge," og end kyssede han Sverrer anden Gang sigende: „vcerDu mo
dig og stcerk; thi Gud monne staae Dig bi." Derefter vaagnede han, og fortalte strår

denne Drom for de 12 Mcend, der sov i samme Herberge som han, nemlig 2 Prcester
og 10 andre Mcend. Dem Alle syntes Drommen stor og mcerkelig, og alle hans Mcend
bleve ikke lidet glade i Drommen. Men da han sogte at formåa dem til at udtyde

Drommen, trostede Ingen sig dertil; nien Alle syntes det var bedre, at Drommen var dromt
end ikke. Og da han mcerkede, at denne Drom ei monne blive udtydet, bad han dem ei
gjore mange Ord af at den var baaren for ham. Alle som tilstede vare, syntes finde, at
der foregik stor Forandring i hans Sind efter denne Drom. I alt dette var og stor

Fare, eftersom han var i ukjendt Land og blandt idel ukjendte Folk. Det traf og ind paa
samme Tid, da han havde sat sig i Spidsen for sit Folge, at han tillige maatte bcere Omhu
for dem, som tjente ham, eftersom der ingen var, iblandt dem, som han havde paataget

sig at anfore og til hvem han havde bundel sin Skjcebne, der kunde veilede ham, uden han
Selv.

Onsdagen efter, som vi kalde Aste-Onsdag, tog han imod denne Skare, og begyndte

sin Fcerd fra Hammer i Vcermeland, uden at have meer end 70 Mand med sig. Han foer
ned i Viken; men paa dette Stykke Vei drev Folk til ham, saa han havde 350 Mand,

da han kom til et Sted i Viken, som heder Saurbo. Der lod han stcevne til Things, og
der vilde hans Mcend give ham Kongenavn; men han frabad sig det og sagde, det som

mede sig bedre, at hans Sag forst med sande Vidnesbyrd blev bekrceftet. Men de sagde,
at de ei vilde hore derpaa, og ei tjene ham, saalcenge han ei var hoiere end de Andre, som

den Kirke, som hermed synes meent, er Maria: Kirke i Oslo, see S. 55.
(sap. ti. Ugmni er nden Tvivl Gaarden Hammer paa Hammeroen, Mil i Syd for nu

vcerende Carlstad.
B»mwi> nu Ssrbs, see 1 B. S. 63 og fora,, S. 185..
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fulgte ham. Det var forste Sondag i Langefasten, da hans Mcend ginge ham til Haan.
de og svore til ham, under at bewre hans Svcerd. Ikke lcenge havde han styret denne
Skare, forend han erfarede, hvad han forud havde havt Mistanke om, at han ei meget

vilde vorde styrket ved deres Raadstag; thi lagde han al Omsorg paa sine egne Hcender,og medens

han og de vare i Viken, lagde han omhyggelige» Mcerke til deres Sceder og Boesen, som vare
komne i hans Folge. Saaledes forekom Folket ham meget ujcevnt, idet Nogle vare gjceve
Gutter og spagfcerdige Mcend, men Andre derimod ustyrlige og tilboielige til Ran og Useder.
DarandtdethamiSinde, atprove, om disse Folk vilde folge ham til noget Andet end Ran

og Ustykker; thi foer han tilbage til Vcermeland, eftersom han ei vilde rove i Viken; men

heller ved Slag vinde det Rige, hvortil han var sod og baaren. Fra Vermeland begyn
der han sin Reise, og agter sig nord i Landet. Saalunde foer han indtil han kom til
Eidastog, hvor han monstrede sine Folk, og da provedes det, at Mange havde givet sig i
hans Tjeneste med liden Mrlighed, mest fordi de tcenkte paa at blive Ransmcend, heller
end at gaae i Slag, deres Konge til Hceder. Udfaldet paa denne Monstring blev, at han
ikke havde meer end 80 Mand af de 400. Da saae han ingen Evne til at udfore det,

hvortil han havde bestemt sig, med saa faa Folk mod saa overvcettes en Mcengde, som han
kunde vente mod sig. Han saae, at han ei kunde lide paa det Mandffab, som hverken

vilde folge ham Nord paa eller Nord fra. De syntes heller at vilde opirre og egge Al
muen imod sig ved Ran og store Ustykker end folge ham i Mandsprover. Dette gik ham

meget ncer; thi han var i Begyndelsen ncesten imod sin Villie bleven udvalgt til Konge afdisse
Mcend, som siden ingen god Hjcelp ydede ham. Nu overtcenkte han sin Stilling; men syntes ikke
at see nogen Mulighed til at kunne komme bort fra disse Folk, eftersom de, der helst vilde
folge ham, holde et vaagent Vie med ham, saasnart han havde faaet Kongenavn og var
bleven Alle i Landet bekjendt. Nu vender han tilbage til Vcermeland og holdt Paaske

med en Prcest, som gjorde et herligt Gjcestebud for ham. Derefter sendte han sine Breve
til Norge til Thelemarken; thi Thelerne vare uenige med Magnus Konge og Erling Jarl, og
Sverrer lovede dem Retteboder om de vendte sig til ham. Han stcevnede dem til at mode
sig nord i Landet, om de vilde staae sig paa hans Side og yde ham Hjcelp.

Da Paaffe-Ugen var leden, saae han, at han ei kunde komme nord i Landet, med
mindre han tog en ukjendt og moisommelig Vei, eftersom der blev gjort store Rustninger
over hele Landet, saasnart det blev bekjendt, at der reiste sig en Flok paa Benene oster i
Landet. Saaledes var det dem ikke muligt at komme ind i Landet, hvor der vare store

Bygder; thi ansaae han det for raadeligst at vende om til Astersalt. Siden farer han
over en Skov, som var 12 Raster lang, for han kom til Eikis-Herred. Da de fore der

frå, havde de for sig en meget lang Skov, forend han kom til et Sted, som heder Mo
lung. Derfrå foer han til Icernberaland over en Skov som var 15 Raster. I disse

Skove var ingen anden Fode at faa, end Fugle- og Elgsdyr-Kjod. Mange og tunge Be

NilwBkoKl> Eidstoug, see 1 V. S. 32 og foran S. 328.
Delamsrlc, Thelemarken, see 1 B. S. 65, cfr. S. 169 om den geistlige Inddeling.
(sap. 12. eller Ovstru-sait (Angelsax. Adam af Vremens

oriontalw), nn Ssterssen.
Den oven ommeldte 12 Raster lange Skov er den samme, som endnu

kaldes Tolfmila-Skogen, og DiKis-k6ia<l er nuvcerende Eksherreds (Eker-Herreds) Sogn i Elve
dals-Herred i Vcermeland.

nu Malungs Sogn i Vester-Dalarne i Sverige.
nderalan6, er ncermest den Deel af Dalarne, som nu kaldes Dster-dalarne, cfr. 1 B.

S. 8.
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svmligheder maatte han udholde paa denne Fcerd; thi de fore lcenge omkring i übeboede
Egne, hvor de maatte taale baade Hunger og Kulde og megen Besvcer. Der kunde heller
ikke benyttes Heste eller anden Slags Befordring; thi paa den Tid var det voerst at fcer
des, eftersom Sneen losnede i Skovene, og Isen paa Vandene. Stundom fore de over
Moser eller store Myrer og tykke Skove eller store
der Sveakongens Vcelde, og var dengang endnu hedenjk. De havde aldrig fer feet en
Konge komme i deres Land, og vare aldeles übekjendte med en Kongefcerd. Der kunde

saaledes ncesten siges, at der fandtes neppe en Mand, der kunde skjenne om en Konge var en
Mand eller et Dyr; thi var det saare vanskelige at ferdes blandt saa taabelige Folk. Dog

viste den almwgtige Gud Kong Sverrer saa stor en Miffundhed, at han af dette Folk fik en
saare venlig Modtagelse og Lov til at fare gjennem Landet, saa saare de fik hans Ord at hore.

Desuden gik Veien som oftest over ode og übyggede Egne, Skove, Moser og Myrer, store
Elve og stille Vande. Fra Icernberaland foer han over en Skov, som var 18 Raster lang,
til et Herred, der heder Herdalen og horer til Norge. Derfrå foer han over en Skov, som
var 38 Raster at fare over. Paa denne Skov var deres Reise saa haard, at de havde Intet
at spise uden Bark og samt de Bcer, som havde lagt under Sneen om Vinteren.^

Det hamdte sig, at Kong Sverrer skulde fare over et stort Vand i ell Skov, og der var
ingen Farkoster i Ncerheden, uden at Folk, 3 eller 4 sammen, gjorde sig en Flaade af Tom
iner, som Leiligheden gaves. Den Flaade, som Kongen var paa, var ikke stor, og der var 4
derpaa. Saasnart de kom et kort Stykke fra Land seeg Flaaden i Våndet, saa det stod dem

midt paa Venene, og Våndet var en halv Miil bredt. I det samme Bieblik kom en Mand
lsbende til Vandstranden, fom var meget trått af at gaae; thi de vare nu i den storste Skov,
og havde voeret madlose i 3 foregaaende Dage. Denne Mand raabte til dem, som paa Flaa
den vare og bad dem hjcelpe sig, sigende, at han havde givet sig over af Reisens Meie. Det
svrige Mandskab var ncesten kommet over Våndet, og da Kongen Horte hans Raab, indsaae
han, at det gjeldte Mandens Liv om de ei modtoge ham, endskjondt det syntes ham paa den
anden Side, som Flaaden vanskelige» kunde bcere alle de Mcend, som forud vare derpaa. Dog

lod han Flaaden loegge til Land igjen, og tog Manden op, hvor farligt det end var. Da nu
Manden kom paa Flaaden til dem, gik Våndet dem over Knaeerne, og saaledes fore de over

Våndet, indtil de landede ved et omfaldet Trw og ginge siden af Flaaden. Kongen gik sidst,

og saasnart han steeg ud, sank Flaaden som Steen, hvilken Hamdelse i Forstningen forekom
alle Mand baade mcerkelig og underlig. Dog nu er det let at see for Alle, at denne Flaade
bar en Byrde, som var bestemt til et stort Verk, der paa den Tid ei var aabenbart, og til en

hsiere Vcerdighed end han havde, eftersom Flaaden flod medens den var ladet med Folk, men
sank da disse forlode den. To Ncetter senere vare de ien Brken, og havde ingen Mad, men
aad Tollesevie, og suede Saften af Birketrwer; men den Dag var Mandffabet ncesten

Da vare de komne saa langt hen i disse ode Skove, at de kun havde korte 14
Raster tilbage. Nu gik det saa vidt, at da Mandskabet foer over en stor Aa, lagde det sig
ned paa Elvebakken, eftersom det kom over, og skjettede ei om at gange lamgere formedelst den

Trcrthed, som var over dem. Kongen foer iblandt de sidste, selv tredie, og de dreve langt ned
ester Aaen, men dreiede omsider til Lands, og toge nogen Hvile. Da bad Kongen sine Maend

I) Trceer, som vare faldne om eller fcrldede i Skoven. 2) Den indre Vark af Trceerne. 3) Tranebcer.
4) Forkomne af Mode og Mangel.

Uerclalir NeiMksllalii), hvorom see 1 V. S. 67.
11l Binds Iste Hefte.
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Gapitel 1H
Om Kong Sver,

rers Reiser,

at samle deres Krwfter; thi nu var der kun kort til Bygden, og de vilde kunne glcedes igjen ved
den wde Ild, nåar de omsider kom til christne Mcend i Bygderne.

Nu kom han til lamteland, hvor Folket vilde stande op imod ham. Da sendte han
Sigurd af Saltnces forud, og meente, hvilket og siden prevedes, at de mindre vilde tåge sia,
vare mod kloge Anslag, saalamge Hovdingen selv ikke var kommen. Paa denne Fcerd
tog Sigurd alle deres Skibe, som de havde agtet sig til Landevcern. Da nu Kongen
kom, savnede de deres Skibe, saa det bedste de kunde gjere var at gange Kongen tilhaan-

Der vare mange af Magnus Konges Lendermcend, som alle indgik Forlig. Der
blev da lavet til store Gjestebud, og al Greje gjort for Kongen, som de gave 40 Mand.
Ester dette begynder han sin Afreise derfrå, og endnu var Fcerden saa besvcerlig, at ingen
Mand bjergcde sig med Mad i 5 Dage, og ei heller sove de; thi Kongen vilde ei lade
Rygtet gaae foran sig. Fredags-Natten fer Pintse-Sendag kom de i Ncerheden af By.
en. 2) Da Kjebstadsmcendene spurgte dette, fore de over Nid imod dem med 1600 Mand,
hvis Anferere vare Sigurd Nikolausson, Erik Arnesson, Ivar Horte, Ivar Selke og Ivar
Gjafaldsson. Da Kongen blev dette våer, foer han selv dem i Mede med en anden
Mand, som hedte lon, og da han kom ind i selve Skaren, fik de sand Kundffab om,
hvor stor Forskjellen var paa Mandtal, og ansaae det saalunde ei for raadeligt med 100
Mand at siaaes imod 1600 Mand; thi vendte de om dennesinde. Da havde Soelbo
erne samlet sig imod dem med 700 Mand; men Sverrers Folk vare saa mede af lang
Vaagst og Besvcerlighed, at Hvile var dem nedvendig. Siden sendte han Bud til Vig
leik paa Di gren, at han ffulde give hans Folk Mad, og venligen adled han Ordsendin
gen. Da de fore bort derfrå, gik det Kongen efter Guds Villie saa vel, at han og hans
Folk kom imellem Bondesamlingen og deres Skibe. Saaledes toge de hvert Skib fra
Swlboerne, og fore siden om i de Mcends Bygder, som gjerne vilde scette dem efter Livet;
de såtte sig fast i deres Gaarde uden at amdse hvordan Eierne syntes derom. Da disse
kom hjem, var der intet Andet for, end at samtykke i Alt hvad Kongen fordrede af dem,
og han paalagde dem Igjeld af en halv Maaneds Kosthold. Kongen var da paa en
Holme i Scela-Seen, som siden har faaet Navnet Kongsholmen. Derfrå fore de om
Natten, saa at ingen Mand fik det at vide uden de selv. Derpaa begave de sig op paa
et Fjeld, som heder Vatsfjeld, hvor de vare saalunde, at ingen Mand blev dem våer,
hvorimod de grangiveligen saae Alt hvad der foregik i Byen, og herte Mangt og Meget,
som blev talt om dem selv. Guldelerne havde og en stor Mcengde Folk samlet, hvilket
de og tydeligen saae; men da Hine ei i nogle Dage bleve Kongen og hans Folk våer, splw
tedes Forsamlingen. Dette saae Birkebenerne snart, fulgte dem i Hoelene og kom uven
tendes for alle Mand i Bygden. Da maatte de gladelige» underkaste sig Alt hvad Kong
Sverrer krwvede. Da dette snart spurgtes til Byen, sendte de Folk derfrå efter ham.

1) Underkaste sig Kongen. 2) Nidaros.

Cap. 14. nu Icemteland, see 1 B. S. 67.
Baltne«, nu Saltnces i Budvikens Sogn i Sydvest for Throndhjem, see 2 B. S. 209.
OelKuar, Indbyggerne i Belabu (Scelbo) i Sydsst for Throndhjem, see 1 V. S. 52.
vlAi-ln, nu Gd. Digre i Bratsberg Sogn i Strinden, sondenfor Throndhjem,

nu Scelbo-Ssen. (Kongeholmen) skal efter Schsnings Forme
ning (see hans Reise IH. S. 35, 39) vcere den nuvcerende Haas, henved Miils Vei vesten
for Scelbo Kirke.

VlltL koN (V»2so1I, V3X9seN), nu Vats-Fjeld imellem Klcebo og Melhuus Prcestegjcelde eller
mellem Nid-Elven og Gul-Elven i Syd for Throndhjem.

6aul6Nl>s, d. e. Indbyggerne i Guldalen.
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Atter maatte Kong Sverrer og hans Folge for den Gang undvige, og fore op i Sokne
dalen. Der han kom did, spurgte han, at Rut med 80 Mand, Alle vel bevebnede, vare
komne fra Thelemarken, i Folge den Ordsending og de Breve, hvilke han, efter hvad
ovenfor er fortalt, havde sendt til Thelemarken. Over denne Tidende blev han glad, og
foer op imod dem til Ren na bu.

Derpaa vendte han om, og havde da 180 Mand. De fore indtil de kom til Gau-K?Sver«rs
laros, og fatte der paa over Aaen. De 30 Mcrnd, som forst kom over Aaen,

sendte Kongen ud som Speidere, og Formanden for dem var lon Gudrunsson fra Salt
nes. Bymendene havde ogsaa sendt Speidere fra deres Side, T' i Taller, og da disse
Speidere modtes, blev 5 af Bymendene drebte, og een tågen til Fange, men een und
kom og bar Tidenden derom til Byen. Efter dette foer Byfolket ud af Byen med sit
Mandssab, som bestod af 2300 Mand, og fylkede det. Da sagde Ivar Horte,: „nu
stulle vi spille dem et Puds, og ffjule noget af vott Mandffab; thi ikke vove de sig i Kast
med os, dersom de see alt Mandffabet. Derpaa såtte de 700 Mand under et Gjerde,
og agtede forst at komme frem mod aabent Skjold/) nåar begge Here stodte sammen. De
gik saa vidt i deres Djervhed, at de toge Kong Olaf den Helliges Merke, og lod det bere
mod Kong Sverrers, endffjondt de vare kun Lendermend og Bonder; men dette faldt saa

lunde ud, som Inu monne hore. Den Mand, som Banneret bar, blev sat paa Hesteryg
og ilede efter Heren; men da han ei kunde standse Hesten, lob den mod 3 Mend, hvoraf
den Ene strax fik sin Bane, men den Anden blev saa lemlestet, at han aldrig siden blev
karff; selv faldt han af Hesten, og da faldt Banneret paa Jorden. Kongen fylkede
sin Her mod de 500 Mand, som opstillede vare, og såtte sine Buemend sammen, saa
hver Mand vel kunde bruge sine Vaaben. De derimod, som imidlertid laae under Gjer

det, merkede ikke til Noget, for Pilene fioi hvinende over deres Hoved. Saaledes kom
de forst paa Flugten, som Ivar såtte mest Lid til, og den Ene lob ovenpaa den Anden,

og de havde at glede sig over Seieren, som mindst syntes at kunne vente den formedelst
den store Forjkjel paa Folkemengde. Der seldede Kong Sverrer Ivar Selke og Ivar
Gjafaldsson, og med dem mere end 100 Mand. Da toge de Kong Olaf den Helliges
Banner og bare det ind i Byen efter denne fagre Seier; men de Hovdinger, som vare

komne derfrå med Livet, lobe hid og did, som Mysser i Musehul. Der blev Erik Ar
nesson tågen til Fange. Derpaa begyndte Folk at bede om Naade, og da ginge Mange

med Pdmyghed til ham, som havde blest sig op i megen Stolthed imod ham. Sverrer
Konge takkede nu den almegtige Gud, den velsignede Guds Moder Maria og den helli
ge Kong Olaf for denne fagre Seier, som Gud gav ham, hvilken Taknemlighed han lagde for Da

gen derved, at han gav dem Naade, som bade derom. Han syntes indsee, at de mange Stormend,
som vare undstyede, vilde komme imod ham med Svig, dersom han ei saae sig for. Efter
dette Slag sender Kongen fra alle Kanter af Byen Speidere, som vare borte i 3 Netter,

og kom tilbage med den Tidende, at Indthronderne havde samlet 3000 Mand, som vare
allerede paa Farten; desuden havde Ivar 50 Skibe ude ved Raudaberg. Da disse Ti-

ll Fcergebaade. 2) Falde dem i Ryggen.

BoKna6alr, nu Sognedal, Annexsogn til Stsrens Prcestegjceld i Guldalen, cfr. 1 V. S. 52.
Neunabu, nu Rennebo, Annexsogn til Meldals Prcestegjceld i Drkedalen, see sammesteds.
<sap. 15. lxNulai-os (ikke 6auwru3), d. e. Udlsbet af Gul-Elven, hvorefter hele den syd-

ostlige Arm af Drkedals-Fjorden har Navn af Gulosen.
8»Itn68 (ikke sandnes eller Oanue»), see ovenfor.

nu Rsberg, en Vergodde strax i Syd for Stadsbygdens Kirke, halvanden
Miil i Nordvest for Tyrondhjem.

3"
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<sapitel 16
Kong Sverrer
yioes Konge-

naun paa
Brething.

dender kom alle paa engang for Kongens Oren, saae han der ei var Tid at tove, men ilede
med sit Mandffab til Skibene og fik 11 Skuder. Da de vare komne et kort Stykke ud

ifrå Holmen, saae de Indthwndernes Flaade, som soer indenfor, og de kom hverandre paa
Skudvidde n<rr; men 40 Lastdragere laae ved Randaberg. Kong Sverrer vilde ikke gjore

dem Noget; thi de vare alle Kjobmcend, og komne fra Vaagen; men Sverrer vilde aldrig
gjore Kjobmamdene nogen Meen, nåar de holdt sig inden sine Grcendser. Der laae og 11
Skuder og et Langfkib, som Ivar havde sammendraget. Disse fiygtede strax, og turde ei
give sig i Slag med Birkebenerne; men Kongen soer ud til Agdances, hvor de forefandt 9
Skuder, og disse angreb Kong Sverrer strax. De stav saaledes fra denne Handel, at de

overgave sine Klwder og Vaaben, bleve forstodte og ilde medhandlede, og gave Slip paa Alt,
hvad de havde af nogen Vcerdi; dog lod Kongen ei disse Mcend drcebe. Derfrå fore de
ud til F olfkn, hvor de fandt et Lastffib, som tilhorte Ivar, og hvorpaa der var 6 Mark
Guld, hvilke de toge til sig. Derefter fore de for til More, hvor de tras 14 Skuder. Disse
Mcend gjorde det samme Marked, som de forrige; thi begge Partier agtede at fare til Ivar,
dersom ei Trold kom mellem Huus og Hjem.

Ester dette vender Kongen om igjen nord til Throndhjem, og da han med sit Folge
kom til Byen, viste de ham den Mre, som semmer sig en Konge, ringede over hele Byen
og ginge ham i Mode ien Procession. Derpaa lader Kongen udgaa Stevning til at mo

de paa Bre-Thing, og udnawnede 13 Mcend af hvert af de 8 Fylker, som ere indenfor Ag
dances, og da de kom, blev der givet Sverrer Kongenavn paa dette 8 Fylkers Thing, og Land
og Folk, efter gamle Lands-Love, ham tildomt med Vaabentag og Ed. Dette
foer brat omkring, og kom for Magnus Konges og Erling Jarls Bren. Strax samlede
de Mandskab og styrede nordefter langs med Landet. Da Kong Sverrer sporger dette,

vilde han ei bie, men tog sine Skibe og Vaaben, og foer ud til Orkadal. Der fatte de Ski
bene paa Land, stak Ild paa dem og brcendte dem alle op. Siden vendte de sig til Op
landene, og da de kom over Dovrefjeld i Gudbrandsdalen, holdt de Thing, og droge fra Thin

get til et Vand som kaldes Mjors. Der var en Samling af Lendermcend, som havde
18 Skibe. Der vare 3 Lendermcend, Halvard af Saastad, Soebjorn Sindresson og

Ivar Gcesling. De havde samlet en anden Hcer paa Landet, der bestod af 1300 Mand;
men Kong Sverrer havde kun 300 Mand. Han undersogte hos sit Folk, hvad nu var
at foretage; men Alle vilde staaes. Kongen svarer saalunde: „ikke synes mig, som dette
monne vcere Eder til Held; thi her have vi med stor Overmagt at gjore. Andenlund agter
jeg at vinde Haab om at hevne min Harm, end ved at gange i stig Snare; thi ikke er det

at hevne min Fader eller Brodre og mange Forfedre, at jeg selv vorder lagt paa Jord
eller jaget paa Flugt." Siden trak de sig mod deres Villie, men efter Kongens Raad, 2

Dagreiser tilbage. Kongen sendte 40 Mand forud til Hadaland, til et Vand som heder

I) Denne Nyhed.

Nu lm r (Mllul-Knlm,-), nu Munkholmen ved Throndhjem, see 1 V. S. 149.
nu Vaagen i Lofoten i Hålogaland, see 1 V. S. 276.

i Drlandets Prcrstegjceld. Efter denne Gaard fik Fosens-Lehn, nu Fosens Fogderi, Navn.
Cap. Ni. eller Mjsr», Indssen Mjssen paa Hedemarken, see 1 V. S. 33.
Bus t»<lii-, nu Gaarden Saastad i Stange Sogn og Prcesteg.jceld paa Hedemarken. Paa

denne Gaard stod i Middelalderen en Kirke.
Ounclbu (Bunndu), nu Gaarden Sandbo i Vaage Sogn og Prcestegjcrld i Gudbrandsdalen,

var Ivar Gceslings og hans Descendenters Ecrde; see om dette gamle Hovdingescrde Krafts N.
B. 11. 136, Urda I. 331—82.
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Rond, og disse toge alle de Skibe der vare at faa. Da nu Kongen kom der, vare 3 Flokke

forud samlede der, 300 Mand paa 2 Steder og 500 Mand paa et. Derpaa deelte Kon

gen sin H<er i to, og tog selv med sig 100 Mand, men de andre 100 Mand sendte han til
Azur Valles Gaard, hvor de revede indtil 30 Mark Guld. Medens de vare borte, vilde

Kongen ei heller vaire ledig, men vovede et Angreb med det Mandskab, som var tilbage, imod
en Skare, der bestod af 300 Mand. Derpaa rustede de sig paa begge Sider ester slig
Leilighed, som da var forhaanden. Men saasnart Birkebenerne svingede deres Vaaben, blev
Bsnderkarlenes Sind slagen med Rcedsel, og de valgte det bedre Raad, bade om Naade,
kastede deres Vaaben, og lagde saalunde deres Skrcek for Dagen. Kongen gjorde nu som

fer, og gav hver Mand Naade, som bad derom, og da de Andre, som havde. vceret med i
Flokken, saae hvorlunde det var gaaet deres Stridsfceller, forligte de sig ogsaa med Kongen.

Da blev ham Lydighed lovet, som aldrig fer var skeet paa Hadeland, og der blev et Thing
sammenkaldt, hvorpaa der skulde handles om Forlig med Kongen. Dette Forligsmede var
ester Bendernes Agt ikke sviglest; thi de saae at Kongen havde kun lidet Mandskab, og de
agtede at gjere et Anfald mod ham paa Thinget. Men den Dag da Thinget skulde vcere,

kom de tilstede, som vare farne hen for at plyndre Ozurs Gaard, og dg var Antallet af Kon
gens Mandskab sterre end af Bendernes; thi vovede de ei i mindste Maade at gaae anden
Vei end Kongen vilde. Saaledes paalagde Kongen dem Alt hvad ham syntes, og de sam
tykkede i Alt hvad Kongen foresagde dem. Det hedte vel saalunde, at de vare forligte; men
dog prevedes som fer, at Benderne havde en Rcev bag Oret. De besluttede da at sende

Ord til Orm Kongebroder, at han skulde drage fra Viken mod Kongen, om han kunde; thi
han var den Tid ombord paa sine Skibe, hvorimod de lovede at ville drage mod Sverrer,

om han vilde undsty. Siden lod Orm samle et stort Mandskab, og lod store Skibe drage
ud af et Vand, som heder Tyri, og agtede at traekke dem over Land op til Våndet Rend

mod Kong Sverrer, som var der paa sine Skibe. Saaledes havde de ordnet deres Vagt,
at der var 14 Skibe, alle i Mjers paa Hedemarken. Dette spurgte Kong Sverrer, og

tog derefter sin Beslutning. Han lod som han vilde fare ud imod Orm, og sendte did alle
sine Speidere. Siden foer han ud i Skoven med 40 Mand, som foeldede Temmer; men
ingen Mand vidste til hvilken Ende. Han havde befalet sine Mcend, at de skulde komme

ester ham, og saa gjorde de; de kom hvor han var og bleve der om Natten. Om Morgenen
i Dagningen blev der blcest i Luren, og hele Mandskabet stod op, uden at Nogen vidste hvad
Kongen vilde foretage sig. Da Mandskabet var klcedt, menstrede han det, og befalede dem

at trockke de Skibe, som vare i Rend-Vandet, 5 Raster over en Vei, hvor der fer abdrig
var faret med Skibe. Nu behevede man ei at sperge, hvortil det Temmer skulde, som Kon
gen Ferredagen lod fcelde i Skoven; det var nemlig Skibsruller. De fortsatte uafbrudt de

res Foerd indtil de kom til Mjers, hvor de gjorde uventet brat Anfald paa Lendermcendene,
som vare der forud. Deres Stridsmede endtes saa, at han fik Gavn deraf, som Gud vilde,
og Sverrer jog alle sine Fiender bort. Da der nu var bleven renset for Fiender, foer

Kongen til Hamar-Kjeping, hvor han holdt Thing med Benderne, og der modsatte Ingen
sig hans Villie. Lendermcendene stygtede for Kongen til den sydlige Ende af Våndet, men

Nsn6, nu Randsfjorden, see 1 V. S. 42.
L»11», en Variant har Nilsi, der maaskee rigtigere lcrses Lilli eller Lilliil, som da med Ri

melighed kunde antages for Bilden, en stor Gaard i Grans Prcestegjcrld paa Hadeland.

nu Kjslveien den store Landevei imellem Hadeland og Thoten er et Navn,
som end minder om denne Sverres mcrrkvcerdige Skibsft»tning, cfr. Hak. Hak. S. Cap. 136.

N»m»r-Knup3UKr, Kjobstaden Hammer, hvorom see foran S. 170.
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men Kongen var paa den nordlige, saa der var langt imellem dem; thi Mjers er saa siort et
Vand, at det er ligere Sem selv.

v'ap>ttl 4?. Halvard af Saastad og andre Lendermcrnd gjorde et stort Gilde paa Saastad, og
lndbed alle dem, som komme vilde, paa det Flokken kunde vorde den sterste. Paa den Tid
var der Kirkemesse. I dette Gilde vare 300 Mand, dog kom Flere end indbudne vare.

Birkebenerne segte og til Kirkemessen; men rustede sig til Slag. Paa begge Sider Mede
de deres Mandskab i Slagorden, rykkede frem, og skjede paa hverandre; men meget snart

gave Lendermcendene sig paa Flugt med deres Mandskab, hvoraf 7 bleve drcebte og 5
tagne til Fange. Nu såtte de sig til Gjcestebudsbordet, som übudne kom; men hine bleve
jagne bort, som lode det tillave. De rendte til Orm Kongebroder og fortalte deres lidet

hcederlige Fcerd. Siden lod Kong Sverrer udforske af de Mcend, som fangne vare, hvor
deres Skibe vare skjulte, og dette sagde de. Derefter tog Kongen alle de Skibe, som i
Mjers vare, baade store og smaa. Der gjorde Kongen alle Lendermcendenes Gods til

Bytte, saavelsom deres der undstyede, saa og al den Landskyld, som Magnus Konge og
Erling Jarl agtede sig selv. Nu havde Kong Sverrer hele Oplandene og Bsterdalene i

sin Magt, og stedse blev deres Lod bedre, som beiede sig under ham, end deres der stampede
mod ham. Og saasom Folk saae, at hans Styrke vorede, mere formedelst hans forstandige
Raad, end Mcengde af Mandskab, syntes de med stedse sterre Lyst at stunde til ham. Saa
ledes samledes saa mange Folk om ham, at han havde 300 Mand. Da Magnus Konge
og Erling Jarl derefter kom til Viken, og herte den Tidende om Birkebenerne, som nu er
fortalt, samle de Mandskab paa Ny over hele Viken, og finge en ustyrtelig Hcermagt. Da
nu Kong Sverrer saae, at det ei var raadeligt for ham dersteds at bie denne Fare og store
Overmagt, overveiede han, hvad han nu havde at gjere.

Om Kongruer- Kong Sverrer sig fcerdig til at fare ned til Sogn, og agter sig til Bergen.
r« eftersom den almcegtige Gud og den hellige Jomfru Maria haver givet Kong Sverrer

mangen en fager Seier, kan det vel vcere, at avindsfulde og uforstandige Mcrnd ei ville tro

vor Fortolling og kalde os usandfcerdige, om vi sige, at han stedse har havt Seier. Nu
skulle vi gjendrive deres Mistanke, troligen fortsette vore Frasagn og fortolle baade Godt

og Ondt. Thi mangen Sergesti maatte han og hans Meend betrcede, fer saa megen og
saa stor en Harm blev hevnet, som han havde at gjengjcelde Fader og Sen/) og kun med
Sv<erd i Haand fik han sin Fcedrenearv af de Stormamd, som vare ham imod, med ikte
sterre Mandskab end han havde. Og endskjent han gjennemgik mangen Våande under

Uveir og Besvcerlighed, kom han dog aldrig i slig Fare, baade af Medighed og haardt
Veir, Sevnleshed og Madleshed, som i denne Fcxrd. Nu giver han sig paa Veien, og
agter sig til Bergen; men da han kom til Sogn, havde hans Fienders Speidere faret sor

tere end han; thi medte han der en stor Skare. Det ferste han kom med sit Mandskab
ned i Sogn, faldt hans Vei over en eenslig Sti, og paa den ene Side deraf leb en Aa
i saa strid en Strem, at den gik overalt i en Fos, saa ingen levende Skabning kunde
komme derover uden en flyvende Fugl, og paa den anden Side var der et Styrtberg,

som ingen Vei gik over. Denne Sti var saa trang, at ikte stere end Een af Gangen
kunde komme frem paa den. Oppe paa disse Fjeldknatter sadde en stor Skare Ben

der med store Stene og Temmerved, beredte til at styrte disse ned, saasnart Kongens

Mandskab var kommet lige under dem. Da Kongen saae dette, opfandt han Raad mod
Raad, og tiltalte sit Folk saalunde: „nu skulle I ei give disse Mamd Leilighed til at gjore
Eder Skade, men I skulle see om muligen at spille dem et Puds, og jeg skal forsege, om

!) Magnus og Erling.
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jeg ikke kan faa nogle af deres Mandffab jaget bort." Derpaa foer han med nogle Mcend
til et Sted, hvor Fjceldet kunde bestiges, og kom uforvarendes bag paa dem. De gave sig
strax paa Flugten, men Nogle bleve drcebte. Siden foer han ned i Bygden med sit
Mandskab, og de bleve inde i Lcerdalen. Om Morgenen vidste de af ingen Ting, for
Vzur Balle kom farendes med 35 Skibe. Birkebenerne grebe strax til deres Vaaben, og

ginge imod dem; men endffjent der var en stor Mcengde Mandskab paa Skibene, troste
de de sig ikke til at gange paa Land, hvilket syntes dem farlige, fordi Birkebenerne stode
paa Land ved selve Havnen; thi lagde de igjen fra Land.

Da Kongen nu saae, at der var ingen Skibe at faa, eftersom Speiderne vare komne ?o«q S?c'f
foran dem, agter han at fare op til Vors og derfrå ned til Bergen. Dette var en Fa- ""

res-Fcerd vinterdags; thi der er megen Fjeldvei, hvor der kunde ventes megen Sne, dog

besiuttede de sig dertil; thi Skjcebnen havde dennesinde bestemt dem et Slag. Siden fore
de op til Vors, og store og mangfoldige Farer udebleve ei for dem. Den forste var, at

deres Fiender der havde samlet sig, nemlig alle Vorser, mange Sogninger, Hardangere og
Sendhorder, og det var en ustyrtelig Hcer. Alt dette Mandskab kom uforvarendes paa
Birkebenerne Simons Messedag, just som Kongen sad ved Madbordet og agtede derpaa

at fortsattte Reisen. Da de bleve dette våer, sprang de op fra Bordet, vaabenklcedte sig
og biede efter det svrige Mandskab; thi de havde ikke Alle eet Herberge om Natten. Da
nu alt Mandffabet var kommen sammen, fylkede baade Birkebenerne og Bonderne deres
Håer; men endskjondt Birkebenerne vare mandfcerre, vilde de ikke vcere de sidste til at an-

<tap. 18. I.Vi-a6»li- (I.er»<ialr), nu Lerdal i Indre-Sogn. Den steile og vansselige Klip
pesti langs en fraadende Elv, som ovenfor beskrives, synes ncermest at passe til den gamle Vei
fra Borgunds Kirke til Gaarden Husum. Da Veien nedad Vindhellereu og over Galderne er de
senere Tiders Verk, saa kan denne folgeligen ei vcere meent.

Cap. 19. Vor», Vos, see 1 V. S. 114. Fra (Lerdal) maa altsaa Kongen have
tåget op ad Grste-Dalen, i Ncerheden af Tsnjums Hovedkirke, og over Fjeldet til (Ur
land), samt videre til Kaardalen i Floms Annexsogn og over NaudaHsl!, som Vosserne nu kalde
Raueggen, et lavt Fjeld imellem Kaardalen og Vossestranden, (de Gamles 1 B< S.
13) ikke mellem hiin Dal og Rundalen. Fsrend Veien blev anlagt over Staleim igjennem
Ncero-Dalen til Gudvangen, var Passagen over Flom og Raueggen den eneste Communikations-
Vei imellem Indre-Sogn og Vos. Endog i vor Tid befares denne Vei ikke sjelden af Vosser
og Urlcendinger. Naar det altsaa Cap. 152 siges, at Sverrer „anden Gang" drog over Nuu<w-
Hall, saa har Forfatteren nemlig havt Hensyn til denne Kongens Reise til Vos, men ei til hans
Tilbagetog gjennem Rundalen, bvorom see nedenfor.

Sverrestien. Paa det moisommelige og farefulde Tilbagetog fra Vos, var det at Kong
Sverrer passerede en af ham selv banet steil og snever Vei eller Klippesti, bekjendt under Navn
af Sverrestien, om hvis Beliggenhed man har vceret af meget forskjellig Mening. Saaledes siger
Pontoppidan i sin Norg. Naturhist. I. 93, at den er beliggende ved Ncero-Fjorden, hvor endnu
Veien findes hcengende i de samme Icerntapper, som Kong Sverrer der lod inddrive i Fjeldet, da
han banede Vei for sin Armee o. s. v. Falsen henlcegger den med endnu mindre Rimelighed til
Giljeffreen imellem Sogndal og Fylkesbygden i Indre-Sogn o. s. f. Begge Meninger ere aaben
bar urigtige, hvilket ved en noiere Vetragtning af Kongens Stilling allerede maa blive fuldkom
men indlysende. At Kong Sverrer nemlig har tåget mod Ost igjennem Rundalen, derom kan ei
vcere mindste Tvivl (see Flottmann i Norske Tilffuer 4 Aarg. Nr. 3 og 4). For denne Mening
tale saavel Sagnet, som Navnet Kongs stien, eller Kong Sverres Sti, ved Gaarden Nedre-
Klsve, omtrent Miil ovenfor Vossevangen, hvor Dalen indknibes til en smal Revne. En
liden Side-Dal, omtrent halvanden Miil ostenfor Sverrestien, hvor Kongen ventelig har leiret sig
eller overnattet, kaldes endnu Sverre-Dalen, hvorfra gaaer en Fjeldvei over til Halling
dal. Denne Vei er det uden al Tvivl at Kongen har tåget; thi at han ved at overstige det
korte Fjeld til Kaardalen i Urlands Prcestegjceld i Sogn, skulde kunne fare vild i over 8 Dage,
er aldeles uantageligt. Den fsrste Bygd Kongen kom til, kan saaledes have voeret den isolerede,
omtrent halvanden Miil i Nordvest for Aals Hovedkirke i Hallingdal liggende Dal, Vatsbygden
kaldet, hvorncest Kongen maa have tåget Veien igjennem Vatndalen over Aal, Thorpe, Goel og
Hemsedal til Valders, cfr. Krafts Norg. Beffr. IV. 666, 989—90.
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Capiie! 20,

gribe, men gjorde et saa haardt Anfald, at Spidsen af Bondehceren rykkede tilbage. De
stygtede over Aaen, hvor den var smal, og op paa nogle Knatter, som laae ved den, hvor de
stjode paa hverandre. De fore nu paa hver sin Side af Aaen, og Bonderne vilde omgaae
dem for at komme bag paa dem. Hoiere oppe var Elvekloften bredere, og ved den overste

Ende var et Vand, saaledes at der var en lamgere Afstand imellem dem jo lcengere de fore.
Saaledes kom Natten paa og skjulte dem saa for hverandre, at de ei kunde gjore hver

andre nogen Skade. Ei heller var der nogen Kanst at komme til Byen, eftersom Tiden
den om dem allerede forud var kommen der, og der var saa stor en Styrke og Mangfol

dighed af Mandstab i Bergen, at der for Birkebenerne var intet at udrette. Han vilde
derfor fare samme Vei tilbage, og tog 5 Ledsagere, som veiviseste vare, og dette kunde

nok behoves; thi Veiret blev saa stemt, som sjeldent er Tilfceldet, og der kom saa stor
Sne, at neppe Mage var seet. Kort at fortolle, de mistede der meer end 130 Heste med
forgyldte Sadler og Bidster, kostbare Klceder og mange andre gode Ting. Dertil kom,
at de vidste ikke hvor de fore, vare madlose og manglede Vand tilligemed alt Andet. I
8 Dage smagte de Intet uden Sne. Dagen for Allehelgenes-Messe blev Veiret ogsaa saa
stemt, som de, der hore denne Fortolling, neppe ville troe, saa at en Mand endog omkom i
det Stormen kastede ham overende, og Ryggen blev sonderbrudt paa tre Steder.. Det

meste de kunde gjore nåar Stormbygerne kom, var at kaste sig ned i Sneen og holde
Skjoldene saa fast muligt over sig, og da lagde ogsaa Ledsagerne sig ned; thi de vidste ei

hvorhen de vare komne, og det var saa morkt, at de ikke kunde see for sig. Saa medtaget
var Mandstabet baade af Modighed og Sult, og Nogle af Kulde og Uveir, at de ingenlun
de vilde fare lamgere, og da de omsider kunde see noget fra sig, saae de, at de vare komne i
Ncerheden af nogle bratte Fjeldknatter. Da begyndte en stem Knurren blandt Kongens

Folk; Somme sagde at de vilde kaste sig ud over Fjeldknatterne, og saaledes gjore en hurtig
Ende paa denne utaalelige Oval; Nogle sagde: „det er mere hcederligt for os at mindes

Forfcrdres Gjerning og folge tappre Mamds Exempel, som selv bare Vaaben paa hveran
dre, og hellere droebe hverandre end taale lamger stig Nod."

Da bod Kongen Taushed og tog saalunde til Orde: „jeg haver en Stund lyttet til
Eders Raadstag, som synes mig fortvivlet, og dette Eders Forfatt duer ikke det
Dersom I gange ud over Fjeldet og omkomme Eder selv, da gjore I gal Mands Verk,

som de, der ei kunne styre sine Been. Ville I derimod vende Eders Vaaben mod Eder
selv, da er dette hedenske Mamds Skik, som ei kjende Gud; men vi, som ere christne Mcrnd
og christne Mamds Born, vi vide, at den Mand, som volder selv sin Bane, ingen Naade

kan haabe hos Gud. Nu er dette Djcevelens Tilstyndelse, og hans Villie ville vi ikke
gjore; men vende os til Guds Mistundhed og vel ihukomme, at, omendstjondt Gud synes
at tilskikke os en haard Kamp, monne han ei straffe haardt, hvor lidet er forbrudt. Lader
os derfor nu angre vore Synder og erkjende, at vi straffes af Gud for vort onde Levnet,

og ei formedelst hans Grumhed, som ei er til. Thi skulle vi med Pdmyghed og Sagt
modighed boie os for ham, som han selv haver lcert os, sigende: lcerer af mig; thi jeg er yd
myg og sagtmodig i Hjcertet, og I monne finde Hvile for Eders Sjcrle. Nu kan enhver
Mand see, at det er bedre med det Gode at boie sig under Guds Mistundhed, end übesindigen
at kaste sig i Djcevelens Vold. Thi vil jeg, at I stulle give Eders Minde til at undergange
samme Lofte, som jeg vil gjore, nemlig med hellige Bonner paakalde Guds, den hellige

Marias og den hellige Kong Olafs Mistundhed." Folgen af denne Kongens Tale blev, at

de med Haandstag og Vaabentag bekroftede det Lofte, som Kongen havde foresagt dem.

l) I Texten «ikke Vetta," som er forstaaeligt nok i vort Bondesprog.
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Endjkjondt Uveiret var saa overvcettes hvast da Kongen begyndte at tale, at de som ncermest
stode vanskelige» kunde hore ham, viste Gud, da han havde fremsagt sit Loste, saa brat
og hoi Miskundhed imod dem, saa de ei tykkedes mcerke, hveden Vinden kom. Der blev

sirar Solskin og saa klart og blidt et Veir, som om det var Midtsommers. Nu kjendte de
ferst hvor de vare, og at de vare farne tvcers as den Vei, som de skulde; dog var Kongens

Folk saa udmattede, at 30 faldt dode ned ien kort Stund. Nu soge de til Bygderne;
dog var deres Fcerd seen og besvcerlig, og da de kom til nogle Scetere, kastede de sig ned der

og toge Hvile. Henimod Midnat sogte de at staae Ild, der hoiligen behovedes om det kunde
lykkes dem; men de vare saa medtagne, at Ingen var i Stand til at staae Ild. Da gik
det som oftere, at de med Guds Miskundhed fik Hjcelp fra en Kant; thi det gjceldte deres
Liv om de ikte fik Ild. Men Han siog Ild, som styrede denne Skares Skjcebne, og

hvis Raadsiag alene gjaldt, og det var Kong Sverrer. Han stog Ild med en Flinte
steen og tcendte derved en Kjcerte; denne gav han sine Mcend i Hacmden, som dermed gjor
de en stor Ild, hvorved de varmede og torkede sig. Ikke langt derfrå var en liden Gaard,
og Kongen foer til den Bonde, som der boede, og blev der om Natten; men Nogle af

Mandstabet fore til Hovedbygden. Da Kongen nu saae, at hans Folk var vederqvceget
med hvad der var forhaanden, foer han Selv, tilligemed det Mandskab, som var bedst
kommen paa Fode, for at holde Vagt; thi der var en Een-Sti, og nåar den bevogtedes,
vare de Alle i god Behold. Paa dette Vagthold var Kongen indtil den tredie Dag; men

da vilde han stige ned i den storre Bygd, hvor nogle af hans Folk vare. Meget vcmste
ligt var det imidlertid her at fare; thi mellem Bygderne var en hoi Fjeldvei, ellers maatte
bratte Berglier overfares, til Folkets store Fare. Ikke heller kunde Kongehceren fare op

over Fjeldene; thi saasnart de kom i Bygden, kom det onde Veir paa dem.
Siden foer Kong Sverrer op til Valdres, hvor han lod sig bevcerte paa sine Gaarde, Epitel 21,

og derfrå til Gudbrandsdalene, hvor der blev gjort en halv Maaneds Gilde for ham og alle "rog«enderne.
hans Folk paa hans Gaard Steig. Efter den Tid kunde han ei lcengere fidde i Ro;
thi der var 12 Bonder paa Hedemarken, som aftalte med hverandre, at hver af dem
skulde scette sig i Spidsen for en Skare af I Ol) Mand, og desuden vare og Magnus
Konges Mcend fra Hamar-Kjoping der. Da Kongen spurgte denne Tidende, gjorde han
sig fcerdig til at reise fra Dalene; thi han vilde ei der blive indestcengt, om de Mede sig

for Dalemundingen. Den Bonde, som var Bondernes Formand, og havde ophidset denne
Skare, hedte Thorgrim. Kongen paajkyndede sin Fcerd; thi han vilde heller selv speide

sine Fiender, end at Andre stulde gjore det for ham. En Nat forlod han selv sit Mand
jkab; thi han vilde ikke at den hele Flok ffulde forsinkes ved denne Syssel. Han foer
den Nat selv og kom til Thorgrims Gaard, hvor han fandt ham hjemme med 9 Bland.

Da blev deres Mode anderledes end Thorgrim havde tcenkt; thi Gud ffiftede saa mellem
dem, at han fik den bedre Lod, som fornemst var, og Bonden blev bunden, men hans
Huuskarle afpryglede. Saaledes endtes denne Sag, at Kongen tog megen Formue fra

Thorgrim, som desuden maatte betale Sverrer Konge en halv Mark Guld, og glad var
han, at han stap med det. Derefter stilles de ad.

Efter dette foer Sverrer Konge til Hamar-Kjoping, hvor Harald Gudbrandsson blev
tågen til Fange; men saasom han var en Frcende af Kongen, bade Mange at han ei vilde
lade ham drcebe, og han betalte Kongen 12 Brer Guld. Andre af Magnus Konges
Mcend undlobe og mistede stor Formue i alskens Kostbarheder. Derpaa foer Kongen til

Cap. 21. Bteix i Froens Prcestegja-ld i Gudbrandsdalen, ste 1 B. S. 279.
111. Binds Iste Hefte. 3
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Gapitel 23
Om Erling Jarl
oghainßaadstag.

Vapitel 2H.
Sverrer plyn

drcrSimonsßo

Dsterdalene, og kom der 5 Netter for Juul; men da Bonderne tenkte, at han vilde sette
sig der i Kost med sit Mandffab i lulen, bare de Omsorg for, at ingen Mand gjorde
noget lulegilde i Stand, hverken med Oldrikke eller anden Kost. Da Kongen merkede

denne deres Hensigt, sinder han paa et Raad derimod; thi han og hans Folk trengte ikte
mindre til Julekost, endskjont Bonderne ei dertil vilde forhjelpe ham. Nu vender han
sin Ferd bort derfrå, lader som han vilde fare oster til Vermeland, og brager oster til
Eidajkog, hvor den rette Vei laa. Da han kommer der, skiller han sin Flok og lader 100
Mand fare oster over Skoven til Vermeland, hvor de vare velkomne. Kongen selv der»
imod vender om paa Veien til Dalene med 300 Mand; thi han tykkedes vide, at de

monne have gjort sig i Stand til lulegilde, saasnart han med sine Folk var faren assted,
og dette, som saa mangt andet, provedes at vere som Kongen tenkte. Saaledes kom

de tilbage under lulen, og da node Alle lige godt af Julekosten, hvordan end Bonderne
syntes derom, saa at Kongen og hans Mend fik den bedste Bevertning i hele lulen,
hvorsomhelst han kom frem.

Erling Jarl var oster i Viken, da han spurgte dette, og var derover ilde tilfreds.
Strax efter Juul lod han udbyde til Leding, og tenkte at han skulde gjore Dron for Bir
kebenernes Dor/) stoppe dem Alle ind i Dalene og fange dem i en som Souver,
der fores til Slagterbenken. Men det gik anderledes, da Kong Sverrer betimeligen vog

tede sig for den Snare, hvori de vilde fange ham. Kongen havde indrettet sig saa, at
han tog sine forste lulegilder nord i Dalene, og siden, da lulen var leden, sogte han sor
efter mod Mundingen. Saaledes var han kommen bort og oster til Vermeland, for
Jarlen kom did, og kunde blot plistre i hans Nu agter Jarlen at fare oster ef
ter ham til Vermeland; men Vermerne hindrede det og sagde, at han ei skulde have faret
en verre Ferd, og feldede Braate i Veien for ham. Formedelst alt dette vendte han om.

Kong Sverrer samlede nu alt sit Mandskab sammen, og red med 500 Mand ned

i Viken til Simuns Gaard i Striks vik, plyndrede hans Bo og brendte Gaarden med
alle hans Langffibe, saavelsom et ganske nyt Bstfarer-Skib, og lod 40 Nod drive til Ver

meland. Da Simun spurgte sin Skade, lod han opstjere Krigspiil mod Birkebenerne og
stevne Frie og Ufrie til denne Ferd. Simun var en stor og megtig Hevding, mod

hvis Bud Ingen vovede at handle; thi drog han i en kort Stund saa meget Mandskab
sammen, at han havde 420 Mand; men Kongen var imidlertid faren undaf alt oster til
Elven, og var kommen til Landsgrendsen. Simun foer da langs op efter Gota-Elven,

just som Kongen opholdt sig i en liden Bygd, men hans Folk laae fordeelt i Herberge kort
derfrå; thi Bygden var liden. Kongen kjendte endda ikke til den bratte Fare, som sve
vede over ham; men hans Venner sendte et Budjkab til ham om Natten fra Gotland, at

Simon foer med en ustyrtelig Her og vilde komme brat paa ham, om han ei tog sig i
Agt. Da nu Kong Sverrer spurgte dette, var der Intet andet for, end strax at tåge

til Kleder og Vaaben. Siden sendte han Bud til sine Folk, og det gik ikke fort; thi
de dreve vide omkring her og der. Kongen foer til en Skov, som heder Hufunes-Skov

I) Overumple dem. 2) En indhegnet Plads, en Fold. 3) Gjore Stei og Larm uden at naa ham.

<sap. 22. N ti iclal i r eller Dsterdalen, ste 18. S. 315.
<sap. 24. BKi'ikBviK, nu Gd. Skredsvik, hvorpaa Sognekirken staaer, ved Gullmars-Fjord

i Lane-Herred i Bahuus-Lehn, halvanden Miil vestenfor Uddevalla.
Itukun eB-Bkl>Ar Den Gaard, paa hvis Grund Staden Venersborg i

Aaret 1612 blev anlagt, heder Hufudnces; i Ncrrhcden af denne Stad og Gsta-Elvens Udlsb af
Vcnern maa vel altsaa denne Skov have vceret.
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«sapitel 23
OmKonq Sver

rers Reiser.

Vapire» 2«
Om belsinaernc

og loemlcrne.

og biede der sit Mandffab. Da nu hans Mcend vare komne, raadforte han sig med
dem om, hvad nu var at gjere, og sagde som saa, at det monne vorde dem tungt at

staaes mod Magnus Konge og Erling Jarl, nåar de ffulde sty for hans Lendermcend,
ftrend de havde provet en Dyst med dem, endffjondt de havde meget Folk. Alle som

Een paastode heller at vilde staaes med Simon end sty; men troede ham dog ei saa
mandstcerk, som han virkelig var. Derefter fore de nu mod Simon, og de modtes for

Dag i et saa stort Bcelmorke, at Ingen vidste af nogen Ting for Mcerket kneisede over
dem. Strax begyndte de at staaes, og Slaget var haardt dog ikke langt, men endte

saa, at Gud gav Kongen en fager Seier, og der faldt 140 af Simons Mcend, og af
Kong Sverrers kun 7. De trostede sig dog ikke til at forfolge de Flygtende formedelst

Hcerens Mcengde og det Morke, som var over dem.
Efter dette Slag begav Kong Sverrer sig paa Veien til Konghelle, hvor han fik

meget af de Mcends Gods og Formue, som vare undstyede, og lagde Byen i 20 veiede
Marks Bod. Der var han ikke lcengere end 2 Ncetter; thi han tcenkte, som rimeligt

var, at da saa meget Mandffab var stygtet med Simon, monne de igjen vende tilbage.
Derfrå foer han til Ljodhuus, hvor han dvcelede nogle Ncetter. Efter dette samlede
Magnus Konge og Erling Jarl en stor Hcer sammen, saa at de havde alle de Lender
mcend, som i Viken vare, med sig. Det bar da saalunde til, at den Ene ikke vidste
noget til den Anden, men fore beent mod hinanden. Da vilde Kong Sverrer lcegge
en Snare for dem i Viken, om dertil gaves nogen Leilighed. En Nat var der ikke
lcenger mellem deres Natteherberger, end en Miil, uden at den Ene vidste Noget til den

Anden. Fra dette Natteherberge, fore de mod hverandre, indtil der ei var lcengere imel
lem dem, end en Fjerdedeel Miil. Nu faar Kong Sverrer at vide, hvor Fader og
Son fore med deres Mandffab, vendte derpaa strax om, og fortsatte Reisen indtil han

kom oster til Vcermeland. Der havde han et Stcevnemode med alle de mcegtigste og forstan
digste Mcend, og spurgte om de vilde indgaae et Sambaand med ham, og vcere ham
et Bryst- og Skjcerme-Skjold, og Landsens Folk lcegge Mandffab til, eller og de vilde

afstaae dette Tilbud. De sagde, at de gjerne vilde staaes ved hans Side, som om han
var deres rette Konge. Sundslerne talede og stige Ord, at de ffulde komme bag
paa Fienderne, dem til liden Gavn, dersom de forfulgte ham did oster. Da nu Mag

nus Konge og Erling Jarl spurgte dette, vendte de under disse Omstcendigheder tilbage;
men sendte Orm Kongebroder til Oplandene; thi der var hans hele Frcende-Styrke, og

der ffulde han forblive, om Kong Sverrer sogte did fra Vcermeland. Kong Sver
rer saae nu, ac der for ham Intet var at gjore, og begiver sig derfor paa Reisen alt

oster til Dstersalt; men tog dog ei meer end 200 Mand med sig. Da han kom til

Icernberaland, modte han en stor Folkesamling, der fceldede Skovbrot i Veien for ham

og sagde, at de ei vare vante til Kongers Gjennemreise, og vilde ei heller nu tillade den.
Da reed Kongen srem og tiltalede dem, og Enden paa Talen blev, at de lode ham fare
som han vilde, og gjorde al den Greie for ham, de kunde som bedst.

Derfrå foer Kong Sverrer til Helsingeland, og da han kom til et Sted, som he
ver Alptar, modte han en stor Mcengde, som samlede sig imod ham, ei mindre end 3000

Mand, alle stagfcerdige, og 100 deraf var i fuld Harniff. Alt dette Mandffab havde
paalagt hver Mand Niddings-Navn, som gav dem Fred eller lod dem fare frem, og hav

gap. 23. SunnllNlii-, d. e. Indbyggerne i Sundals-Herred i Dalsland.
Cap. 26. Uel«inTjglan6, hvorom see IB.S. 8. Alptar eller nu Alfta Sogn,

er bcliggende i den sydvestlige Deel af Sondre Helsingland.
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de Alle bekrceftet dette med Vaabentag. Dertil kom ogsaa, at de ikke tillod nogen Kon.
gens Mand at komme paa deres Thing, og der tale et Ord; dog Modes det dem om,

sider at fare paa deres Thing og hore paa Folkets Tale. Da sagde Kong Sverrer til
sine Mcend, at de skulde fylke deres Mandskab, og vcere vel beredte paa Alt hvad disse
Folk vilde tåge sig til. Da nu Lands-Almuen saae dette, mygnede deres Sind saavidt,
at de Ord fore derfrå imellem dem, at Kongen skulde gange paa deres Thing, og hans

Mcend bcere hans A3rende frem; men ham selv blev ei givet Lov at tale. End sag

de Helsingerne, at han aldrig der skulde komme frem, og at der var Intet andet.for,
end at vende samme Vei tilbage. Omsider kom det dog saavidt, at det blev Kongen

tilladt at fremscette sit Mrende ien Tale. Saalunde begyndte Kongen sin Tale: „ikke
er os bekjendt, hvad Klagemaal I kunne fore over os; men vel skulle I betcenke, at vi

Alle have een Gud, og kalde ham vor Fader; thi er det hoiligen Fornodent og vor Skyl»
dighed, at holde Fred indbyrdes, og at sorge for hverandres Bedste, som for vort eget; thi al
drig have mine Mcend gjort Eder nogen Meen. Beccenker derhos hvor lidet Godt I have
at lonne Magnus Konge og Erling Jarl." Siden lod han fremlede to Heste, som han be

falede skulde stagtes, sigende, at det vilde fare om i hvert Land, om de sparede saalunde de
res Mad, at christne Mcend vare nodt til at cede Hestekjod hos dem, for at opholde Livet.

Da han havde endt sin Tale, indbode de Samme ham til Gjcest med 70 Mand, som tilforn
havde lagt Niddings-Ord paa hvem der tilbod Kongen Gjennemreise, og siden indbode
Bonderne ham og alt hans Folk til Gilde. Da Icemterne spurgte, hvorlunde Helsingerne
havde baaren sig ad, toge de ogsaa vel imod dem, og nu foer Kong Sverrer om i Gilder
ostenom Landet. Da han kom Nord i Landet, såtte han Lid til deres Venne.Tale, sendte

Mandskabet fra sig, og fordeelte dem i Herberger omkring i Vygderne, saa at Kongen hav
de kun 100 Mand tilbage hos sig. Engang ved Midnats Tid kom en Mand til ham,
der bragle ham den Tidende, at Icemterne havde samlet Folk ostenfra Landet, og fore efter
Kongen med Frie og Ufrie i den Agt, at drcebe ham med alt hans Folk, og at alle Lender
mcend vare med i dette Raad. Strår reiste Kong Sverrer sig op, lod vcekke alle sine

Mcend og bod dem vcebne sig, sigende dem hvad Tidende ham var bleven berettet og til
foicr, hvorlunde han mest rceddedes for, at hans Mcend, som havde faret om i Bygderne,
vare blevne drcebte. Strår samme Nat foer han nu med det Mandskab, som fulgte ham,
og imod den Kant, hvor han spurgte Icemterne vare. Men disse vare farne i trende
Flokke og kringsatte Kongen saalunde, at hver kom fra sit Hjorne imod ham. Da Kongen
nu foer over en Vand-lis paa Sundet imellem Undurs-Derne og Fastlandet, kom Icem

ternes Hcer, som bestod af 1200 Mand, imod ham og sloge en Ring om dem. Da til
talede Kong Sverrer sine Mcend saalunde: „bruger nu samme Ordtag og Opmuntring,
som I hore Icemterne have, og saasnart det er os muligt, ville vi trcekke os ud af deres

Hcer og ud paa Ven; men lader os forst gjore et haardt Anfald, om vi kunde bringe dem
til at vige." Birkebenerne reiste nu et Hcerskrig og lobe djcerveligen frem; men Icem«

terne anfaldt dem fra alle Kanter. Der blev et stort Slag og en haard Strid; men det
var saa morkt af Natten, at Ingen kunde kjende den Anden ved Synet. Da trak Bir

kebenerne sig ud af Bonde-Stoien og op paa Ven, efter at have udholdt en haard Dyst.
Dette mcerkede Bonderne ei saa snart, men sloges selv en lang Stund indtil Dagningen

II» cl urB»^'ar, d. e. den i Stor>Ssen, ligeoverfor Sunde Kirke i Sunne Prcestegjceld i
Icemteland liggende Anderss, og f>.rmodentlig have de strax vestenfor liggende Der, blandt hvilke
Nordero ogsaa vceret henregnede under denne Venoevnelse; hvorimod dette umulig lader sig an?
tåge om Frssoen eller
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Capitel 27
Kong Sverrert

Raaosiag.

Mrmede sig. Da nu Bonderne holdt op med at siaaes, og maerkede at de drcebte hveran
dre indbyrdes, gjorde Birkebenerne et saa haardt Anfald imod dem, at Bonderne rykkede
tilbage, og da de saae deres Mcends Ufcerd, stygtede de, medens Birkebenerne såtte ester
dem og drcebte saa mange, som de vilde. Der faldt af Icemterne ncer 100 Mand, og

en stor Mcengde blev saaret. Kong Sverrer havde 100 Mand, men Icemterne havde
1200. Om Morgenen sendte Kongen Bud ester sine Folk, som Alle kom til ham. Da
bade Icemterne om Naade, gave Kongen Gidfler og forligte sig med ham. Kongen
paalagde dem stor Igjceld, og de samtykkede i at blive hans Undersaatter, og han såtte
Sysselmcend over Sagefald og anden Skyld. Dette Forlig befcestede de med mange
Maends Ed, og da Boderne vare udredede stilles de saalunde ad.

Herefter begav Kong Sverrer sig nordefter over Fjeldet, og kom ned i Naumadal.
Der anstaffede han sig Skibe, som tilhorte Bonderne, og lagde siden ud til Skillingar.

Her holdt Kongen Huusthing med sit Mandstab; thi han vilde ikke, at Landsfolket stulde
saae at vide hvad de omhandlede. Kongen raadforte sig da med sit Folk om, hvorledes de
stulde indrette deres Fcerd, og siger, at ham syntes de havde tre Kaar at vcelge imellem:
det ene at fare Nord til Hålogaland, for der at samle Gods og Formue, siden soge Syd til
Bergen, og prove om de kunde faae nogen Bugt med deres Uvenner. Det andet Kaar var
at fare ud af Landet vester til Verne, hvor der var mere Haab om at foroge deres Folke
magt. Det tredie var at h<rrje paa Irland eller et andet Land i Vesten, hvorhos han yttre
de den Mening, at jo lcengcre Magnus Konge og Erling Jarl raadede over Landene, jo
mindre vennesæle monne de vorde; men for Tiden er deres Styrke saa stor, at det er tungt

for os at modstaae dem. I sit Svar yttrede alt Folket, at de vilde soge ind til Byen, og

meente, at de uden Vanskelighed kunde naae den, eftersom intet Kongemandffab var der.

Saa meget lettere vilde de vinde Nidaros, som Kongen der havde mange Venner, hvorved
deres Magt forogedes. Kongen svarede: „ dertil haver jeg aldeles ingen Lyst; thi ester

det lidet jeg har dromt, synes mig, nu som for, tjenligere, at I foier Eder efter mit Raad;
og siden soge vi til Byen." Folket vilde imet andet end til Byen, og da sagde Kongen, at

de monne raade. Mod Kongens Villie fore de nu for til Throndhjems-Munding, og da de
kom til Folffen, siger Kongen, at han vilde for til Bergen, men ei ind i Fjorden, idet han
paastod, at dette efter hans Mening ikke monne vorde en Hceders-Fcerd for dem denne
Gang. Folket sagde, at dette ei var saa vist, og at det var en let Sag at naae Byen.

Saaledes bleve Alle, uden Kongen, enige om at de stulde til Throndhjem. Nu roe de ind

i Fjorden til Randaberg og landede der. Da lod Kongen kalde alle sine Mcend fra Ski»
bene og spurgte dem hsit og lydeligen, hvorledes de agtede at indrette deres Anfald mod
Byen, eftersom de stundede saa meget dereftcr. De sagde, at det var deres Agt at roe

ind til Byen og prove om Landgang vilde lykkes dem. Kongen svarer: „ei synes mig

dette raadeligt; thi ikke tomter jeg, at Bymamdene ville overgive Byen i vor Vold; men
jeg venter, at de ville forsvare Byen, eftersom de kun monne haabe liden Skaansel af os
Birkebenere med Ran og Plyndring. Det er derfor mit Raad, at sende en Skude ind
ved Stad paa Speideri forend det begynder at lysne af Dag, og saa over Fjorden inden

«lap. 27. ZKillinAlli-, nu Skjengen-Serne ved Mundingen af Namsen-Fjord i Fosnses
Prcestegjoeld i Numedalen.

Ve»tr i d. e. de paa den Tid Norge tilhsrende Der i Vester-Havet, hvorom see 1
B. S. 68.

r<>lBkn, Stor-Fosen, see foran S. 12.
Råberg, see sammest.
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for Holmen. Denne Skude stal lcegges under Ladhammeren saa yderligen, at den
vel kan sees fra Byen nåar det vorder lyst, og den stal tettes paa det bedste. End stulle
alle de Mcend, som ere paa Skuden, gange i Land, op i Skoven, og saa den ovre Vei

ovenfor Lade, derpaa stcevne op paa Aasen ovenfor Broen og sidde der til Lysningen.
Vi derimod stulle roe ind over Fjorden til Fladke, og saa ind langs med Gaular-Aas,

indtil vi lcegge i Land ved Guldhammer. Da venter jeg, at, saasnart det tåger til at
lysne, og de fra Byen af see et Skib ligge ved Hladehammeren, at de monne stikke deres
Skibe ud af Byen, i den Tanke, at det er vor hele Magt. De ville troe, at der monne
ligge stere Skibe der, hvor de see eet ligge. Mig synes det raadeligt for os, at vi roe und

as He fr ing og ind til Dren, medens de roe til Ladehammeren; thi da have vi Haab om
at holde dem fra Byen, og ikke de os." Gudleg svarer: „ei monne vort Mandstab tyk

kes os for talrigt, om vi end ikke stifte det i to." Da nu fiere Mcrnd fulgte hans Raad
end Kongens, blev det bestuttet, at de stulde roe ind til Byen saasnart det blev lyst. Kon

gen erklcerede, at han maatte vel voere der, hvor de vare; men at dog dette var mod hans
Villie, „og jeg tcenker," sagde han, „at Eders Raadsiag mod min Villie monne have
siet Fremgang.

Paa den Tid var Erkebiskop Eystein i Byen og havde ladet bl<ese til Mode to Dage
han sagde, at han havde spurgt Blrkebenernes Ankomst ned til Naumadal overFjel-

det, hvorfra de havde tåget sonderud tilses. „ Derfrå," sagde han, „monne de see ind
til denne Fjord; men mig er sagt, at de have saa Folk og smaa Skibe, og at Mandstabet
desuden er trått og usselt. Nu er det utilberligt for Bender og Kjebmcend, at overgive
deres Klcedemon eller Gods til disse Tyve og Skarnsmennester, som Sverrer haver sam»

menstrabet; heller vitte vi give Eder nogen Styrke til at holde Vcrrn for Byen." Han
lovede at ville lade dem faae sit Skib med de Huuskarle, som opholdt sig i Bispe-Gaar-
den, om Bymwndene og Kjobmcendene vilde lcegge dem selv til. Dette Raad syntes Alle

antageligt, og de sagde hellere at ville dette, end see roligen paa Birkebenernes Landgang.

Saaledes blev der udrustet 4 Skibe af Bymaend og Kjebmcend, og det var Erkebistoppens

Skib. Paa dette, som var bedst bemandet, vare hans Huuskarle, og Sigurd, en Sen

af Vzur Balle, var Anferer for dem. Bymcendene holdt Vagt ved Varden paa Diger
mulen, og da de om Morgenen i Daglysningen saae at Skibene vare ved Raudaberg, stak
de Varden i lys Lue. Da nu Bymcendene saae dette, sammenkaldte de Mandstabet ved

Krigsluren til Skibene og lagde ud af Aaen. Birkebenerne derimod stoge ned deres Telte
og roede over Fjorden ind under Gaular-Aas. Bymcendene roede over Bugten dem ims
de, og da de kom udenfor Digermulen fik de hverandre i Sigte, og medtes i Viken inden

for Håtta rham me r. De fra Byen havde 4 Skibe, som vare brugbare til Slag;

Bta<l, Stadsbygden, see 1 B. S. 55, 80.
Holm,-. Munkholmen, see 1 V. S. 149.
I. llllkamrar (Uladlwmrai' eller Ladnamai), nu Ladhammeren, i Nordost for Throndhjem.

eller lllaljir, Gaarden Lade, hvorom see 1 B. S. 54.

ligste Gaard i Byncessets Prcestegjcrld vestenfor Throndhjem. Efter denne Gaard kaldtes Fjorden
imellem nysncrvnte Prcrstegjceld og Stadsbygden nu Flakke-Fjord.

nu Byaasen, see 1 B. S. 205.
tlulltlil mar maa vcere beliggende strax udenfor Hekling, nu Hsvring, i Nordvest for Thrond

hjem, cfr. 2 V. S. 91.
eller Ore» ved Throndhjem, see sammesteds S. 3, 112.

<sap. v nu Digermuleu, et temmelig hsit og steilt Forbjerg og den nordligste Odde
af lFua!i,i-»«, omtrent Miil i Nordvest for Throndhjem.

Hatt ark amar, Hathammer, noget vestenfor Digermulen.
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Kong Sverrer havde vel ogsaa 4 Skibe, men kun et var tyvescedigt. Derpaa begyndte
der et stort og haardt Slag. Veiret var godt og en sagte Nordostvind blcrste medens de

sloges, hvorved alle Skibene drev mod Landet indtil de kom det ganske noer. Da de
havde stredet en Stund, foer Erkebistoppens Skib, som var kommen senere fra Byen, frem.
Da Birkebenerne saae dette, ventede de sig deraf ikke noget godt, eftersom det allerede gik
tungt for dem for dette Skib kom; thi gave de sig paa Flugten og lobe paa Land fra de
res Skibe. Kong Sverrer, som var ifsrt en blåa og siid Haette-Kappe, var gaaet frem
i Skibet blandt de forste, i den Agt at gaae i Land; men da han kom frem ved Masten, vip
pede en Planke under hans Fod med ham, og han faldt ned i Rummet. Imidlertid lsb

Folk saa tykt over ham, at han ikke kunde komme op, hvilket forsinkede hans Fcerd en me

get lang Stund, imedens Mandstabet som tykkest lsb over ham. I sidste Laget lsb en

Mand, som hedte Helge med Tilnavn Bygvomb; Kongen saae til ham, og da Helge kjendte
ham, sagde han: „ilde monne vi skiltes ved vor Konge, om han stal ligge her i Vserum
met," tog derpaa Kongen i Skulderen og trak ham op afßummet. Da sagde Kongen:
„voereisaa hyppig, Helge, med Kongenavneti fsrste Laget." Derpaa lsb begge sammen op
paa Land, og da de kom op paa Stranden, fore 3 af Bymamdene imod dem. Helge lsb
mod dem og stoges med dem, hvorpaa Kongen klsv op paa en brat Bakke; men da han

ncesten havde naaet op, treen han i sin Kappe, og Fsdderne glede under ham, saa han styr
tede ned paa Stranden igjen. Da lsb en Mand, som fsr havde anfaldt Helge imod ham,

og vilde hugge til ham; men da Helge saae dette, stjsd han sig undas sine tvende Mod
standere, styrtede sig didhen hvor han saae Kongen behsvede Hjcelp, og gav den Mand
Banehug, som fsr vilde dr<ebe Kongen, hvorpaa Kongen anden Gang ssgte at komme op.

Nu havde hine Mamd, som fsr havde fristet Helge, mindre Lyst til at angribe ham; men
vendte om med uforrettet Sag. Kongen var ikke vel tilpas, da han havde faaec et Saar

i Foden af et Gaffelspyd, som i Slaget var studt imod ham, og dette Saar fik han af
Serk fra Rjoder. Nu fulgte Helge Kongen, og de stilede op efter Gaular-Aasen, ind
til det Mandskab, som var undkommec, samledes til dem. Kongen gik frem paa Fjeldet
og hvilede sig der, og de kunde hsre Bymcendenes Tale mellem sig, at de nemlig talede
om enten Sverrer monne v<ere falden eller ikke. Da svarer Helge saa hsit, at Bymoen
dene hsrte det: „ Sverrer Konge stal vove en vcerre Dyst med Eder fsrend han
Der vare mange gj<eve Krigsmamd faldne; Sigurd af Saltnces og lon Ketling, hans
Broder, faldt paa Stranden; men deres Broder Vilhelm undkom paa et Skib langs med

Gaular-Aasen og kom Ncrsset forbi. Bymcendene stiftede Birkebenernes Klceder mcAem

sig, og vendte saaledes tilbage. Gudlaug Stallar, som var ifsrt en Skarlagens Kjortel,

blev haardt saaret, men undkom op paa Aasen. Der msdte han en Bonde, som tykke
des tydeligen see, at han var af de Flygtende. Bonden havde en Bolsre i Haanden og
hug til ham der, hvor Hals og Nakke msdes. Gudlaug faldt ved dette Hug, og da Bon

den meente at han havde drcebt ham, ficettede han Klcederne af ham, dcekkede ham til med

Riis, og gik derpaa sin Vei. Kort efter kom Gudlsg til sig selv igjen, stod op og kom
til en liden Gaard, hvor han blev venligen modtagen. Siden foer han efter Kongen og
hans Saar bleve laegte. Efter den Dag kaldte Birkebenerne ham Gudlaug Gnita-Sksr.

Efter dette Slag foer Kongen med sine Folk til Oplandene;
Serk paa Msre og drcebte ham selv tolvte, hvorpaa de fore efter Kong Sverrer.

N1<)ll»i- (li «Mlum) paa MNii (see Cap. 29), nu Rsen i Stangviks Sogll og Prcestegj-crld
paa Nordmer.
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ved Hirro.

Magnus Konge og Orm Kongebroder erfore, at Birkebenerne vare komne til Viken, gjore

de sig reiseferdige for at lede dem op, og saasnart de spurgte til dem, forfulgte de dem;

men Birkebenerne undvege dem, eftersom de havde kun lidet Mandffab mod det som Kong
Magnus havde. Kong Sverrer holdt da folgende Tale til sine Folk: „det var mod min
Villie, at I fore ind i Throndhjem, for med mit Mandffab at slaaes med Kjobstcedmcen

dene, hvorved vi have mistet vort Folk og de bedste Krigsmcend blandt vore Fceller. Og
nåar nu Bonderne sporge vor uheldige Fcerd, blive vi fordrevne og forrevne hvor vi komme
frem, og alle Folk, som vide hvorledes vi ere tilrakkede, ville ansee os for Stympere. Men
forend dette Slag stod, havde vi jcevnligen Seier og Overhaand, saa de steste rceddedes
for at fare mod os til Strid. Nu monne I have spurgt, at Magnus Konge farer efter

os med stort Mandffab, og kun en kort Stund monne vi saalunde lade os jage af dem
Landet omkring, forend baade Frie og Trcelle lcegge sig paa os, og da vil vor hele Skare

vorde splitter ad og drcebt, os til liden Hceder, ligesom alle de, der paa Flugten falde. Nu

synes det mig mandigere at snu os mod vore Uvenner, ffjondt vi have ikke meget Folk, og
ffulde vi end vorde overmandede, da kunne vi vel mage det saa, at vi falde med et godt
Eftermwle, om vi slaaes med selve Magnus Konge. Vorder det derimod saa vel at vi

feire over ham, da vil vor Styrke derved vore; thi det maa ei ventes, at vi saa letteligen
vilde komme til dette Land og Rige, saa vi ei engang fik see Magnus Konges Banner vaie

i Luften. Lcenge nok have vi nu ladet os jage rundt om i Landet, og taalr mange Slags
Fortrcedeligheder af vore Uvenner." Siden talede Sverrer Konge mange fagre Ord for

sit Mandffab og ophidsede dem meget. Han sagde, at han anede Intet, uden godt; der»
ved trostedes hans Folk, og hans Tale optoges med stort og lydeligt Bifald.

Derefter fore de deres Vei indtil de kom over Broen paa en Aa, som heder Hirtaa,

og havde da faaet vis Kundffab om, at Magnus Konge var kommen dem noer. Sverrer
Konge forte sit Folk over til et Kjaer kort fra Broen. Magnus Konge og Orm Konge
broder havde ogsaa faaet sand Kundffab om Birkebenernes Fcerd, og da de kom til Broen,
lod Kong Magnus sit Mcerke strår fare over, og fulgte selv efter; det samme gjorde og
Orm Kongebroder. Da Kongen var kommen over Broen med Nogle af Hceren, gjorde

Birkebenerne et haardt Anfald imod dem, hvorpaa begyndtes et ffarpt men ikte langvarige
Slag, hvori der faldt mange af Magnus Konges Folk; men han selv tilligemed Orm Kon
gebroder, siygtede tilbage over Broen, begge saarede. I dette Slag mistede Kong Mag

nus mange Folk, og efterat de havde ffudt paa hverandre tvcers over Aaen en Stund, stil
les de ad. Magnus Konge foer derpaa tilbage til Tunsberg til sine Skibe, og siden
osterefter langs med Landet; men Kong Sverrer foer op til Raumarige og osterover til

Ljodhuus. Da han der spurgte, at Kong Magnus var i Konghelle, foer han did og kom
der gandske uventet. Der blev da et stort Slag, men ei meget stort Mandfald. Kong

Magnus styrede ned efter Aaen, og Sverrer tog der nogle Skibe, som han lod brcende op.

«tap. 3l). Hirta (IleM») og Nirtudiu. Uagtet det udtrykkeligen siges, at Kong Magnus
efter Striden ved Hirta vendte tilbage til sine Skibe i Tonsberg, og at Kong Sverrer drog op
til Romerige og siden oster til Lodose, saa har man dog villet henfsre denne Vegivenhed til Ba-
Huus-Lehn. Stedet er upaatvivlelig intet andet, end nuvcerende Horte, der ogsaa „i den rsde
Bog" skrives og en Gaard, som er beliggende under den hoie og steile Hsr
te-Kold ved Hols-Fjorden i Syllingdals Annersogn til Lier Prcestegjcrld i Buskeruds Fogderi,
hvilken Egn, som forhen (1 D. S. 31, 38) bemcerket, Horte til den vestlige Deel af Oslo-Syssel.,
I Ncrrheden «.f denne Gaard loder en ikke übetydelig Elv, og her forbi gaaer Veien fra Modum
langs Hols-Fjordens sydlige og vestlige Strand til Lier-Dalen. I samme Egn forefaldt ogsaa
i Aaret 1222 en Affaire imellem Birkebenerne og Ribbungerne (Hak. Hak. S, Cap. 75).
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Derpaa foer Magnus Konge nord i Viken og ind til Oslo, sad der en Stund, og sendte
Speidere alt oster til Got-Elven. Kong Sverrer nnderlagde sig nu alle de ostre Sysler,

og hcevede deraf al Skat og Skyld. Den Gang vare baade Birkebenerne og Heklungerne
paa engang i Viken, og gjorde med forskjellige Held jcevnligen Anfald paa hverandre.

Kong Sverrer foer nord i Viken med sin Hoer, for at lcegge en eller anden Snare for Epitel 31

sine Fiender, om Leilighed gaves. En Nat red Kongen selv ud ien Skov med 7 Mand
for at speide, ikke langt fra Saurbo. Samme Nat foer en Hovding for en Afdeling af
Magnus Konges Hoer med 50 Mand, i den Agt at gjore et Forsog paa at drcebe Nogle
af Kong Sverrers Folk sor i Herredet. Natten var mork, og Kong Sverrer Horte disse
Mcend, som vare meget drukne af Mjod, komme ridendes. De pludrede en heel Hoben

og ventede aldeles ingen Fare. Veien var ikke bredere end kun een Mand i Senn kunde
ride paa den. Kong Sverrer sagde til sine Mcend, at de skulde vcere aldeles tause, „men vi

ville holde vore Buer og Pile fcerdige, og stille os paa begge Sider af Veien, nåar de da
komme lige over for os, ville vi fkyde Skud paa Skud, og nåar de faae saadanne Varsler,
kan det vel vcere, at de ansee vort Mandffab for talrigere end det er; men blive vi derimod

overmandede kunne vi let undsty." Nu ffjsde Birkebenerne Skud paa Skud did hvor de
Horte hines Tale; men det var saa morkt, at Ingen kunde see en Haand for sig, saa at de
som rede bagest ei kunde vide hvoraf det kom sig, at det gik saa ugrcit for dem som foran
vare, og trcengte sig alle sammen, «vidende om hvad der var paa Fcerde. Da nu Bir

kebenerne bleve ved at skyde det haardeste de kunde, meente de, at der vare mange Mcend
i Skoven, og toge Benene fat alt hvad de vare istand til. Birkebenerne forfulgte dem,
og celtede dem alt hvad de kunde; men om Morgenen da det var bleven lyst, og de vend
te tilbage, fandt de 18 Mand drcebte foruden mange Heste.

Om Hosten foer Kong Sverrer nord til Throndhjem, og gjorde et stort Nederlag paa G""'"» 32,
Magnus Konges Mcend i Kjobstaden, hvor han vandt Seier. Der tog han 10 Skibe,
og Vaaren efter foer han ud efter Fjorden sor til More, og siden udenskjcers lcengere Syd
paa. Da de nu seilede nordfrå henad Stadt, kom Magnus Konge, Erling Jarl, Erke
biskop Eystein og Orm Kongebroder imod dem tilligemed mange Lendermcend, og de had
de en overmaade talrig Hcer og store Skibe med sig. Da Kong Sverrer saae denne store

Krigsmagt, og de kjendte hverandre, stak han med sine Mcend ud til Havs, og de baade
seilede og roede afsted paa det Hurtigste. Da Kong Magnus saae dette, forfulgte han

dem med sin Flaade det skarpeste han kunde baade med Aarer og Seil. Nu halede de ind
paa Sverrer Konges Skib, saa at det Skib som Erling Jarl styrede kom saa ncer, at de

saae Folk ombord. Derpaa lod Jarlen lcegge paa Aarerne, og biede alle sine Mcend. Da
nu alle Skivene vare komne efter, raabte Jarlen, i der han ordnede til Angreb, at der rime»

ligviis nu vilde blive et Stridsmode mellem dem og Birkebenerne, og bod sine Mcend
mindes, hvor stor Skade Birkebenerne havde gjort ved Manddrab og Ran; derhos bod
han hver Mand vogte sig for den Djcervhed, at give Birkebenerne Naade, tilfoiende, at
han skulde synes vel om det bar saa til, at Sverrer Prcest blev tågen til Fange og levende

ham overantvordet." Dette sagde Alle ja til, lode deres Seil heise og joge efter dem.
Da Kong Sverrer saae, at Magnus Konges Skib var langt raffere, og halede ind paa
ham og hans, saae han ingen Raad til at stippe derfrå, med mindre Gud viiste dem storre

Miskundhed, end efter Tingenes Stilling da kunde ventes. Kong Sverrer lagde sig da

Cav. 3!. B»u,be>ai-, Ssrlw i Vahuu?-Lehn, see 2 B. S. 185.
Cap. 32. Bt3<j) Stadtland i Nordfjord, se? 1 V. S. 58.

4NI, Binds Iste Hefte
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Vapitel 33
Kong Sverrcrs
Tilbud tilMag«
nus ?q Friing.

paa Venner, gjorde Lofter til Kong Olaf den Hellige, og fremforte mange fagre Ord. I
samme Stund lagde sig en saa tyk Taage paa Soen, at det ene Skib ei kunde see til det an

det, og da Magnus Konge og Erling Jarl ingen Vei kunde see for sig, vendte de Stavnene
og dreiede ind under Land. Da sagde Jarlen: „saa gik det ikke, da Lykken var med os."
Nu samledes hele Hreren ved Heroerne; men Dagen efter spurgte de til Birkebenerne, at
de vare med 5 Skibe seilede gjennem Sundet, og havde stcrvnet ind i Fjorden. Da sam

menkaldte Jarlen Hovdingerne til en Samtale og Raadslag, sigende, at han ei kunde vide,

om Birkebenerne havde vendt sig sor eller nordefter, da de havde sogt Landet, og at det
derfor syntes ham fornodent, at sende en Krigsmagt til begge Kanter. Jarlen siger, han
vil, at Eystein Erkebiskop og Orm Kongebroder med andre Lendermcend og Skibsstyrere, som
han vil udncevne, stulle fare sor til Bergen for der at vcerge Landet; „men Magnus Konge
og jeg," siger han, „ stulle fare Nord, og med os den storre Deel af Hatten." Saa blev
gjort som Jarlen sagde.

Da Magnus Konge og Erling Jarl kom til Nordmor, spurgte de den Tidende, at

Kong Sverrer var seilet ind fra Havet imellem Smyl og A3ds, og nord efter til Knar»

rarskeid. Derfrå foer Sverrer Konge hele Skibslobet nord til Throndhjems-Mynne,
og siden ind til Kjebstaden, hvor han lagde sine Skibe tatt ved Bryggen. Magnus Konge
og Erling Jarl såtte nord efter dem, og da Kong Sverrer og hans Mcend saae deres Seil,
og at de havde kun kort til Byen, lod han sine Mcend ved Luren sammenkalde til et Mo»
de og siger dem sin Agt, at gange fra sine Skibe, tilsoiende, at Ingen stulde vcere saa djcerv
og fore mere med sig, end sine Vaaben og de Klceder, han gik og stod i. Efter dette Mode
vcebnede Birkebenerne sig og ginge op i Byen, medens alle Skibene teltede stode ved Bryg
gen. Koierne laae i Rummene og Skibskisterne stode paa Skibene, med Noglerne
i alle Laag. Da nu Magnus Konge og Erling Jarl roede op ad Aaen med deres Flaade,

ginge just Birkebenerne op over Broen. Saa haver Kong Sverrer selv sagt, at det han
helst kunde rose sig af, hvad der ei monne vatte mange Erempler paa, var, at stygtende
Folk havde stilt sig saaledes ved deres Eiendele eller Skibe, som de gjorde, tilsoiende, at det
dog ei var vist, hvilken af begge Parter stulde nyde godt af Gods, Klceder eller andre Ting.
Magnus Konges og Erling Jarls Mcend lagde til ude ved Bratoren udenfor Ski»
bekrog, og der ginge de paa Land. Da Jarlen lob op paa Land, stupede han forover paa

Knceerne, og sagde, i det han såtte begge Hcenderne for sig: „Fald er Reisens Held."
Siden fore de op igjennem Strcedet, hver med sit Skibsly, eftersom det var steget paa

Land og havde gjort sig fcerdig til Strid. Jarlen blev forst fcerdig med sin Skare, og
da han kom op forbi Krist-Kirkegaard og ovenfor Bistops-Gaarden til Broen, saae han
Sverrer Konges Mcerke fare styndeligen afsted og stcevne opad Landeveie» til Kleppabu;

Ne,-«xi2i', Hero paa Sondmor, see 1 V. S. 140.
Cap.. (BmM) og nu Derne Smolen og Edo i Eds Prcestegjceld paa Nord

mor, see 1 B. S. 55.
Xllari ai skeid (Xnai-Bke><l), et Stedsnavn, dannet af Xnsri-, et Slags Skib (Kjobmands-

Skib) og OKeill, en Bane. Sikkerligen nuvcerende Otterholm i Nordost for, og ikke langt fra,
Edo. Denne lille D eller Holme har omtrent Formen af et U, og er saaledes paa begge Sider,
men fornemmelig paa den nordre, forsynet med en god Havn. Paa Midten er et lavt Eid, hvor
over man maaffee i et eller andet Tilfcelde i Fortiden kan have draget Skibe fra den ene Havn
til den anden, hvoraf Navnet sandsynligviis er opstaaet.

eller nu Bratoren, paa den vestre Kant af Nid-Elvens Udlobj
noget inde i Elvemundingen var OKipa-KioK. Der distingveres imellem og A)'i-«r,
hvor Thinget holdtes, som var den vestenfor liggende stade Strand.

lilyppadu, Klcebo Proestegd. i Syd for Throndhjem, see 1 V. S. 52.
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thi tcenkte han, at Kongen med sine steste Folk monne vcere deriblandt. Nu sogte Jarlen
op over Broen til Sprotavoldene; men Kong Sverrer, med den sterste Deel af sit Mand»

sfab, laa i en Dal kort fra Broen ovenfor den nedre Sandbrink. Jarlen vidste ikke at Kong
Sverrer var her for ham; men han tcenkte paa at faa nogle af de Mcend, som vare bagest
i Fcerden. Saaledes mcerkede han ikke til nogen Ting, for Birkebenerne lobe frem imod

ham, hvorpaa Jarlen vendte om, og sogte tilbage over Broen, og derpaa over den. Bir
kebenerne fulgte dem til et Gjcerde, som var opfort mellem Bro-Enden og Byen. Da nu Mag
nus Konges og Jarlens Folk sogte op mod Birkebenerne, vendte de tilbage over Broen, og de
jkjode en Stund paa hverandre over den. Jarlen bod sine Mcend at gange ud af Skudvidde,

scette sig ned paa Ågeren og see paa hvad de vilde foretage sig. Kong Sverrer og hans Mcend

såtte sig ned paa et andet Sted paa en Bakke tcet ved Sandbrinken, og begge Parter bleve sid
dende saaledes en lang Stund ud paa Dagen. Magnus Konges Mcend lod sig hente

Vldrikke nede fra Byen. Mange Mcend i begge Hcere, som havde Buer, ffjode paa

hverandre, og Nogle bleve saarede paa begge Sider. Da nu Dagen led saa henimod
3 om Eftermiddagen, gik Gudlaug, Kong Sverrers Stallar, til Bro-Enden med et
Skjold foran sig, raabte paa Magnus Konges Folk og sagde, at han vilde tale med dem,
om de vilde lyde paa ham. Ivar Horte af Magnus Konges Hcer svarer, at han vil
lyde paa hvad han havde at sige. Gudlaug begyndte nu saaledes sin Tale: „Kong Sver
rer tilbyder Magnus Konge, Erling Jarl og deres hele Folkeffare Vilkaar; det ene

skal vcere det, at de gange over Broen; men Sverrer ganger langt op derfrå med alt sit
Mandstab. Da fylke hver Part sit Mandffab som den bedst vil, siden staaes vi paa
Sprotavoldene, og han have Seieren, som Gud vil. Men dersom Magnus Konge og Er»
ling Jarl ikke ville modtage dette Vilkaar, da tilbyder Kong Sverrer et andet, nemlig at de

med deres Folk gaae ud til Borgen, og der i god Ro stille deres Folk i Orden; men vi
Birkebenere derimod soge over Broen imod dem, og da lade Skjcebnen dele imellem os.

Vil de ikke modtage nogen af disse, da er dette det tredie Vilkaar, at de gange ud paa Aren
til deres Skibe, og der fylke som de bedst ville; da stulle vi Birkebenere komme dem

imode, soge ud af Byen og staaes indtil vi trotne-/) thi det skulle I med Sandhed vide,
at Kong Sverrer vil gladeligen staaes, om han maa raade." Efter denne Tale gik Ivar
Horte fra Bakken hen til det Sted, hvor han forhen havde staaet, derfrå op paa Ågeren til

Erling Jarl og melder ham dette Tilbud. Magnus Konge var indsovnet paa Ågeren

hos Jarlen, og Jarlen klappede ham paa Ryggen med sin Haand og bad ham vaagne.
Kongen spurgte, hvad der var paa Fcerde? Jarlen fortalte ham nu de Vilkaar, som Sver
rer Prcest havde tilbuden dem. Magnus Konge bod Jarlen selv vcelge, og Jarlen erklce
rede, at han ingen af disse Kaar vilde vcelge, men meente, at han heller monne foreskrive
Sverrer Prcest Vilkaar, end denne ham. Derefter gik Ivar og bragte Gudlaug Jarlens

Svar. Siden foer Gudlaug tilbage og sagde Birkebenerne hvad Jarlen havde svaret. Nu
stokkede de sig sammen en Stund go såtte sig derefter i Gang. Kong Sverrer stcevnede op ad
Veien ostenfor Aaen til Kleppabu; men de indrettede deres Gang saaledes, at den Ene gik efter

den Anden, og da syntes der at vcere mange Folk at see, fsrend de kom til den sidste Mand,

hvorefter de for den Gang skiltes ad. Kong Sverrer drog op langs med Aaen til en

1) Blive trcette.

Bpi utav ell ir, nu Vollan eller Vallan, en til Gaarden Elsatter (HslssasNti-) horende Slette
ved Elven, paa den sondre Side af Staden. Broen over Nid-Elven laa fordum lige for Sprotavoldene.

X ot. Af dette Navn findes nu ingen Gaard ved Nid-Elven. Den maa dog omtrent have
ligget imellem Gaardene Lera og 3Cka eller Ekle i Bratsberg Sogn i Strinden; ligeoverfor, paa
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kapitel 34
Vm Erling Jarl

Eapitel 33
Kong Sverrers

Tale.

Gaard som heder Kot, hvor han lod rive ned nogle Huse og deraf gjore en Tommerstaade.
Paa denne Flaade såtte de over Nid-Elven, og ved Midaftens fore de ud om Thjod
myrene, saa ned til Staf, og såtte sig der over Gcml-Aaen paa Eger. Da de vare komne

over, bod Kongen dem hvile sig, da han sagde, at han var sovntung og vilde sove. Brat
sovnede Kongen ind, og ved Natmaals Tid/) kom der en Bonde, der foer med en Malt»
Klov, og agtede at scelge Maltet i Byen. Birkebenerne stormede om ham og lode som de
vilde kjobe Maltet. Nu vaagnede Kongen og spurgte, hvad der var paa Fcerde. De

svarede, at der var kommen en Bonde med Malt. Kong Sverrer sagde, at han vilde tale
med ham, og saa stede. Kongen sagde til Bonden: „ikke monne vi forsinke Din Fcerd;
men siig Sandheden, hvor Du kommer, at Du fandt Birkebenerne, at de vare komne over

Gaul-Aaen og agtede at holde Nattestad paa Medalhuus i Nat," hvorefter de stiltes ad.
Birkebenerne bleve der 3 eller 4 Ncetter, forend de anden Gang sogte til Byen.

En Aften, just som Jarlen havde faaet sig Mad, kom Sigurd Nikolausson og lon

af Randaberg til ham. Da sagde Sigurd: „ere Udvagterne i Orden, Herre? Os er
sagt, at vi snart monne vente et Besog af Birkebenerne; thi er det mit Raad, at Mandsta»
bet ved Luren sammenblceses ud til Borgen fuldtbevcebnede, paa det vi kunne voere rede om

de ville bessge os her i Byen. Vi mene det er Sandhed, at Birkebenerne nu ere komne
til Gaulardal, og Nogle tro, at de vitte soge op til Fjelds; men os er sagt for Sandhed, at
det er ligesaa rimeligt, de agte sig hid imod os." Da svarer Jarlen: „jeg vilde gjerne det

var sandt, at de sogte hid mod os; thi jeg venter da, at de ville faae et for os onsteligt
Wrende; dog tcenker jeg, at I urcedde kunne sove nattelangs for Birkebenerne; thi mig
er sagt, at de monne have vendt om og op til Fjelds, og ei vil Sverrer vove at soge mod os
hid, nåar vi forud, som nu, vide Bested derom." Da sagde lon af Randaberg: „maatte

det vcere noget scerdeles Godt, som Jarlen lover os, og at vi ei behove at tåge os vare
for Birkebenerne; men nogle Folk sige, Herre, at I lcegger mere Vind paa at gjore Eder

overdrukken af Mjod eller Viin, end at give Eders Folk et Raad, som kan staa fast."

Da svarer Jarlen meget vred: „sjeldenhavelfor beskyldt mig for, at jeg ei har vceret
nok; men nu veed jeg ikke ret hvorledes det helst forholder sig, enten at jeg ingen Omsorg
drager for mine Folk, som I sige, etter og snarere at I ere mere roedde end I siulde voere.

Men for den Sags Skyld maae I ligge uden Frygt denne Nat; thi nu ffal jeg selv vaage
og holde Vagt, om I troe mig dertil. Det er for bleven anseec for sikkert nok, da vi havde
med storre Overmagt at stride end nu." Derefter ginge Sigurd og lon bort til deres

Skibe; men en Stund senere gik Jarlen til Sengs, klcedte sig af og lagde sig til at sove
med alt sit Folk, undtagen Udvagterne, som scedvanligen vare udsatte.

Nu er det at fortcelle om Birkebenerne, at de kom udenfra til Ste en berg, just

som Daggryet toendtes. Da spurgte Lendermcendene, hvorhen han stilede sin Fcerd? Kong
Sverrer svarer dem, at han agtede sig til Byen mod Jarlen. Da han kom over Aasen
paa Feginsbrekke steg han af Hesten, faldt paa Knce og holdt Bon. Derefter talede
han nogle Ord til Folket, og bad dem folges vel og mandigen ad; „thi nu monne vi vinde

1) Klokken 6 om Eftermiddagen 2) Klokken 9 om Aftenen. 3) forsigtig.

den vestre Side af Elven, er nu den vidtloftige, efter Gaarden Sjetne benoevnte>
Sjetne-Myr, og i Sydvest for denne, i Ncerheden af Nypens Klrke og Gul-Elven, ligger Gaar
den Olafr, nu Stav.

Melhuus Sogn i Guldalen, see 1 B. S. 52, 94..
(sap. !14. Rannederg i Ryfylke, see 1 B. S. 65.

35. nu Steenderget, strax i Vest og Sydvest for Throndhjcm, see 2
B. S.. 91. Et Sted henimod Nedgangen, til. Byen havde Navn af
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Vapitel Z
Om Erling og

hans Felge.'

en fager Seier. Ei behever jeg vidtloftigen at scette ud for Eder, i hvilken Nod og usik.
ker Omvanken I have vceret stedte, forend I kom her til Landet, medens kun lidet er ffeet
til Eders sande Gavn og Gode. Af mit eget Sindelag maa jeg vel og formcerke, at I

monne synes det nu er paa Tide at hoste mere Godt afEders Moie og store Fare, end hid»

til er faldet i vor Lod. Kun Sligt have vi faaet, som vi have kjcempet os til, nemlig her
Herberge, hvor dette har vceret at faae, og hist andet Gods, som vi kunde faae fat paa.
Men nu ligger der dog noget Mere for os, end som ofte hidtil har kostet os en Dyst, nem»

lig Byen Nidaros. Her er nu ogsaa Magnus Konge og Erling Jarl tilstede i Byen,
foruden mange Lendermcend og Hirdmcend; thi have vi nu mere Hceder at soge, end jeg
tcenker jcevnligen monne falde i vor Lod, og, efter hvad jeg har dromt, synes dec mig rime
ligt, at vi vinde Seier. Lader os derfor angribe fastere, jo mere jeg venter vi nu monne

vorde belonnede. Nu vil jeg og gjore Eder vitterligt, hvad Enhver af Eder ffal vinde;
„Han, som fcelder en Lendermand efter sande Vidnesbyrd, skal selv vorde Lendermand, og
Enhver vorde den Slags Hcedersmand, som han selv rydder sig Plads til; han vorde Hird
mand, som Hirdmand drceber, og modtage desuden mange andre gode Ting som Hceders-

Beviser af os. Men medens vi nu gaae i slig Leg, tcenker jeg, at de ingen Nys have
om vor Fcerd; meget mere er det mit Haab og Forventning, at Lykken har forladt dem, at
de monne vcere komne til den sidste Dag af deres Livs-Stund, og at vi monne faae Seier,

og hceves til den Hceder, som os tilkommer. Saaledes vil Gud skifte imellem os; thi
lcenge nok have de siddet over vort Rige og vor Hceder, og nu kan det vel vcere at de miste,
hvad de med Uret have faaet, baade Hcederen og Magten, ja det er ei urimeligt at de nu
sattte Livet til. Gjorer det forste Anfald som haardest, da gaaer det nok vel for Avrigt.
De monne vcere meget drukne, ssvnige og raadlsse, Nogle paa Skibene, Nogle her og der

i Byen, og monne vanskelige» vide, hvorhen de stulde vende sig eller hvad de sikulde tåge
fat paa." Da Sverrer havde endt sin Tale, blev den vel optagen, og de fore nord over
Steenbjerg.

Nu maae vi fortcelle Noget om Magnus Konges Mcend. Samme Nat holdt de

Vagt ude paa Aren og holdt Lege med hverandre, og da de saae Birkebenerne fare udenfra
over Steenberg, blcestes i Luren, og tillige blev raabt, at Hcercn stulde vcebne sig og gange
ud. Mange af Magnus Konges Folk laae oppe i Byen, og havde vceret overstadig drukne
om Qvcelden, eftersom Kongen havde skjcenket dem om Dagen, og de laae i de Gaarde, hvor
de havde tåget Herberge. Da Jarlen sik dette at vide, stod han op, klcedte sig paa, og be
falede Mandskabet at vcebne sig. Da kom hans Frcende Ivar Horte og sagde: „vore

Folk ere spredt ad oppe i Byen, og monne have vceret lidet ved sig selv da de lagde sig til
at sove; thi troer jeg ikke, at de komme saa fort sammen, som det turde behoves. Det er
derfor mit Raad, at blcese alt Mandffabet sammen ud til Skibene, lade disse sige ud fra

Bryggen, og berede os i god Mag til at staaes, om dertil synes os Leilighed at vcere, hvis
ikke, da roe ud langs efter Elven; thi jeg frygter for, at ikke Byfolket er os tro i sin Hjcelp."
Da svarer Jarlen: „maastee, Ivar, dette kan vcere os raadeligt, men ikke vil jeg vide af,

at den Djcevels-Prcest Sverrer sidder i min Sons Rum." Derpaa stod Jarlen op, raabte
og bod alle folge sig. Da gik Folket paa Land, og han gik op igjennem Byen langs

og hilsede Christkirken med Kys. Der kom ogsaa til ham Magnus Konge med sit Banner
og sit Folge, Sigurd Nikolausson, lon af Randaberg, og Ivar Horte med deres Svite/)

og da lagde mange Mcend sig paa Knce og holdt Bon. Derncest vendte Jarlen sig fra Kirken,

l) BveU maa det kel vcere tilladt at overscette med dette stanst klingende Ord.
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Vopitel 37
Kongeines Slag
ra Erling Jarls

Fald.

og sagde til sine Mamd: ustander op og tåger Eders Vaaben, det kan vceredet salder i Nogle
as Eders Lod at ligge her en Stund." Erling Jarl havde en rod Bomulds-Kjortel paa,
en Silkehue og en Spcende-Brynie, som ei var ganste lukket sammen, draget Sva?rd i Haanden,
som han kastede fra Haand til Haand og sagde: „end stulleI sige, at denne Gamle stal kunne
svinge sit SvoediDag." Derpaa sagde han til Lur-Svendene at de stulde blwse saa fort de kun
de, og da de kom forbi Taarnet, saae Jarlen om til begge Sider og sagde: „ hvor ere vi nu Alle?"

Kong Sverrer havde fra Gaulardal noer 300 Mand, noget mere eller mindre; men

dette Mandstab var slet bevcebnet. Bsnderne havde sendt deres Arbeidsmcend fra deres
Hjem, eftersom de ei selv torde fare, af Frygt for Erling Jarls Revselse. Da de fore

udenfra over Steenberg, sprang en Mand frem foran de Andre, som var baade stor og
stcerk, og havde en stor Trce-Lurk over Arelen, men intet andet Vaaben. Da sagde Pre

sten Vzur: „hvad vil Du, Mand? Hvi lober Du saa med denne Trce-Lurk, hvor ere Dine

Vaaben? Det er noget Andet at staaes med Erling Jarl, end at trwste Korn, hvortil kan
bruges en Pleiel." Han svarer: „de Vaaben, jeg agter at staaes med, monne komme imod

mig fra Byen; men de ere endnu i larle-Mamdenes Hcender." De spurgte om hans
Navn, og han sagde, det var Eyvind. Da svarede Hjarande Hvide: „Held folge Dine

Ord, Du tappre Mand, Du er vistnok en rast Mand og dygtig Helt." Derpaa gav han
ham sit korte Spyd og sin Haand-Vre, og sagde: „ staaes Du med disse Vaaben." Nu
fore Birkebenerne udenfra mod Byen, og de modtes paa Ågeren ovenfor Taarnet, lidt

udenfor Byen. Magnus Konge og Erling Jarl havde rundeligen 500 Mand. Der
blev strax et stort Slag, og den starpeste Kamp, som dog ei var langvarig. Thorer Spole

bar Erling Jarls Banner, og der faldt Mcend paa begge Sider, dog mest af Magnus

Konges Folk. Ister tramgtes haardt ind der hvor Erling Jarls Banner stod, og da

Thorer derved stedtes i stor Nod, stjod han Mcerkestangen ned i Ågeren, saa den stod lige
i Veiret. Nu begyndte Jarlens Fylking at sige tilbage, og saaledes kom det, at Ban«
neret stod ncesten i Ryggen paa de Birkebenere, som trcengte mest frem. De, som nu
vare bagest, tcenkte at Jarlen fulgte efter, bleve rcedde, og meente at deres Folk vare kom

ne paa Flugt; men da Kong Sverrer mcerkede dette, lod han Stangen hugge isender.
I samme Stund fik Erling Jarl et Stik af et kort Spyd midt paa Livet. Da sagde
en Mand: „et farligt Stik, Herre." Jarlen svarer: „ folger I vel Kongens Banner,

mig stader Intet." Kort efter kom Azur Prcest og Helge Thorfinnsson i Ncerheden af
Jarlen. Jarlen hug til Azur tvaers over Anstgtet, og det blev et stort og stygt Saar.
Derpaa såtte Jarlen sig ned, og da gik Doden paa ham. Da faldt Jarlen, og den
storste Deel af den Skare, som stod ham ncermest. Efter dette gav Magnus Konges

Hcer sig paa Flugten, og under Flugten kom Kongen til det Sted, hvor hans Fader laa

med Ansigtet i Veiret. Kongen ludede sig mod sin Fader, kyssede ham og sagde: „vi
samles igjen, Fader min, paa Glcedens Dag." Jarlens Lceber rorte sig; men Kraften
var ikke til at svare. Kongen kunde da ei tove lcengere, men maatte hjcelpe sig selv.

Han stygtede ind i Byen, og meget Mandstab med ham. Han tog Skibet Rude, som

Jarlen havde havt, og forte det med sig ud af Elven. Der paa Ågeren faldt Sigurd
Nikolausson, lon af Randaberg, Ivar Horte, Lendeemanden Einar Litle, Botolf fra Fjorde,
ne med sine 2 Sonner. Bjorn Buk sprang ud i Aaen og vilde svomme over til Skel<

Cap. 37. (Ågeren), nu Kalvstindet, (Kalvskinds-Ageren), en siet Mark, som nu lig
ger indenfor Stadens vestre Port ved Nid-Elven.

(F)ordene), nu Ssnd- og Nordfjords-Fogderi, see 1 B. S. 57.
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Kong Eucrrcr»
Tale over Erlim,

Jarls Grav.

lingarhella, men omkom; han havde Brynje paa, og sank strax til Bunds. Mange an
dre Mcend leb ud i Elven, og Nogle omkom der, Andre siap derfrå med Livet. Der faldt
og Ivar Sveinsson og Guttorm Sneril. Alle disse vare Magnus Konges Lendermcend.
N<rr 60 Hirdmcend faldt der, foruden mange Andre. Kong Sverrer tog Olafs-Suden,

som Magnus Konge for havde styret, tilligemed de allersteste af deres ovrige Skibe. Der
sik han og sit Skib igjen, som han havde maattet levne Magnus Konge og Erling Jarl.

Erling Jarls Liig blev baaren til Graven sondenfor Kirken; men nu er hans Grav
inden i Kirken. Da Liget var jordet talede Kong Sverrer over hans Grav disse Ord:

„Det semmer sig ei aldeles at tie ved saa gjcev Mands Grav, som vi nu stande over. Et
stort Tidsskifte er nu vorden, som I kunne see, og underligen haver det vendt sig, da her
nu kun er een Mand i Stedet for 3, nemlig for Kongen, Jarlen og Erkebispen, og denne

Mand er jeg. Her ere nu mange Nyheder at see og erfare, som ere meget mcerkvcerdige,
og mange Mcend maae vcere taknemmelige for, at der baade til denne og andre Kirkerbceres

mange af de Mcends Liig, som have fulgt Magnus Konge. Thi det er mange Mcend
vitterligt, at Eystein Erkebiskop og mange andre lcerde Mcend have jcevnligen sagt, om alle
de Mcend, som sioges ved Magnus Konges Side og vcergede hans Land, at deres Sjcele,
nåar de omkom i Striden, fer skulde komme til Paradis, end deres Blod vorde koldt paa

Jorden. Nu maae vi Alle vcere glade over saa mange Mcends Helligdom, som her ere
blevne Helgener, dersom det er saa, som Erkebiskoppen haver sagt, at alle de Mcend vorde Hel
gener, som faldne ere med Erling Jarl. Da kunne vi og forestille os, hvor hellig Erling

selv er vorden, efter hvis Raad Magnus ferst blev udncevnt til Konge, medens han var
Barn, ligesom han og haver fremmet og stettet hans Rige alt indtil denne Stund. Saa

monne vi og tcenke, hvor stor Hjcelp hans Forbens-Ord monne vcere hos den almcegtige
Gud, hvis det ellers ei er saa, at Erkebiskoppen heldede for meget til sine Venner i denne sin
Tale. Nu er der ffeet den Forandring, at vi stande over dem, som lcenge bare Skrcekkens
Hjelm over os og mange Andre. Nu seer jeg da mangen En stande sorrigfuld over
denne Grav, som vilde vcere fuldglade, om de stode over mig, endstjendt der blev gjort

mindre Stads med mit Liig. Men slig Tale synes mig baade kortsynet og utilberlig,
eftersom det ofte nok har vceret Eder klart, hvad vi Alle havde i Forventning, nåar vi lode
Livet under stige Omstcendigheder. Mig synes vi paa begge Sider maatte vcere meget

glade, nåar Menneffe - Livets Skjcebne tilMkes, som Gud selv vil, ligesom vi og her«
efter maae leve os til nogen Baade, og med mindre Frygt end hidtil, saasom vi nu ei mere
have at rceddes for dem, over hvis Grav vi nu stande. End monne Eders Glcede vcere

langt sterre over de Mcends Ded, hvis legemlige Baand med Eder nu ere opleste/) og
derhos monne I omhyggeligen ihukomme Erkebistoppens feromtalte Lefte. Nu er en Stund
leden siden deres Blod blev koldt, og endstjendt vi ei strax kunne glcede os ved deres ler

tegn, da monne der dog i denne Stund ei vcere Mangel paa hedenfarne Helgener. I mon«
ne derfor ikke have mistel dem, meget mere maae de nu kunne vise Eder fagre Frugter af
sine Gjerninger, om I dyrke dem som hellige Mcend, saasom I have tcenkt. Men om
saa ilde er, som mine Anelser stge mig, at det er kommen dertil, at de fagre Lester, som
vare dem givne, ere brudte, da monne de alt for lcenge have bedet for denne Legn og lese

Tale, saavelsom Alle de, der troede derpaa. Thi er det mit Raad, at gaae andenlund frem,
og bede for dem, som ere henfarne fra denne Verden, at de Synder, som af Erling Jarl
ere begangne, medens han levede paa denne Jord, monne vorde ham tilgivne, og iscer den,

I) I vor Original staaer "«liMlr" som maa rettes til "BkilHir .
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at han, endffjondt kun Lendermand, tiltog sig den Djcervhed, at lade sin Sen give Konge
navn, ja ovenpaa dette reiste en Skare og Banner mod Kongesonner, nemlig Håkon Konge,
en Son af Sigurd Konge, og Eystein Konge, hvilke begge han styrtede fra Tronen, lige
som han siden styrede Riget med Kong Magnus med ei storre Ret end I nu monne hore.

Vi skulle nu ogsaa bede for alle Mcends Sjcele, deres, som have ladet deres Liv i denne
uretfcerdige Tvist, baade nu og for; bede Gud at han vil tilgive dem alle Synder, og
frelse deres Sjcele, ligesom jeg og for Guds Skyld vil tilgive dem Alt, hvad de mod mig
have forbrudt. Nu gjore hver, som ham synes, og han troer mest gavnligt for sig, saa

velsom for dem, der ere henfarne fra denne Jord, og saa hastigen bortkaldte, at de vare
uden Messe og uden Skrifte, samt mindre forberedte og med en grimmere Hu, end de nu
selv monne onske. Heller vil jeg v<ere Eder Borgen for, at Alt det, som I gjore for deres

Sjcele, ffal vorde Eder til stor Hjcelp og fuldkommen Miskundhed, heller end om I be

stutte, at de ingen Bonner behsve." Da Kongen nu dette havde talt, boiede han sin Tale
efter den Soedvane, som brugtes, nåar der blev talt ved gjwvere Mcends Grav. Forst tak

kede han geistlige Mcend for deres Sang og fagre Liigtale, derncest hele Almuen for deres
Bonholdelse og al den Moie Enhver havde havt, til Gavn for sin Ven eller Paarorende.
Hver Maud bad han at sorge saa omhyggelige», som han selv vilde, for sin Frcendes og
Hjcertevens Jordeferd, og tilfoiede, at han selv vilde besorge deres Begravelse, som ingen
Anden vilde paatage sig. Saalunde stuttede Kongen sin Tale, at den tcekkedes Alles Sind,
og mange Mwnd lagde stor Roes paa den.

Magnus Konge foer med den Ha?r, som undkom, ser til Bergen. Da Thrand i
Vita blev spurgt om denne Tidende, svarede han: „saalunde ophidsede vi nu den Graa
hcerdede, at han blev liggende tilbage." Kong Magnus tras Eystein Erkebiskop og Orm

Kongcbroder i Bergen, og fortalte dem denne Tidende. Derpaa holdt Magnus Konge
Thing med sit Mandstab og Bymamdene, fortalte dem sin Skade, og bad dem derncest om
deres Hjcelp. Da svarer Eystein Erkebiskop paa Kongens Tale med de Ord, at alle dygti
ge Mcend monne vaere villige til at styrke hans Rige, og as al Magt understotte ham til at
beholde Land og Rige. „Dette Stridsmode," siger han, „haver havt det Udfald Herre,
som Mange monne ville, at I uskadt er kommen tilbage, som alt Folket elsker. Men

endstjondt Erling Jarl var en forstandig og mcegtig Mand, da tykkedcs dog Mange hans
Stolthed saa stor, at det var tungt at bcere den. Men alle Mand monne gladeligen vove sit
Liv for Eders Liv, for at I kunne faae Land og Rige igjen." Denne Tale modtoges med

stort Bifald, og Alle bekrceftede, hellere at ville doe med Magnus Konge, end tjene Sverrer.
Derpaa drog Kong Magnus med sit Mandskab til Viken, hvor han blev om Vinteren,
omgiven af en stor Skare og mange mcegtige Mcend, ligesom han og fik megen Styrke ved
Krigsrustning og Skibsbygning.

Efter alt det, som nu er fortalt, Erling Jarls Fald og det Slag der blev holdt, vorede
Kong Sverrers Magt saa meget, at der var ingen Mand i Norge, som jo da kaldte ham

Konge, uden Magnus Konge og hans Mcend. Til den Tid ansaaes det for en Skam,
hvor mcegtige Mwnd opholdt sig, i Kjobstieder andensteds, nåar en Mand kaldtes Bir
kebener; men fra den Tid af tykkedes det at vcere et Hcedersnavn, og de, som kaldtes saa,

at vwre i hoi Agt. De selvsamme, som havde voeret Arbeidsmcend, ja endog tildeels Rans-
MtVnd og Urostiftere, bare, efterat de havde vceret i Kong Sverrers Håer og vundet Seier,

«tap. 39. Vita (eller Vit»), nu Gaarden Vedaa i den Egn, som fordum kaldtes stran
nmlivaz-f, i Haus Prcestegjcrld paa Oster-Sen i Nordhordland.
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Om K, Sverrer

den, Skrud, Skarlagen og gode Vaaben, som Magnus Konges Hirdmend eller Lender
mend fer havde baaret. Og endffjendt de, som fer havde seet dem, kjendte dem af Ud
seende, fordulgte de dog, at de monne vere de Samme, som fer havde veret fattige; ja de
monne selv neppe erindre deres forrige Dage. Det er almindelig Folke-Tale, at aldrig

haver veret tapprere Folk i hele Norge, end de som den Tid var med Kong Sverrer, og det
samme vidnede han selv ofte siden, og omtalte hine gamle Birkebenere, nåar han fandt sine
Mend slaae sig til Uagtsomhed eller Aldrik, nåar de ikke passede paa deres Vagthold,
eller vilde ei taale Uveir og Besver, eller speide i Ufredstid. Det varede ikke lenge in

den Kong Sverrer gav sin Hird Sold, og hevede Mange til Heder og Wre, og da be
stikkede han Sysselmend over hele Throndhjem.

Det var truffet ester i Viken, at en Stavkjerringd var ded og havde efterladt sig en
Kofte, og i denne Kofte fandtes meget Selv, som deri var indsyet. Da Magnus Konges

Mend bleve dette våer, toge de Kosten, brendte den og skiftede Selvet imellem sig. Da
nu Birkebenerne spurgte dette, kaldte de dem Hekle-Arvinger eller Heklunger.

Kong Sverrer havde en Drem fer Jarlen Erling faldt, hvoraf han syntes forud vide,
hvad Udfald Slaget med Jarlen og Magnus vilde faae. Ham syntes, at han sov paa et
Loft i Byen, og vidste at Natten var lys. Da saae han en Mand gange ind paa Loftet
til den Seng han hvilede i, der talede disse Ord: „reis Dig op, Sverrer, og gak med mig."
Ham syntes denne Mand see frygtelig ud, og han trestede sig ei til at gjere Andet, end

hvad han bod. Manden foer op i Byen, og han efter, indtil de kom til et Sted, hvor
der stod en Ild for dem, og en stegt Mand laa paa Glederne. Da sagde Manden i

Dremmen, at han jkulde sette sig ned og faae sig Mad, og legger derpaa den stegle
Mand for ham. Han syntes svare reent ud sin Mening, at aldrig havde han edt noget
Liig, og ikke hellere nu vilde ede det. Da sagde Manden i Dremme: „Du skal ede og

Du vil oede, og saa vil han som raader over Alt." Da syntes han at gribe til, og ferst
cede alt Kjed af Benene, og hvert Bid syntes ham tregt at gange ned; men jo lengere
han aad, jo mindre var det ham imod, da han kom heiere op paa Legemet. Da han kom

til Hovedet, vilde han og ede det; men den Mand, som ledte ham did, tog Hovedet til sig
og sagde, at nu skulde han holde op. Da kostede det ham mere at gaa derfrå, end i
Fsrstningen at gaa dertil; dog maatte han gaa derfrå. Derpaa ginge de tilbage til Byen

til det samme Huus, og da han syntes at vere kommen i samme Seng, hvoraf han fer
havde reist sig, saae han sin Ledsager gange ud, og siden vaagnede han. Derfor opmun
trede Kong Sverrer saa meget sin Her at gange til Byen, fordi han udtydede sin Drem
saalunde, at den Mand, som paa Ilden laa, monne vere Erling Jarl, der da begyndte me

get at eldes; men Magnus Konge og hans Mend monne da vere som gamle og asseldige
i Raad. En at han aad Manden, betydede, at han skulde edelegge Lendermend og Hird
mend, ja volde Magnus, Konges egne Dages Ende; dog skulde Kongen end selv undkom
me, eftersom Hovedet ei blev opedt.

Efter dette stimlede mange rige Mend og af god Mt i Threndelagen til Kong
Sverrer, og Mange, som hjemme sadde, indgik Venskab med ham, da såtte han me
get sin Trest og Tillid til Threnderne; thi de havde allenstund kun veret lidet Ven af Er

ling Jarl og hans Rige, hvilket kan stes af de Forhandlinger, som Jarlen havde med
Threnderne, hvorom ovenfor er fortalt. Kong Sverrer kaldte derfor Throndhjem jevnli
gen siden sit rette Hjem; han gjorde Threnderne til de Landsens Mend, som vare ham
kjerest, og talede tidt om, hvor trofaste Venner Threnderne havde veret hans Fader, Kong

1) Fattigkone.
111, Binds Iste Hefte. 5
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Sigurd, eller hans Broder Kong Håkon, eller Eystein Birkebener, og om, at de altid

havde tjent under det samme Skjold. Kong Sverrer dvcelede en Stund nord i Kjob
staden, og lod da opbyde til Leding over al Throndhjem, baade med Mad og Mandffab,
og krcevede Skibe af Bsnderne fra Herrederne. Der han var fcerdig, seilede han sonder
ud ester Kong Magnus; men da han kom til Bergen, var Magnus Konge faren undaf
oster med sin hele Krigsmagt. Kong Sverrer såtte sine Sysselmamd i alle de Landffaber,
han gjennemfoer paa Reisen nordenfra, og om Hosten foer han tilbage til Kjobstaden (Ni
daros), hvor han sad om Vinteren.

Om KoM Mag- Vaaren udbod Kong Magnus hele Almuen sor fra Landet til Leding, ostenfor
og nordefter over Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn, fra Fjordene,

begge Morerne og fra Raumsdalen, og foer med denne hele Hcer om Vaaren nordefter
til Throndhjem. Der var da med ham Eystein Erkebiskop, Orm Kongebroder, Nikolaus
og Philippus, Sonner af Kongens Svoger Arne, samt alle Lendermcend sor fra Landet,
som her siges:

Kongen fulgte
Ryger og Herder,
Filer og Sygner,
Samt Fjordenes Folk,
Alle Morer,

Raumsdalste Mcend,
Erkebiskop,
Alt Throndelag.

Kong Magnus kom med sin Hcer nord til Throndhjem og lagde til ved Gaarden
Stein sondenfor Ncesset, hvor han laa nogle Ncetter. Kong Sverrer var da inde i
Kjobstaden, og sendte fra sig Thorolf Rympel, Thjostar Svarte, EyolfHafiesson og Håvard

Lar med en stor Skare, for at gjore lagt paa Magnus Konges Mandskab, om Leilighe
den gaves til at besncere Nogle af dem. De kom frem paa en Gaard, som hederLang
loar, hvor der er en Dal bevoren med Seller/) som gaar ned til Soen, og i denne Dal

lagde de sig. Magnus Konges Mcend bleve ei Birkebenerne våer, sorend disse kom lige
paa dem. Magnus Konge var gaaen i Land, og agtede sig til Badstuen paa Gaarden
Stein; men da han blev Birkebenerne våer, ilede han hasteligen til Skibene. Der drcebte
Birkebenerne ncesten 30 Mand, som de kom over paa Landet. Men da nu Magnus
Konges Mcend grebe til deres Vaaben og lobe paa Land, sogte Birkebenerne undafsaa fort de
kunde, fore ester dette Stykke Arbeide tilbage til Kjobstaden, og berettede Kong Sverrer det.

Efter dette lagde Kong Magnus ind til Holmen, og tovede der en Stund; men Kong
Sverrer rustede sig i Byen. Siden sendte Kong Magnus et Skib bort fra sig, hvorpaa
Birger Gaurn og Thrand Lyrta vare Styrmcend, for at hente en Bonde ved Navn Hafie

og bringe ham til sig; thi hans Son Eyolf var Kong Sverrers Hirdmand, som Kong

Magnus vilde have til sig. Saaledes sendte han Brev ind til Byen med en Mand ved

1) Piletroer.

(sap. 44. Oteinn, nu Gd. Steen, paa hvis Grund Nessets (Bynessets) Hovedkirke er op
fort, i sydvest for Throndhjem.

I,Hnxlnai-, nu Gd. Langlo, ostenfor Steen i Ncerheden af Gul-Elvens Udlob, i Vyncessets
Sogn og Prcestegjceld.

(sap. 45. (en Variant har Nvi6» o: Uvita?). Formodentlig er saaledes den her
forekommende Thrand Lyrta identisk med den kort forhen ncevnte Thrand i Hvita.

tlaui n, er formodentlig Navnet paa en Gaard, og kan i saa Fald neppe vcere nogen anden,
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sig til Slag.

Navn Hedin paa Lade, hvori han såtte det, at dersom han vilde frelse sin Faders Liv, skul
de han komme ud til Magnus Konge og vorde hans Mand. Hedin farer til Byen og
overgiver Eyolf Brevet. Han fandt Sagen betcenkelig, gik med Brevet og flyede det
til Kong Sverrer. Kongen lceste Brevet og sagde derpaa: „Faa bringe mig Sligt; men
vi stulle her finde paa et godt Raad; leed ham hid, som Brevet bar." Kongen lod skrive
et andet Brev, hvori der stod disse Ord: „Dersom Du, Magnus Konge, gjor Haste Meen
eller Skade, da skal jeg lade dr<ebe Eilif Eplastang, Skrude-Eirik og Eindrid Slandra,
fordi deres Sonner Thorer Knap, Ulf Kneri og Gunnar ere med Eder. De skulle faae

stig Dsdedag, som I giver Haste, og dette skal Eyolf udfore." Nu foer Sendemanden
med den Besked og overgav Magnus Konge Brevet. Da han saae dette, blev han vred,
lot» frem fra Skandsen med Brevet i Haanden og sagde: „det seer jeg, at de ville raade

for, hvo der skal draebes og hvo der skal beholde Livet, men ikke jeg." Nu toge Ulf,
Thorer og Gunnar Ordet i denne Sag, bade Kongen formildes og meente han ei var Lan
det ncermere, om han lod en Bondekarl drcebe, tilfoiende, at de ei vilde vove deres Fcedres
Liv paa Sverrers Ondskab. Saaledes stap Haste i Fred til sin Gaard.

Magnus Konge roede nogle Dage ind under Aren til Samtale, og Kong Sverrer
gik ned fra Byen ham i Mode. Han tilbod Kong Magnus, at de skulde stifte Landet i
to lige Dele, og begge vcere Konger, som Magnus Barfods eller Haralds Sonner vare.
Derom blev meget talt; men dog blev der intet Forlig af; thi Kong Magnus vilde ei indlade

sig. derpaa, da Nogle af hans Mcend raadede fra, Andre til. Saalunde stildtes de ad, og
Magnus Konge roede med sit Folge under Holmen. Kong Magnus og hans Mcend holdt
Raad, medens de laae under Holmen, paa hvad Maade de skulde gjore Landgang mod
Byen, og meente, at Sverrer Konge monne vcere trceg til at gange ud af sin Trceborg. De

lode Tommerstokke binde fast til Ankere, hvormed de agtede at roe ind under Aren, og styrte
Ankerne med Tommeret over Bondehanen. Dette blev saaledes gjort i Stand, men kom
ei til Udforelse, ligesom de havde mange stige Forscetter, som ei provedes. Måndagen i
Gavndagene,!) aarle om Morgenen, roede Kong Magnus ind til Vren til en Samtale, hvori

de ophidsede hverandre indbyrdes. Birkebenerne eggede Magnus Konge til at han skulde
lcegge til ved Vren; Magnus derimod hidsede dem til at forlade deres Trceborg og staaes

med ham paa I lev old. Da sagde Kong Sverrer: „vi ville samtykke i hvad Inu be
gjcrrer," og saaledes blev den faste Aftale gjort imellem Kongerne, at de Morgenen efter stul

de modes paa Ilevold og der staaes. Derefter roede Kong Magnus med sine Mcend til
bage til sin Flaade. Kong Sverrer lod nu sit Mandstab sige, hvad bestemt var, og bod
sine Mcend gjore sig fcerdig med Skriftegang og Vaabenrustning. Tirsdagen i Gavn
dagene, just som Solen randt op, lod Magnus Konge blcese i Luren til at lette og forlade

Holmen. De kastede Tettene ned, roede ind til Landet og lagde sig under Berget uden
for Ila, hvor de stege i Land. Da havde Kong Magnus sit store Krigsstib, som blev lagt
for Anker udenfor, men Skuder og smcerre Skibe roede til Lands. Kong Magnus gik med

alc sit Mandstab op til Steenberget, såtte sig der og biede, indtil Solen kom hoiere paa
Himmelen, saa at de ei bestandige» havde den lige i Vinene; men da de havde tovet der

1) Gavndagene vare Bededage, kort fsrend Pintse, som holdtes til almindeligt Gavn for Aarets Afgro
de. De kaldtes og Gangdage, fordi Huusbonden gik om sin Gaard med Kors, Vievand og under Bon.

end Goen paa Thjsms ved Tsnsberg, som i rsde Vog" skrives 6orn og tlnoiu.
46. (Trceborgen), hvorom see Nidaros 1 B. S. 204.

Il», nu den ved Throndhjems vestre Side ved Soen liggende Forstad Ilen.
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en Stund, ginge de ned og fylkede Heren. Da gik Kong Sverrer ud af Trceborgen,
fylkede sin Hoer og rykkede imod dem ud paa Volden, ganste ncer under Berget. Kong
Magnus havde opstillet sin Hird og sit Banner paa den Arm, som viiste mod Soen; thi
der saae han Kong Sverrers Merke for sig, som var baade stort og fagert. Under det

te meente han Kong Sverrer selv var; men dette Merke havde Gudlaug Stallar, og
med ham vare Bymend, Herredsmend og Ledingsfolk. Derimod lod Kong Sverrer
fore sit Mcerke ovenom langs med Berget, hvor han ventede det starpeste Angreb,
eftersom ikke alle Magnus Konges Mend vare komne ned af Berget. Magnus
Konge havde sat en stor Skare til at falde Birkebenerne i Ryggen, og havde gjort Ni.
kolaus Arnesson, Kong Inges Broder, til Anforer for den. Kong Sverrer sendte ogsaa

Mandskab fra sig imod dem, over hvilket UlfafLaufnes blev gjort til Hovding, og de»
for kom Nikolaus's Fylking ikke Kong Magnus til nogen Nytte.

Kong Sverrer holdt en Tale til sine Folk, for Fylkingerne ginge mod hinanden,
hvilken han begyndte saalunde: „Her er en stor Hoer og vakkert Folk kommen sammen;
men det synes nu, at vi have at stride med en stor Overmagt, da Magnus Konges Fylkin»
ger stande over alle Marker, med gyldne Vaaben og dyrebare Kleder, og I vilde have vel

gjort, om I bare begge Dele til Byen i Qveld. Seer nu, vakkre Gutter, to gode Ting
at velge iblandt, den ene at vinde Seier, den anden at do med tappert Mod. Det gaaer

nu ikke saalunde til her, som nåar I vises til Skovs for at hugge Tommer, saasom I
stulle stifte Hug med Magnus Konges Lendermcend; thi er det ingen Skam saa Skjel,
at tåge og give store Hug. Her gjelder det som Skalden qvad:

Det er ei som Kulved klsves.
Naar Jarl drcebes af gjceve Karl.

Saa sagde en Bonde, da han fulgte sin Son til et Krigsstib og gav ham gode Raad

med paa Veien. Han bad ham vere rast og haard i Mandeproven; thi godt Ord lever
lengst ester Enhver, siger han. Eller siig mig, hvorlunde vilde Du forholde Dig, nåar
Du kom i Strid, og vidste forud Du der stulde falde? Han svarer: „hvad var da aw

det at gjore, end at hugge paa med begge Hender?" Den gamle Mand sagde: „men om

Nogen kunde med Sandhed sige Dig, Du ei der stulde falde?" Han svarer: «hvi stulde
jeg da spare, at gange frem som bedst?" Bonden gjenmelede: „i hvert et Slag, hvori
Du stander, monne et af to stee: enten salder Du eller undkommer Du, og våer Du der»

for djerv og modig; thi alt er forud laget af Skjebnen. Den som ei er feig/) kommer ei
til Hel, og den Feige kan ei undsty; men Faldet er verst i Flugten." End videre talede

Kong Sverrer saalunde: „nu maae I og vide det, Birkebenere, at det er en stem Sag, at
soge Naade hos Heklungerne: der er kun een Udvei, at stande som fastest og ei tilstede dem
Fremgang; thi er det godt for Eder Birkebenere, at prove Eders Sverd paa disse Vik

veringers Lender-Indvolde. Vi have fort noksom vakkert og talrigt Mandstab til dette
Slag, og om de have en overvattles stor Mengde, kunne de ei bruge den overalt; thi den
storste Deel af deres Mandstab er mere stikket til Bryllupsfolk end Krigsfolk, og ere mere
vante til Mjoddrikke, end Krigsvesen. Min Hird og mit Banner vil jeg lade fore mod

Magnus Konges Banner; thi af hans Hird kunne vi vente den starpeste Strid og Anfald.

1) Feig er her i den Vetydning: som ei har lcenge at leve.

I> a uln os, er rimeligviis Gd. Lofsnces i Halms Sogn vg Fosnces Prcestegjoeld i Numedalen.
Under Kong Sverres Tog igjennem denne Egn i Aaret 1178 har det ventelig voeret, at Ulf er
bleven hans Mand.
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Lendermamdene derimod ville tåge sig mere i Agt, og Bonde-Almuen, som med Tvang er
slstbet hid, crndser aldrig hvo der salder, nåar de selv blive usaarede; thi det veed jeg med
Sandhed, at det er saa med alle Thwnder, som Skjalden qvad:

Jeg agter mig hiin Mo,
Hiin fagermundet Ingun,
Hvordan end Slaget monne gaa
Med Sverrer gjceo' og Magnus.

„Ganger nu rastt frem, vakkre Gutter, og Gud give os Lykke!" Denne Tale blev
Birkebenerne til stor Opmuntring og Fremstyndelse. De stolede paa Kongens Forsorg,

trostige Vink og Anelse om Slaget. Thorolf Rympel og hans Broder Karl valg
tes selv til at gange i Spidsen af Fylkingen under Slaget.

Nu sige Fylkingerne sammen, og strår blev det haardeste Slag. Intet Slag havde Swgttlmeuen
de for holdt med hinanden med saa talrigt et Mandffab, dog havde Kong Magnus langt 573
stere Folk. Der hvor Sverrers Banner foer frem, fulgte hans hele Hird og alle hans
Gjcester, der steg ogsaa Magnus Konges Fylking undas og blev strax kastet paa Flugt;
men andensteds, hvor Magnus Konges Banner foer frem, rykkede Gudlaug Stallars og
Bymaendenes Fylking tilbage, saa den var ncer ved at sty, og Nogle allerede paa
Sverrer Konge sad til Hest, og da han saae sine Mcends uheldige F<erd, ilede han mod
dem og ffreg heit: „hvi stye I? Snuer om og strider som bedst; see I ikke, at deres hele
H«Xr styer til Skibene; tåger Mod i Brystet og forfelger de Flygtende uden at' give dem

Rast eller Ro." Da hans Mcend Horte dette og saae Kongen, toge de Mod til sig, og
vendte sig mod Fienden. Da Kong Sverrers Hird saae, at Magnus Konges hele Krigs

magt stygtede, vendte de sig did hvor de saae hans Banner, og kom dem i Ryggen, hvor
paa der blev et stort Mandfald. Da sagde en Mand: «styer nu, Magnus Konge?"
„Ikke end," svarede en Anden, leb imod ham og gav ham Banehug. Denne Anden

var Magnus Konge selv. Derpaa stygtede Kong Magnus med alt sit Mandfkab uden det
som dr<ebt var. Der faldt Philippus Arnesson og Brynjolf Blanda, ell Sen af Eindrid

lonsson. Ivar Galle blev haardt saaret, og medens de Flygtende forfulgtes, red Kong
Sverrer ind paa Valpladsen, kom til Ivar, ludede sig ned paa Hesten og spurgte, om

han meente hans Saar kunde lceges, og bod ham Naade. Han svarer, at der vel var

Haab om at hans Saar kunde groe til igjen, dersom en Lcege var at faae. Ikke langt derfrå laa
ogsaa en Mand, haardt saaret, og det var Brynjolf, en Sen af Kalf Sendemand fra Foer
oerne. Han reiste sig paa Knce, hug til Kongen med Sverdet og sigtede ester Halsen;

men Kongen kastede Kanten af Staalhuen for, saa Svcerdspidsen faldt paa den; dog ramte
Sverdet Vret, og gav Kongen en dygtig Skramme paa Halsen; men Kongen kastede sig
af Hesten paa den anden Side af ham. Strax stode Svcerd og Spyd saa tykt paa
Brynjolf, at han med Ned og Neppe kunde falde. Der blev og Ivar Galle drcebt, saa
velsom hans Frcende Sigurd Skjom, der holdt ham under Skuldrene. Disse Lendermamd
faldt paa Ilevold: Nikolaus Mendul Andresson, lon Kula, Kolbein Gislesson og Erik

Lok. Nikolaus Mendul var den stcerkeste blcmdt dem alle; han havde Brynje og Bryn
jehoser, der vare saa trofaste, at aldrig Vaaben kunde bide paa dem. Han hug med begge
Hcender og stod en Stund Ene blandt sine faldne Mcend; men omsider blev han saa modig,
at han faldt om, hvorpaa Birkebenerne statttede Brynjen af ham og ham. Kong
Sverrer fik Magnus Konges store Langstib tilligemed mange andre Skibe. Birkebenerne

1) Kjodlaar. 2) Flugten.
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kapitel
On, Euerrer og

Bsndernes
Feide.

lobe ombord i Skibene, forfulgte dem, og toge ude ved Digermulen Eindrid Kalfsson, tillige
med 30 Mand, som de stjoenkede Liv og Fred; men Endrid undkom op paa Land. Et
andet Skib toge de indenfor Randaberg, og to Kost-Skibe ude ved Stad. Nikolaus Arnes

son foer med sin Skare ud efcer Gaular-Aasen, og saa ud til Stein, hvor de fik nogle Stu
der; men en stor Deel af Magnus Konges Folk foer Landeveie». Kong Magnus selv foer
sor til Bergen med det Mandskab, som var tilbage, og Bergensmamdene toge vel mod

ham. Der holdt han Thing, og Bynuendene bade ham tove der, yttrende den Formod
ning, at Kong Sverrer monne komme der snart, hvorhos Bymcendene tilbode at voerge By

en med ham. Siden lod Magnus Konge tåge alle Kjobmandsskibene, som vare i Byen,
og lcegge ud fra Holmen over til Munkebryggen, og bandt Skibene saa tcet til hverandre
mellem Bryggerne, saa at man kunde gaae tvwrs over Vaagen. Da sagde Kongens

Raadgivere til ham, at det var uraadeligt at tro Bergensmamdene saa vel, og stamge sig
og Skibene inde i Vaagen. Efter dette foer Kong Magnus bort sorpaa langs Landet,

og siden til Danmark, hvor han besogte sin Frcende Kong Valdemar, og dvcelede hos ham
en Stund.

Kong Svarer foer om Sommeren nordenfra og kom til Bergen nceste Dag for
Peters- og Pauls-Messen. Han gav alle Bynnrndene Naade og Fred; de toge igjen

sommeligen mod ham efter deres Pligt, og nu lagde han hele Landet under sig. Lender
mamdene holdt Raad imellem sig, hvad enten de ffulde helst fare mod Paal, Magnus Kon
ges Lendermand, eller og til Bergen. De kaarede at fare mod Paal, og overumplede

ham om Morgenen, saa Paal ikke mcerkede til nogen Ting, forend han Horte Krigsluren
udenfor. Paal og hans Mwnd laae i deres Senge, da Birkebenerne kom, og Hine ventede
mindst disses Ankomst. Paal med Sine sprang op, kastede Tettingen ned og vcergede sig vel, saa

der blev et stort Mandfald. Der faldt Paal Andresson, og mange Mand med ham.
Den samme Vinter hendte det sig den anden Uge i Langefasten, Natten efter Måndagen, at
Sverrers Vagtmaend bleve mange Langskibe våer, som roede ind i Vaagen. Der var

reist et Banner paa et af Skibene og de Horte megen Vaabenbrag blandt Krigsfolket.
Vagtmamdene lode strax Luren synge, og nu blev der en stor Braak i Byen af Birkebenerne,

da det Rygte strax foer om, at Magnus Konge var kommen der med sin Krigsmagt. Man

ge klcedte sig paa i en Hast, Nogle vcebnede sig, Andre ikke; men alle stygtede, Nogle til
Kirker, Nogle op paa Fjeldet, Nogle en anden Vei ud af Byen. Kong Sverrer var da

gaaet fra sit Herberge ud paa Svalen, og da den forste Lyd af Krigsblcesten kom for hans
Vren, sagde han: „nu beskytte os Gud og den hellige Kong Olaf." Derpaa lob han ned
i Gaarden og ind efter Strcedet; men traf paa ingen Mand for han kom op til Nonnesoedet,

hvor en Bonde kom ham ridende imode. Kongen bad Bonden om Hesten; men han gjorde
Indvendinger og vilde ikke overlade den. Men saa meget var det Kongen om at gjore at

faa Hesten, saa han sagde med Vaaben at vilde tåge den, om han ei paa anden Vei kunde
faae den. Saa nodvendigt var det ham da at komme til at ride, saa at han maatte klam

res og trattte sig til en Ride-Hest, som han ellers ikke uden Nodvendighed for Guld eller
Solv vilde ride paa; thi ofte sagde han siden, at aldrig havde han redet paa en vcerre Hest.
Dog red han paa den op til Alreksstad, hvor han forefandt nogle Birkebenere. Medens
de biede der en Stund, kom Birkebenerne op fra Byen 2, 3, 6 eller 7 sammen. Da kom

Cap. 48. (Munke-Bryggen), var uden Tvivl beliggende nedenfor Munke
lif Kloster paa Nordnces.

Cap. 49. siunnuBNti-, nu Lungegaarden ved Vergen, see 2 B. S. 85.
Gaarden Aarstad sammesteds, see 1 B. S. 81.
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tillige det Rygte, at det var Bondehceren; men ikke Magnus Konges H<er, og der vare
Vorser, Osteroingerne og Nordhorderne. Deres Ansorer var lon Kutiza, og de havde
roet over paa Skibe ved lons-Bryggen. Der ginge de op, opstillede strax deres Fylking
paa lonsvoldene og kom nesten ganske ind til Vaags-Bunden, uden dog at gjere no

get Indfald i Byen. Med en Deel af deres MandMb landede de ude paa Holmen, ginge
op udenfor Krist-Kirkegaard, blcesie i Krigsluren og gjorde Krigsraab; Nogle lobe ind i
Kongsgaarden, men fore dog ikke modigen frem. Fordi det nu var morke Natten, saa at
Birkebenerne ei kunde see deres Krigsmagt, stygtede de for dem; men om de havde vidst

hvad Mandjkab det var, da monne de i en Fart have jaget dem fra sig; thi dette var en
mindre Deel af Bondehanen, end den, som var over paa lonsvoldene. Da nu Kong
Sverrer havde faaet fuld Vished om at det var Bondehceren, og ikke Magnus Konges

Folk, lod han kalde alle sine Mamd, som der vare komne, sammen, og bad dem vende tilba
ge til Byen, sigende, at deres hele Mandstab snart monne samles, nåar de Horte hans Luur

Han ansaae det for rimeligt, at meget Folk var lobet i Kirker, eller skjult

sig her og der i Byen, men alle monne ville til ham, nåar de kunde komme. Medens
Kongen sogte ned til Byen, samledes Mandskabet, og da var det i Dagningen; men da han
kom til Olafs-Kirken, lod han blaffe i Andvake og reise Mcerket. Der havde vceret mange
Birkebenere i Olafs-Kirken, Kors-Kirken, Nikolai-Kirken og Steen-Kirken, som alle kom til

ham, foruden Mange fra Byen. Derpaa fylkede Kongen sin Hcernede ved Alle-Helgens-Kirke
og talcde til Mandskabet. Han bad dem gange djcervcligen i dette Slag; „thi Bonder
ne ville fare saa meget vcerre deri, end vi, som de ere stere tilsammen." Da sagde Birke
benerne alle som een Mand, at de onskede den Mand aldrig maatte trives, som rceddedes for

Bondehcrren, reiste derpaa Krigsraabet, lobe ud af Fylkingen og ud paa Voldene mod
den opstillede Bondehcer med Raab og Skrig og heftig Ophidsen. Da nu Bonderne
saae mod Dagskjæret, at Kongens Banner vaiede hoit over dem, paakom der dem strax en
Rcedsel, og den Ene skjod den Anden for sig, og da Birkebenernes Vaaben derncest hun

drede paa dem, vendte den Deel af Bonderne, som fremmest stod, sig forst paa Flugt, og
siden Alle, En efter den Anden. Nu forfulgte Birkebenerne dem med Hug og Slag, og
hug dem ned som Slagteqvceg. Nogle Bonder stygtede til Skivene, Andre kastede sig lukt
i Havet, og Mange omkom, men Nogle bleve tagne op af Sundet. Birkebenerne for

fulgte dem til Stranden, og da saaledes den forste Skare var jaget paa Flugt, vendte Kon

gen sig om til lonsvoldene, og drog derpaa indenfor Vaags-Bunden til Byen. Der kom

mange Bonder til ham, og han gav dem Alle, der overgave sig i hans Vold, Liv og Fred.
Kongen gik ud igjennem Byen, og hilsede alle Hovedkirker andcegtigen. Da var det ble

ven lyst afDagen. lon Kutiza var ikke gaaen i Land fra Skivene; thi han var gammel
Mand, svag, og tungfwrdendes. Bonderne roede strax ud af Vaagen, da de kom ombord

paa Skivene, og gladest var han, som forst kom bort. Folk syntes, som sandt var, at
aldrig siettere Tog var gjort end dette, saa stort et Mandffab, som de havde.

I) Stedse vaagen, aarvaagen, andvaagen.

Vnrslu- (Vosser, see 1 B. S. 414), eller Veboerne af Oster-
Den, NolMsi-clai-, Indbyggerne paa Nordhordland, see 1 V. S. 50, 114.

nu Smsrs-Almindingens Brygge, og Fnnsvellil- (Engen), see 2 B. S. 442.
Steln-K),--

Ki» (Steenkirken) og (Alle-Helgens-Kirke), see Bergens Vestrivelse af Sagen
og Foss S. 34 ff. og foran i 2 B. S. 85.
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kapitel «v. Strax efter foer Kong Sverrer med en Skude-Flaade sorefter langs med Landet, ind

Kong'til Hardanger og vide om paa Hordaland, hvor han indgik Forlig med Bonderne og tog
Igjeld af dem; thi mange Ssnd-Horder havde fulgt Bondehanen. Vorser og Nord-Hor.
der stevnede han ogsaa til sig, og Mange indgik Forlig; men Mange stygtede oster til Vi
ken, for at opsoge Magnus Konge, om de kunde finde ham. Den Vinter var han i Dan
mark hos sin Frende, Kong Valdemar, som gladeligen modtog ham. Magnus Konge
havde sat alle sine Mend i Sysler omkring i Viken, og tog deraf Skat og Skyld. Orm

Kongebroder var med nogle Lendermend som oftest i Viken, men Nogle var i Danmark hos
Magnus Konge, og Alle havde samtlige en stor Mamgde Folk. Da det leed hen i Langefa
sten, sogte Orm Kongebroder og de ovrige Lendermamd med deres Krigsmagt sorefter Mag
nus Konge i Mode. Kong Sverrer sad i Bergen indtil det leed til Paaffe, og gjorde sig
derpaa reiseferdig med stort og vakkert Mandsikab. Han havde og store og sterkt beman
dede Skibe. Da sagde Kong Sverrer til sine Mend: „nu haver jeg alle Magnus Konges
Lendermends Trostab i min Pung, undtagen Nikolaus Kufungs." Meningen af disse Ord

var, at alle Magnus Konges Lendermamd havde sendt Kong Sverrer Lonbreve, og sogt deri
hans Naade og fuldkomne Venskab, og disse Breve havde Kongen i sin Pung.

O? s Sverrer foer fra Bergen noget efter Paaske-Ugen osterefter langs med Landet, og
SM- overalt hvor han foer frem, gik Folket gladeligen under ham. Da foer han oster til Viken,

hvor han tog al Skyld og Udredsel og Alt hvad han af Bonderne kunde forlange. Da
han spurgte at Magnus Konge var sor i Danmark med sin Krigsmagt, sogte han osterud
langt ind i Viken, og lagde sig ved Spjor i Saltosund. En Dag gik Kong Sverrer
op paa et Berg paa Ben til sine Vagtmamd, og de saae en Mamgde Seil komme seilendes fra
Osten. Da sagde Kongen, at det monne vere Krigsmamd, og befalede at stode i Luren for
at kalde Mandffabet sammen til Landgang og Samtale. Derefter tiltalte Kong Sverrer

sine Mend saalunde: „ Magnus Konge farer med sin Hoer imod os, og det synes mig at vi
Birkebenere have med en stor Overmagt at gjore, med Hensyn til Mengde af Folk. Endog

vi have meget Folk og trosast i Slag, behover jeg at tåge Raad af Eder, forstandige Mend,
nemlig Håvard larlsson, eller Ulf af Laufnes, eller Ulf Fly, eller andre forstandige Mend

i vort Folge, hvad enten vi Mlle gaae i Slag mod Magnus Konge, eller undromme Nord i
Landet; thi der have vi Venner, men her ingen. Lader os nu med Guds Bistand tåge en
god og hastig Bestutning." Da svarer Håvard larlsson: „min Mening skal jeg snart
legge for Dagen: lader os gange ud paa vore Skibe, kaste vore Telte ned og roe ud af denne

endelose Bugt; lader os reise vore Master og seile undas nordefter, og ei staaes her med
Magnus Konge og hans Overmagt; thi Landsfolket her er os utro, og forlade vi her vore
Skibe, vil det gaae os verre end de sletteste Hedninge-Folk; thi her er ikke Livs Haab for
Nogen, som'kommer i Heklungernes eller Vikveringernes Hender." Denne hans Tale fik

lydeligt Bifald; Alle syntes vel om dette Raad, og nu roede de ud af Havnen. Neppe hav
de Birkebenerne heiset deres Seil, forend Magnus Konges Skibe lob imod dem sondenfra ud
af Sundet. Forst fore Heklungernes Skuder og lette Skibe Birkebenerne paa Skudvidde
ner, men torde ei feste sig til de store Skibe, eftersom Intet syntes rimeligere, end at det
her vilde komme til Slag. Eyolf Hastesson styrede en Skude, som hedte Revinden, og han

Cap. 3N. llniMnAi-, Hardanger, see 1 B. S. 110.
(sap. 51. nu Sen Spjer, en afHvalserne (Nvalii) i Vorgesyssel. Imellem denne

D og nu Loner eller Vester-S, er det lange, smale Sjelsbosund, ford. 83lts^ai8uu»I,
som man har forvexlet med et ander Sund af samme Navn i Vette-Herred i Bahuus-Lehn, see
Saml. t. d. N. F. Sprog og Historie 1 V. S. 277.
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besteg Ulf Flys Skib og bandt Skuden bag ester det. Paa Ulfs Skib var Paul Flida,
en Sen af Nikolaus Kufung, og han var endnu et Barn af Alder. Birkebenerne havde

kort fer tåget ham til Fange tilligemed hans Fosterfader. Ejolf leb hen til Gutten, tog
ham i Fanget, og leb ned med ham i Skuden, hug Touget over mellem Skivene, og stedte
Skuden fra Skibet, hvorpaa Magnus Konges Mamd modtoge ham, og Nikolaus Kufung
sik sin Sen igjen. Paa begge Sider roede de og seilede paa eengang; men Magnus Kon
ges Storffibe kom ei saa ncer, at deres Skud kunde naae, dog bleve paa begge Sider Nogle
saarede, og Nogle faldt. Ikke skortede der paa Lurer og ophidsende Ord. Kong Sverrer

gik ombord ien liden Farkost, roede til sine Skibe, og oplagde Raad med dem. Han bed
dem fire paa Seilskjedene, og dreie af i et trangt Sund mellem Verne, og saa gjorde de.
Kong Magnus derimod styrede midt i det store Sundeleb og lagde ikke Mcerke til, at Bir

kebenerne havde dreiet af ud mellem Verne, ferend hans StorMbe vare i en Fart komne
forbi det Sund, hvorigjennem Birkebenerne vare lebne ud. Magnus Konge havde da
Skibet Skjeggen, som var 26 Rum, og det gik seent for dem' at fire Seilene, og end senere

at ro tilbage. Andre Skibe roede hen til ham, og ester en Samtale bestuttede de at seile deres
Vei; men af Magnus Konges mindre Skibe, og dem som vendte tilbage, toge Birkebenerne
s, hvoraf den ene var en Snekke, hvis Styrmand hedte Andres, og en Skude, og de drcebte

hvert Mands Barn, som vare paa begge Skibe. Kong Sverrer seilede havleds nord over
Folden, og foer saa fort han kunde, indtil de kom til Bergen, just i Ugen fer Pintsedag, og
der tevede han en Stund. Magnus Konge foer ogsaa styndeligen estenfra gjennem Viken,
og han blev modtagen af Alle med Glcede. Han kom til Tunsberg, hvor han tevede kun
en kort Stund, og vendte sig derpaa nordefter med en ustyrtelig Krigsmagt. Han foer

nu Dag og Nat nordpaa ester Kong Sverrer, og de laae kun i Havn, nåar de havde Modvind.
Nceste Sendag ester Pintsedagene var Kong Sverrer i Bergen med sin Håer, og alle

hans Skibe laae ved Bryggerne strrdige og udrustede med Krigsffjcerme. Den
Deel af Mandffabet sov paa Skibene, men Nogle laae oppe i Byen. Kong Sverrer stod

strår op ved Solens Opgang, og gik ferst op paa Bakken til Olafs-Kirken, og siden til sine
Vagtmcend. Da saae de en Skude roe sendenfor Nordnces ind til Vaagen, som lagde

md til Holmen, og hvis Mandffab strår leb op paa Land. Kongen vendte sig ned imod
dem, og kjendte at det var hans Speidere. Saasnart de medtes, og havde hilset hverandre,
fortwlle de Kongen den Tidende, at de havde seet Magnus Konges Seil, og ikke mindre end
over 30, som just nu seilede sendenfra over Hard se. Da svarer Kongen: „os alt for
ncer!" raabte derefter paa sin Luursvend, og bed ham bloese saa fort han kunde. Strår
gik Kongen ombord paa sit Skib, lod Tettene nedtage og roe ud paa Vaagen. Det samme
gjorde alle hans Mcend, og Skibene lagdes sammen i Vaagen. Derpaa holdt Kongen
denne Tale til sit Folk: „Brat monne nu Magnus Konge komme imod os med sin Hoer,

og han haver, som I monne have spurgt, mere end 30 Skibe, medens vi ikke have mere
end 16. Nu synes det Eder vel ikke rimeligt at siaaes mod saa stor en Håer; men i andet

den ydre Deel af Christiania-Fjorden, 4 B. S. 111, 209.
Cap. 32. <)laf3-K?i-Ha a LsKKum (paa Bakken), paa Nordnces i Bergen, Bergens Bestr.

af Sagen og Foss S. 42.
Uolmr, Holmen eller Communen i Bergen, see 2 B. S. 85, 142.
NarlisVr eller Uai-6sj<si-, d. e. Soen i Hordaland, derved forstodes ikke alene den nuva)-

rende Kors-Fjord der for en Deel danner Grcendsen imellem Ssnd- rq Nord-Hordaland men
ogsaa dens Fortsoettelse mod Sydost imellem Hofteren og Rirteren i Syd, og det nordenfor liggende
Framncrs med hosliggende Ter, eller Os Sogn i Nord, nemlig den nu saakaldte Bjsrne-Fjord,
hvis Fortscettelse mod Dst indtil Kekunstrsnll kaldtes nu Strande-Fjord, (ifelge
Dipl. fra 1386).

111, Vinds Iste Hefte. ' 6



**42 Kong Sverrers Saga.

Fald er der ikke cmdet for os end at siygte Nord i Landet. Nu vil jeg soge Eders Raad,
om I ville slaaes med det Mandstab vi have, eller og fly undaf. Men den Stund syntes
mig vort Folk vcerst faret, da vi havde tåget Flugten ved Hattar-Hammer indtil vi vandt
Seier ved Hirtebro. Nyligen siygtede vi for Magnus Konge sster i Viken, og det tomter
jeg, at om vi nu atter siy uden at vove en Dyst, vil der kun stande liden Skrcek af os."
Da svare mange Mcend, at de vel havde sterre Lyst til at fly undaf; men bade dog Kon.
gen raade, dog var der megen Knurren i Hceren over at de skulde slaaes med Overmagten.
Heit sagde da Kong Sverrer: „i Guds og den hellige Kong Olafs Navn ruster Eder! saa

vist som jeg vil slaaes med Kong Magnus, og ikke lade mig lcenger jage langs Landet; end
fkjendt her er stor Forffjel paa Mcengde as Folk, have vi dog saa store, med Folk og Vaa
ben saa vel udrustede Skibe, saa Heklungerne vel ffulle mindes, fer vi stilles ad, hvorlunde
Birkebenerne kunde svinge deres Svcerd; lader dem nu faae samme Preve som fer i vort
Mede, at de maae hope tilbage paa Hcelen. De ere gjerne hvasse som Knive i Ferstningen;

men blive stedse udrygere jo haardere det gaaer paa, hvorimod I ere desto kjcekkere og star»
pere, jo sterre og langvarigere Preven er. Det kan jeg og sige Eder, at i deres Hcer vil
vist hver anden vorde skrcemt, nåar de see, at I vende Eder mod dem, og mange Flere mon

ne hellere enffe at fly, end gange under Eders Vaaben. Nu venter jeg, at vi skulle bare
Seieren med os fra dem, og sjelden er det blevet til Legn, som jeg har sagt Eder, saa ofte
det blev vor Lod at mede vore Fiender. Det er nu som fer, at vor Trest som alle Andres,

hviler paa Gud og hans hellige Mcend, og ei paa Mcengde af Folk. Nu styder jeg min
Sag til Gud den Almcegtige, den hellige Kong Olaf og den hellige Sunnefe, og beder at
dette Mede mellem Magnus Konge og mig maa faae saadant Udfald, som Gud veed monne

svare til vor Sags Bestaffenhed." Denne Tale blev optagen med lydeligt Bifald og Folket
udbred i de Ord: „Gid Du maatte sige det, Konge, med den heldigste Mund! Aldrig svig»
tede os Dine Ord, nåar Du lovede os Seieren. En Nidding vcere den, som ei heller vil

slaaes saa godt han formaaer, og falde som Mand, om ikke anderledes kan vcere, end fly med
Feighed og Rcedsel." Da sagde Kongen: „ haver nu stor Tak af Gud, saa og af mig for dette
Svar, og vcerer uryggelige mod vore Uvenner. Lader os nu roe imod dem fra Byen og

hver lcegge sit Skib saa langt frem, som han har Mod til; men ei vil jeg lade Skivene binde sam
men. " Derefter roede de ud forbi Nordnces og biede der en kort Stund, ferend Magnus

Konges Skibe seilede sendenfra Hvarfsnces forbi, og snart ncermede de sig Vaagen. Der»
paa lode de Seilene i en Fart falde, og da lod Magnus Konge Folket ved Luren sammenkal
de til en Samtale og Skivenes Samlag, og talede saalunde:

Gapitels3. Nu kunne vi see Birkebenernes Skibe, og nu er vel Lykken os saa gunstig, at vi

Tale til Folket, naae Slag med dem, endffjendt de lcenge have ladet sig jage af os. Men hvad ffulde
det vel nytte at ophidse til Angreb mod Birkebenerne dem blandt vore Mcend, om Nogen
findes, der ei vitte mindes Tavet af sine Frcender, som Birkebenerne have fceldet, eller den

Meie og Besvcer, som de os have tilfeiet? Nu synes forhaabentligen Alt at stile til, at de
monne lide samme Lod og Skade i deres Flok, som vi have tilforn maattet taale af dem. Dog

er der den Ulighed i vort Forhold til dem, at vi have mod dem gjceve Mcend og vakkre
Gutter; men de derimod ikkun Tyve, Ransmcend og Revere af Trcelles og Tiggeres Mt, som

Gud vilde styrte! Endjkjendt vi nu ei tilfulde hevne vore gjcevere Frcender, om vi end drcebte

NatlaiKamsi- ved Throndhjem, see foran S. 22.
Uirtu-biu, Hsrte-Bro, see S. 24.
N«l-6i!63 ved Bergen, see 2 B. S. 117.
ltvai-ksnes, Qvarven ved Bergen, see 2 V. S. 199.
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Gapitel gz
KonqcrnesSlaa
ved Norkncrs.

bem Alle, saa ere vi dog angerlose om saa ffeer. Denne min Villie vil jeg gjore Eder
vitterlig, at Ingen af mine Mcend vwre saa djcerv at give en eneste Mand Liv og Fred. Vi

have her overmaade talrigt og vakkert Folk; thi lader os gjore det forste Anfald mod dem saa
lunde, at det andet ei behoves. De have lidet Mandskab, og Gud vwre lovet, at deres
Livs Ende-Dag nu monne vcere kommen. Lader os loegge saa tcet med Skivene ind paa
Olafs-Suden, som der er Rum til, og den Stund denne er ryddiggjort, tcenker jeg Modet

forgaaer dem, som ere tilbage. Men vore Studer og lette Skive skulle kringsette dem, og

lader saa intet eneste Skiv flippe bort." Da sagde Orm Kongebroder: „ det er mit Raad,
at vi i dette Stridsmode berede os paa, at Birkebenerne i et haardt Angreb ville vende sig
imod os, endskjondt de have mindre Mandskab; thi er det iscrr nodvendigt, at Enhver gjor
sit Allerbedste. Vcere det mit Raad, at rydde forst alle deres Skibe som ere de mindste,
og vi lettest kunne angribe; thi jeg venter ikke, at de saa let roe os undaf med Storffibene."
Endstjondt nu Orm talede dette, raadede dog Kongen. Magnus Konge havde Skjeggen

paa 26 Rum. Orm Kongebroder havde Graagaasen; Narfe fra Saastad og hans Fram
de Steinfinn havde Hovedbussen paa 35 Rum, og disse 3 lagde sig mod Olafs-Suden.

Med Magnus Konge vare ogsaa: Asbjorn, en Son as lon fra Thjorn, Nikolaus Kufung,
Paal Smaatoie, lon og Munan, Sonner af Gaut fra Ornaes og mange andre gjceve

Mcrnd. I Alt havde de 33 Skibe. Derpaa gjorde de sig i Stand til Angreb; Birke
benerne roede indenfra Vaagen ud imod dem, og de modtes nordenfor Nordnces.

Med Kong Sverrer vare disse Lendermcend: Ulf fra Lovnces, Ulf Fly, Haavard

larlsson, Baard Guttormsson, Ivar Silke. Olafs-Suden, som Kong Sverrer styrede, var

paa 35 Rum, og vel bemandet. Gornen, som Gudlaug Vale havde, var paa 35 Rum,
Haarkniven som Gjesterne havde, og Audbjorn styrede, var paa 33 Rum; Huuskarlene hav

de Fjordekollen, og den styrede Asgeir Hamarskalle. Birkebenerne havde mange StorWe.
I Slaget selv foer Olafs-Suden yderst; 9 Storffibe lagde sig udenbords om den, og dette

Slag var baade haardt og langt. Magnus Konges Mamd tramgte haardt ind paa Olafs-
Suden og bare paa den Stene, Skud og Spydstik; men fordi de stak Stavnene til, kunde de

ikke komme til at hugge. Saa mange Vaaben regnede der ned, at af 3, som vare i hvert
Halvrum paa Olafssuden, stod kun Een opreist, og sommesteds Ingen. Da Magnus Kon

ges M<end havde forbrugt Stene og Skudvaaben, og agtede at entre, grebe Birkebenerne
til sine Skudvaaben og ophidsede hverandre til Va?rge. Da reiste sig mangen En, som for
var falden for Steen og Skud, Enhver gjorde sit bedste, og et alhaardt Anfald. Sverrer
Konge, som var ifort en hvid Hcette-Kappe, der var vel foret, og havde et rodt Skjold, sprang

op paa Tommerskjcermen og ophidsede sine Folk. Da han vendte sig om, saae han Gud
laug Stallar ligge paa Bagbords-Siden af Olafs-Suden med sit Skiv paa 35 Rum; men

som han ikke havde lagt lcengere frem end til det bagerste Dserum. Da raavte Kongen til
Gudlaug, og bad ham faae Skam, som med et 35 Rums Skiv ikke lagde sig lcengere frem.
Gudlaug svarer, at han ei maatte raade for sine Folk. Da tog Kongen en langMftet Spa
de, stak den ind i Skivets Forbov, og befalede sine Mcend at hale det frem langs med Olafs-

<sap. 53. B»Bta6ir, Saastad paa Hedemarken see foran Cap. 46.
DMi-n, nu Sen Tjsrn i Bahuus-Leyn, see NHmiKi 1 V. S. 63.

8 eller nu Urnces i Hafslo Prcestegjoeld i Indre-Sogn, et gammeltHsvdinge-
Scede med en indtagende Veliggenhed og rigt paa Oldtids-Minder. Ogsaa til Urnces henlcegger
Traditionen Scenen for Hagbards og Signes ulykkelige Kjcerlighed. Her er Habors (Hagbards)
Houg, en Gravhsi 160 Skridt i Omkreds, og Signes foregivne Fader Ragvalds (Ragnvalds)
collossale Gravhoi, 196 Skridt i Omkreds, og her viser man Mssalen eller Signesal, hvor hen
des lomfrubur stal have staaet o. s. v. See om denne Gaard Kraft Norg. Vesir. IV. 777, 824.
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lungerne fly.

(3apilel 3?
Om Orm Kon
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Suden. Saa gjorde de, saa at Gudlaugs Skib rak frem til det forreste Vserum. Kort
efter saaes ingen Mand paa Gudlaugs Skib fremmenfor Masten som jo blodte. Denne

Strid blev haard og folkespildende. Gjcesternes Hovding, Audbjorn, lagde sig mod Mag.
nus Konges Gjceste-Skib, og der var blevet gjort stort Ord af, hvor djcerveligen de stoges,

uden at nogen Mand kunde vide, hvo der havde Overhaand.
Der var en vikvoerst Mand, som hedte Halvard Gcele, der stjod bedst as Alle. Den

Dag stjod han en Piil mod Magnus Konges Skib, som stoi over Skibet, derpaa stjsd han
en anden ind i Skroget, og en tredie under Kjolen. Da sagde en Mand til ham: „bedre
Skud gjorde Du i Sommer, da der var sat Solv for hver den som bedst stjod, da vandt
Du Solvet og viste Din Fcerdighed. Nu var det dog mere nodvendigt at styde beent

og vcerge Kongens Liv." Han svarer: stykkes Du ikke jeg haver studt rigtig?" Da sag.
de hiin: „der er ingen Mand paa vort Skib nu, der styder saa jcevnt ulige som Du."

Derpaa tog Halvard op 12 Pile, stjod mod Magnus Konges Skib og traf hver Gang
sin Mand. Saaledes stjod han indtil der var ei stere. Da Tylften var opbrugt, lagde
han Buen under sin Fod og brod den i sonder. Kongen sagde til ham: „hvi foer Du nu

saa med Din Bue, end trcenge vi til samme Hjcelp som for." Halvard svarer: „Skud
nok haver jeg losnet med mine Hcender, men end stal jeg vaerge mit Rum saa godt som

nogen Anden." Derpaa tog han Svcerd og Skjold, gik til Skibsbordet, og stoges nu som
allerbedst.

Da Slaget var paa det heftigste, og Folk ikke syntes vide, til hvilken Side Seieren

vilde boie sig, gik Kong Sverrer frem paa Dcekket, lagde Vaabnene fra sig, faldt paa Knw, holdt
Hcenderne mod Himmelen og sang Seqventse-Psalmen, aliu» eboru» «tei, indtil Enden;

men holdt ikke Skjoldet for sig imidlertid. Strår efter stede det, at Magnus Konge gik
frem paa sit Skib, og stoges i Forrummet med storste Heftighed. Han gik Birkebenerne
saa nwr, at han sprang udenbords med den ene Fod for at kunne naae en Mand med sit
Svcerd; men Birkebenerne kjendte ham paa Klceder og Vaaben, og stjode paa ham Skud

i Skud. En Mand vendte Svcerdet mod ham, der ramte Vristen og gik tvcers igjen
nem den. Kongen vendte sig ien Hast for at undfty; men han gled med den anden Fod
paa Tillien som var blodig, og faldt baglwnds. Dette saae Birkebenerne, og strår reiste
de Seiers-Skrig. Da sagde Orm Kongebroder, som laa ncermest Kongens Skib, til sine

M<end: „hvad betyder dette Skrig?" Da svarer en Mand hoit: „der faldt nu Kong
Magnus." Orm udbrod nu: monne Landet nu vcere stiftet mellem dem, kap

Skibstougene, og roe undaf saa fort I kuftne." Derncest stygtede Asbjorn lonsson, og
derpaa En efter den Anden. Magnus Konge sprang op ien Fart, raabte strår at de

ikke maatte sty, da ham Intet stadede." Men ingen lod til at hore det; de loste Skeggen
fra Olafs-Suden og roede bort. Men Birkebenerne kastede Stavnleer i Hofda-Bussen,

og ryddiggjorde den langs Stavnene; kun Steinfinn stod alene tilsidst i Stavnen og vwr
gede sig mandigen. De kunde ingen Bugt faae med ham forend de toge en Bom foran

i Stavnen, og stoge ham dermed; der faldt han med stor Tapperhed. Mange Skibe blot
tede Birkebenerne der for Mandstab; men der faldt og Mange af deres Egne, hvorimod

hele Magnus Konges Hcer tog Flugten med ham.
Orm Kongebroder landede over paa den anden Side i Grasdal; thi han havde et

stort Skib, som var tungt under Aarerne. Der gik Orm op paa Land med alle sine Mcend.
Birkebenerne toge Skibet med Alt hvad derpaa var, og Somme sogte op paa Fjeldet efter

Cap. 57. Krnttall-, Gravdal ved Vergen, see 2 B. S. 199.
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Orm, som var tung paa Foden, og lod sig lede af 2 Mand. Da nu Orm hart forfulgtes
as Birkebenerne, kastede han fra sig en tyk Pengepung, som var bunden fast ved hans Bcel
te, og lod Solvet lobe ud. Nogle Gjcester fore ham ncermest blande Birkebenerne, og disse
sankede Solvet op, hvorved de forsinkedes en Stund, saa Orm fik Forsprang op paa Fjel
det, og saaledes skiltes de ad. Kong Sverrer gav Gjcesterne mange knubbede Ord, fordi

de havde ladet Orm undslippe, medens de krobe om i Krattet ester nogle Solvpenge. Bir
kebenerne orkede ikke at forfolge de Flygtende langt, saa saarede og forslaaede vare de.

De toge i Alt 18 Skibe fra Magnus Konge, og forte dem med sig ind til Byen. Der
finge de og meget Bytte; thi Magnus Konges Mcend havde paa den Tid Overflod af
los Formue. Da tovede Kong Sverrer i Byen en Stund, og beskikkede sine Mcend til

Skibsstyrere paa de samme Skibe, som de havde tåget fra Magnus Konge. Han lod og
holde Speidere sorefter for at fornemme Magnus Konges Fcerd.

Efter Slaget foer Magnus Konge for til Stavanger, og der samledes meget af hans s».
Mandskab, som var tilbage. Saavidt det kunde vides, regnede man at der ved Nord- Mis/til «ergen
ms paa begge Sider vare faldne 300 Mand. Biskop Erik i Stavanger tog vel imod «°rdtil Nidaros,

Magnus Konge, og eggede ham meget til at vende tilbage til Bergen, da han ansaae det
for troligt, at Birkebenerne ei vare vel beredte til Slag. Kongen syntes vel om dette Raad,

og Bistop Erik staffede alle de Folk han kunde faae, samt bemandede et Langskib med sine
Huuskarle. Selv foer han ogsaa med Magnus Konge, som tillige fik meget Mandffab
fra Herrederne, og foer siden saa Dage efter nord til Bergen, hvilken Vei han i storste
Skynding lagde tilbage. Ejolf Hafiason laa ude paa en Skude for at speide; men mcer
kede ikke til Noget, forend de saae Magnus Konges Hcer i Sundet for sig. De talede

nu mellem sig, hvor usorsigtigen de havde roet, og Eyolf gav det Raad, at de skulde helst
roe frem i Sundet, og lade som de vare Heklunger. „ Lader os roe beent hen til Magnus

Konges Skib, som om vi havde en Nyheds-Tidende at bringe dem." Heklungerne troe
de nu virkeligen at det var deres Mcend, som vilde bringe Kongen en eller anden Tidende,

eftersom de stcevnede beent did; men da de kom ncermere, kunde de som forrest vare kjende,
at det ikke var deres Mcend, floge derefter deres Tcelte ned og roede efter dem. Birkebe

nerne lagde sig haardt paa Aarerne, og roede sorefter ud af Sundet. Heklungerne roede
efter dem alt hvad de kunde, og det Skib, hvorpaa Erik Biskop var, kom dem ncermest. Der
var og mange Prcester med; men endskjondt de vare Birkebenerne lige i Hcelene, kunde de

ei naae dem. Da nu Erik Biskop saae, hvor seent det gik med deres Fart, sagde han, at
de skulde i en Hast dreie til Lands, lodse de lcerde Mcend af Skibet, og saaledes lette det;

da skulde hine vel indhentes. De gjorde saa; men medens de vare i Fcerd dermed, ilede
Birkebenerne fort undaf, saa Biskopsmcendene ei kunde faae dem fat. Nu stak Birkebe

nerne til Havs, og udenskjcers tilbage til Bergen, hvor de berettede Kong Sverrer Tidenden,
om hvad de havde udspeidet og seet for deres Bine. Saasnart Birkebenerne fik at vide,

hvor hastig Kong Magnus monne komme dem paa Halsen, holdt Kong Sverrer en Sam
tale med sine Folk, og raadforte sig med dem om, hvad nu var at foretage. Alle havde
nu mindre Lyst end for til at siaaes, og vilde heller undromme nordefter. De sagde nu al

deles ikke at vcere beredte til Slag, da Mange vare meget saarede, alle modige, eftersom de

faa Dage tilforn havde holdt Slag med en stor Overmagt. Mange sagde, at de ved Nord

nces havde vceret stedte i saa stor en Nod, at de gjerne vilde have flyet, om de havde tun
net stippe fra Striden. Denne Samtale endtes med den eensstemmige Beslutning, at de
skulde gjore sig saa fort muligt fcerdige og undromme nordefter. De fordeelte sig paa Ski
vene saa at Alle nogenlunde kunde komme med. Kongen gav Eyolf Hafiason Hovdebus-
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Eapitel 39
Om Ent Konge
son og hans Nen

selse.

sen, som Narve havde havt at styre, og dette Skib var stort; men ncesten uden Rig.
Eyolf Hastason kom seent om Qvcelden til Byen med den Tidende, han bragte, og Mor.
genen derpaa, kort efter at Solen var oprunden, var Kong Sverrer faren ud af Byen

med alt Mandskabet. Skibene vare saa siet bemandede, at Folkene maatte paa Baade
stettes fra Skib til Skib for at reise Masterne, og heise Seilene. Samme Dag om Ef.
termiddagen foer Eyolf ud af Byen, og neppe havde de heiset deres Seil, for de saae Mag.
nus Konges Skibe komme seilende sendenfra forbi Hvarfsiurs. Nu saae ogsaa Heklun.
gerne Eyolfs Skib, og syntes vide, at det var Birkebenerne, og da de tcenkte at faae denne

Fangst i sine Hamder, seilede de efter dem med 5 Skibe, og forfulgte dem alt nord til Fu»
r usund. Overalt sendenfor Stadt var det og saare vanskelige for Birkebenerne, at holde
Speidere, al den Stund Striden stod paa mellem Magnus Konge og Sverrer Konge;

thi da fkede det som oftest, at hvorsomhelst de traf Bender eller Landsfolk, Kjebmamd
eller Fiffere, blev der aldrig sagt dem Sandhed om Kong Magnus eller hans Mcend, om
der saa kun var et Nces eller en liden Hei mellem dem, nåar de befandt sig paa Land.

Havde derimod Magnus Konges Mcend en sterre Krigsmagt, sagde alle til, hvor Birke
benerne opholdt sig. Denne Adfterd kom ofte Birkebenerne til stor Mandespilde og Livs.
Fare. Men det sagde dog Alle, baade Venner og Uvenner, om dem, at de vare meget
djaerve i at speide, og stap ofte undaf, nåar Ingen ventede de kunde komme derfrå med

Livet, og at de ofte vendte sig til Modstand, hvor der ingen Rimelighed var at de monne
vinde Seier. Ved Nordnes faldt Sindre Scebjernsson og Narve Guttormsson; af Kong

Sverrers Håer faldt ogsaa mange Mand. Det er og almindelig Folketale, at intet Slag

imellem Sverrer og Magnus har vceret fkarpere end dette, saa det lwnge var usynt, hvor.
hen Seieren vilde beie sig, ferend Skjwbnen afgjorde den. Ingenlunde vare Magnus
Konges Mcend mindre djcrrve i at gjere Anfald, indtil de fiygtede, og i Begyndelsen af
Slaget syntes de at have Seieren i deres Hamder, og det meest fordi de troede, at Birke»

benerne ei vare kyndige i at staaes til Sees; thi engang fer, da de havde holdt et Sestag
med hverandre nordenfor Gaularaas, stygtede Birkebenerne. Kong Sverrer foer sin Vei

nordefter, heller skyndeligen, og kom til Throndhjem, dernwst til Nidaros. Der blev han
vel modtagen, lod scette sine Skibe paa Land, og gjere Alt i Stand for sig i Byen. Den
Trwborg ude ved Iluvold, som Eystein Erkebisp havde ladet opfere, blev daistandsat. Da
lod Kong Sverrer saette Pcele fra Borgen indover langs med Seen; men det blev dog ei
fuldfterdigt den Sommer. Nu sad Kongen der.

Den samme Våar kom Erik, som gav sig ud for at vcere en Sen af Kong Sigurd

Haraldsson, og en lang Stund havde vceret udenlands, til Kong Sverrer. Han havde og
vceret heelt ude i Jerusalem, og var stegen ned i Jordans Aa Med en luende Kjaerte i Haan

den. Og det var hans eget, og hans Mamds Sagn, at han, fer han steeg i Aaen, sagde
de Ord: „Gud lade Kjerten luende komme op af Aaen, dersom jeg er Kong Sigurds sande

Sen;" og det sagde de som ham fulgte, at han med luende Kjcerte steg op af Aaen. Erik

havde vwret i Miklagaard i Sold hos Kong Manuel; han havde og vceret vide om i Sen
derrige hos mange fyrstelige Mcend; han var en beleven Mand, vel kyndig i mange Ting,

«tap. 58. I'uro 8 unc!, nu Furesund imellem den vestlige Kant af Brands-Den og Fnresunds-
Den i Kinds Sogn og Prcestegjceld i Ssndfjord.

11l uvel lii-, Ilevoldene, ved nnvcerende Forstad Ilen paa den vestre Side af Staden.
Cap. 59. Oulli-iiKi, der bruges i samme Betydning, som Oulirlsnck (Sydlandene), beteg

ner ncrrmest Tydstland; nndertiden ogsaa det nordlige Frankrige.
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liden af Vcext og ikke vakker i Han udbad sig af Kong Sverrer, at han vilde til

lade ham ved Renselse at bevise den A3t, hvortil han Horte, nemlig, at han var Kong Si
gurds Sen. Kong Sverrer bar denne Sag for sine Venner og Hovdinger, og sogte Raad

hos dem. Dernest fremsatte han Sagen iet Hirdstwvne, og forlangte af hele Hirdforsam
lingen at erfare, om de dertil gave deres Samtykke; men Alle som Een gave det Svar, at
de vilde tjene Sverrer Konge og ingen Anden. Men de forstandigere Mcend, og de som

havde vceret med i Raadet, styndede til at unde Erik at sande sin F<edrene-Wt. Da sag
de Kong Sverrer til Erik: „ efter mine Venners Raad vil jeg give Dig Orlov til at un
derkaste Dig Renselse, saa at Gud kan sande Din Fcedrene-Mt; men bcerer det endog

saa til, at Du vorder min Broder og Kong Sigurds Son, da haver det Navn og Rige,
som jeg nu har, kostet mig saa meget, saa megcn Omstakken, Vanskelighed og store Mands-
Farer haver jeg, og vi Birkebenere maattet taale, saa at jeg hverken til Dig eller nogen
Anden, for kort eller lang Tid, vil afstaae Kongenavnet eller det Rige, som jeg nu haver.

Vil Du modtage disse Vilkaar, da have Du mit Samtykke og Orlov; men i andet
Fald stal Du fare bort herfrå i Fred, saasom Du foer hid." Erik, som var en ordsnild
Mand, takkede Kongen med fagre Ord, fordi han tillod ham Renselse, og erklcerede sig
gladeligen villig til at underkaste sig dette Vilkaar, saalunde at sande sin Foedrene-Mt, men
for ovrigt lcegge sin Skjcebne i Guds og Kongens Vold. Kort efter beredte Erik sig ved
Faste til Icernbyrd, og da han stulde boere Icern, foresagde Kong Sverrer ham Edens
Ord saalunde: „i det Du legger Haanden paa Helligdommen og Bogen, styde Du un

der Gud, at han saa vist vil lade Din Haand komme ustadt undas Jernet, som Du i

Sandhed er en Son af Kong Sigurd Haraldsson og min Broder." Da svarer Erik:
„saa vist lade Gud mig bere ustadt Haand fra dette Jern, som jeg er Kong Sigurds
Son; men ikke vil jeg bere dette Jern til at bevise stere Mends Fedrene-Slegt end min egen."
Efter denne samme Ed-Stavelse, bar han Jarnet, og vel gik Renselsen for sig. Derpaa er

kjendte Kong Sverrer sit Frendstab med ham og fatte ham til Hovding inden Hirden. Erik
var en vennesel Mand, hoist nedladende, og holdt sin Svite bedre end de fleste andre Mcend.

Magnus Konge kom til Bergen med sin H<er, og tovede der om Vaaren; men da

det leed frem over den, lod han sin Her udruste og foer nord til Nidaros, hvor han kom
den senere Olafs-Messe. Kong Sverrer rustede sig i Byen og havde meget Mand- Samtal.-,

stab; thi Bonderne lovede ham deres Bistand, og af dem var der kommen en Mengde
til Byen, eftersom de pleiede at fare did i Gilde-Tiden. Lenge laa Kong Magnus ude

ved Holmen; thi det syntes ham uraadeligt at soge ind i Byen mod den hele samlede Fol

kemengde, som han saae Kong Sverrer havde, og han vilde bie indtil Gildetiden var
endt, og Bonderne farne hjem. Under dette Ophold taledes Kongerne ved en Stund
hver Dag, og Kong Sverrer tilbod Magnus Konge som for at stifte Riget til Haldnings.
Han tilbod at stifte og overlade Magnus Konge Kaaret, og til dette Forslag sagde Kong

Magnus hverken Ja eller Nei. Derpaa lod Kong Sverrer blese til Huusthing i Byen,

og forelagde Bonderne dette Tilbud, samt hvad de mellem hinanden havde talet. Kongens
Forslag optoges med stort Bifald, i det de sagde, at det vilde vorde dem til stor Glede om

de i Fred kunde forenes, hvorhos de meget styndede til at tåge Sagen under nermere Om
tale, ligesom der blev sat Fred og Vaabenstilstand, saalenge Samtalen stod paa. Derpaa
roede Magnus Konge ind til Dren med een Skude; men Kong Sverrer sad til Hest oppe

paa Oren, omgiven af en stor Mengde Mend meest Bonder og Byfolk, som vare nys

gjerrige efter at hore hvad Kongerne sagde, og hvilket Udfald deres Samtale sik. Nikolaus

1) Af Udseende.
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Arnesson talede som forste Mand paa Magnus Konges Vegne, og denne Tale syntes rimo.
ligen at fere til Forlig, ester den Samtale, som forhen havde vceret imellem dem. Hans

Foredrag var langt og snildt. Magnus Konges Mcend havde roet op i Aaen med nogle
Studer; men Birkebenerne gik ned imod dem og lod bcere Oldrikke ned as Byen. De
såtte sig Alle samlede ude ved Bratte-Dren, dråk og talede sammen, og endskjondt de vare

i tvende Flokke, vare der dog iblandt dem mange Frcender og besvogrede, eller som fer hav»
de vceret Venner. Derefter tog Kong Sverrer Ordet, og erklcerede sig villig til Forlig
med Magnus Konge, paa det der kunde vorde Fred i Landet. End videre tilbod han det
Vilkaar, at skifte Landet jcevnt i to Dele, og begge vcere Konger ligesom Kong Magnus Bar.

fods eller Harald Gilles Sonner for havde vceret. Han sagde, at siden Kong Magnus

den Gode havde afstaaet det halve Rige til sin Farbroder Kong Harald, havde der som
oftest vceret to Konger i Norge paa engang, stundom endog siere, og sagde at de vel kunde
folge hine fremfarne Kongers Exempel. Bonder og Bymcend optoge Kongens Tale med
stort Bifald, og sagde, at det var vel talet. Da stod Magnus Konge op og talede heit.
I Forstningen tog han sagtmodigen til Ord og det saalunde: „det er mig sagt om de Nor
ges Konger, hvilke I toge til Exempel, at nåar der har vceret to Konger paa engang, da
er dette Fcellesjkab fuldbyrdet i Kjcerlighed og Blidhed mellem Brodre, eller andre ncrr.

skyldte Frcender; men jcevnligen endte dette Skifte med Uenighed, sommesteds med Livets
Tab. Saaledes vil det vel og bcere til med os, endskjondt der mellem hine var mindre
Grund i Forstningen til Klage end her er forhaanden. Saaledes anforer jeg den Våande,

hvori jeg nu ulykkeligviis en Stund har vceret stedt, saavelsom Tabet afgjceve Mcend, baade mine
Frcender og Venner. Det veed jeg ogsaa vist, at, om jeg end indgaaer et Tvangs-Forlig,
vil det vorde vanskelige for os, Sverrer, at holde Styr paa denne Hird i een Kjobstad og
under een Besoldning, ester den Strid, som her har vceret mellem disse Mcend. Freden
vil saalunde vorde kort, om den end proves." Da svarer Kong Sverrer: „sandt er det

Du siger, Magnus Konge, at det vel kan vcere Freden brydes as Andre, om vi end holde
den. Thi vil jeg, heller end at vor Ulykke skal vorde saa mange Mcends Meen, fare bort
fra Landet med min Hcer, om I vil ved Ed forbinde Eder til at give mig Raadighed over

det halve Land, og til at scette mine Mcend derover i Fred og Frihed. Da monne jeg i
3 Aar dvcele udenfor Landet; men nåar jeg kommer tilbage, da skulle I og Eders Mcend
romme Landet for os andre 3 Aar, paa samme Vilkaar som vi gave Eder." Da svarer

Magnus Konge: „det Vilkaar vil jeg, at Du, Sverrer, og I Birkebenere fare bort af
Landet, og aldrig mere komme tilbage. Jeg er viet og kronet af Legaten fra Romaborg,

efter hele Landsfolkets Villie. Det svoer jeg ved Indvielsen, at jeg skulde holde Landets
Lov, og med samme Svcerd, som jeg ved Indvielsen modtog, vcerge dette Land mod andre

Menneskers Udaad og Ufred. Det lovede jeg tillige, heller at lade mit Liv end handle mod
Edens Bogstav. Nu raade Gud, hvor langt mit Liv skal vorde; men ei maa der vcere
Tale om, at jeg af Feighed skulde bryde min Salvings-Ed saalunde, at jeg skulde dele Lan

det med Dig, Sverrer, efterat jeg forud formedelst Eder Birkebenere har tabt 100 Lender
baarne Hirdmcend og 17 Lendermcend, og den hvis Dod var mig sterre Skade end
alle hines, som for ere opregnede, nemlig Erling Jarl, Fader min. Desuden er det ugjsren

des for mig, at dele Riget med Dig, Sverrer, en Mand, som jeg tcenker ingen )Et har
til at vcere Konge, hverken her eller andensteds; thi er det sandest, at jeg enten skal beholde
hele Norge, eller tabe det Hele og Livet med." Da sagde Kong Sverrer: „I min

(ap. W. Bratsren, see foran S. 26.
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Gavitel 6t
WaglNls Konaes

o; Zrerrers
?r "

des nu alene, Kong Magnus, hver Skade, som er Eder vorden i vore Stridsmoder; men
I seer ei paa Hiint, som er mig tilfoiet af Eders Framder, som maa kaldes fiere og sterre,
end Inu have opregnet. Forst da Fader min, Sigurd Konge, blev fceldet sor i Bergen og
dernwst min Farbroder, Eystein Konge, foeldedes oster i Viken. Nogen Tid senere, ester
Kong Inges Fald, blev min Broder Håkon udnoevnt til Konge over hele Landet; men da

reiste Erling Skakke en Skare mod ham, og fceldede ham sor paa More, tilligemed man
ge Lendermcend og dyrebare Helte. Erling lod min Broder Harald hwnge op som en
Krage-Unge ser paa Hvarfsnoes; Sigurd, Broder min, blev nedhuggen i Bergen; Eystein,

mit Sodffendebarn, foeldede de paa Ree. Nu kunde jeg vel sige, som I sagde til mig,
at jeg ei burde vcere Konge over Norge, om jeg indgik Forlig med Eder, eller deelte med Eder
min Fcedrenearv; thi aldrig skede det i Norge tilforn, at han kaldtes Konge, som ei var
Kongeson, for Du, Magnus Konge. Dog skal Tilbudet paa min Haand vcere det sam
me som engang tilforn. Gak op paa Ilevold, og bered Dig med Din Håer til Slag, og

da stal jeg gange ud af Borgen med alt mit Mandstab, og da skal Du gjore stig Faerd,

som fordum, eller voerre end da vi sidst sloges; thi nu monne Gud ville, at der vorder en
Ende paa den uretfaerdige Regjering, som Du nu en Stund haver havt." Da svarer

Kong Magnus: „ ikke ville vi nu oftere gange op paa Din Blotvold, gak heller ud paa
Skibene, gjor lige mange Skibe i Stand, lader os derpaa loegge os ud afAaen og slaaes."
Kong Sverrer svarer: „Skibene vore ere nu såtte paa Land, og ikke foerdige til Slag denne

sinde. Dog vil jeg udruste 3 Skibe, rust Du 3 andre ud som Dig bedst synes, og lader
os derpaa loegge disse 6 Skibe sammen." Da sagde Magnus Konge: „jeg toenker hiint

monne falde bedre, at vi ei spilde fiere Folk, end tilforn i denne Trcette have maattet lade
deres Liv; thi er det sandt, som Du siger, Sverrer, at jeg ofte har skyndeligen maattet
fare for Eders Mamd, saa ligger Du derimot) ofte skjult i Riisbujke og Afhuller, hver
Gang Slaget ffulde vcere. Og dersom Du nu tor, saa gak ene frem med Dine Vaa

ben, hvorimod jeg skal mode Dig. Lader os da skifte Hug, og den have Gavn og Kon
gedom, som Seieren faaer." Da svarer Kong Sverrer: „vor Ulykke er aabenbar nok

for Andre, om vi end ei selv staaes; thi vore Moend ere såne til at slaaes for os i Strid;
men aldeles ukongeligt synes det mig at staaes i Enekamp, som de Kjemper, der ingen

Mamd have at raade over. Men eftersom at Du, Magnus Konge, heller vil staaes med
mig alene, end saa at fiere Moend deri deeltage, saa tag Din Hest, og jeg skal tåge
en anden, lad os da ride Turnerings Ridt; thi det er Stormcends Skik." Io lcengere det
leed ud i deres Samtale, jo mere klamredes deres Krigsfolk, som sadde og dråk sammen,
og nu ginge alle Magnus Konges Moend ombord paa deres Skibe, og roede ud efter Aacu.

Kong Sverrer lod troekke nogle Skuder over Ore ud i Soen, og paa dem lobe

hans Moend ombord, og lagde ud mod Heklungerne. Saa noer kom de hverandre, at de

en Stund ffjode med Spyd paa hverandre; men Heklungerne roede undaf. I denne Tum
mel faldt Maend paa begge Sider, og en stor Deel bleve saarede; der fik Karl Kjotlaar

Banesaar. Nu roede Kong Magnus med Skuderne ud til Holmen til sin Flaade, og

faa Dage senere foer han ud fra Throndhjem, og tilbage ssrefter til Bergen. Der blev
intet Slag dennesinde, og Magnus Konge opholdt sig den Vinter i Bergen. Magnus
Konge havde den Sommer tåget al Ledings-Afgift og Indtcegter ssndenfor Stadt, og alt

Nord tilThrondhjems-Mynne, hvorimod Kong Sverrer ikke havde Andet til sine Folks Un

Nee, Ramnces Sogn paa Vestfold, ste 1 V. 31. 2 V. S. 178, 196.
Cap. 61. 8t».l, Stadtland, ste 1 B. S. 58.

111. Binds Iste Hefte.
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Gapitel 82
Magnus Konges
og Eriks Slag,
og Birlebener
nes Uscier og

Drab.

derholdning, end hvad de finge af Throndhjem. Da nu Kong Sverrer spurgte, at Mag.
nus Konge var seilet serefter forbi Stadt med sin hele Krigsmagt, og at de allerfieste af
hans Lendermcend vare med ham, tog han den Beslutning at forfoie sig den ovre Vei op
til Oplandene, og stette sin Broder Erik ester i Throndhjem, tilligemed en anden Mand,
som hedte Kol Isaksson fra Folffn foruden mange andre Krigsmcend, der ffulde vogte paa

Skibene. Der vare og mange andre Krigshovdinger. Kong Sverrer foer nu sin Vei
alt til Oplandene og sendte sine Moend ud i Bygden, for at gjore lagt paa Heklungerne, om
de kunde faae dem eller deres Gods i Hwnde. Da drcebte de Dzur en Son af lon Vaa.

gedrumb, og Eyvind Dyre lonsson tilligemed mange andre Mcend. Derefter foer Kong
Sverrer ned til Oslo, og fatte sine Mcend i alle Sysler omkring i Viken; men Heklungerne

flyede undaf, Nogle oster, Nogle nord til Magnus Konge, og fortalte ham Kong Sver.
rers Fcerd.

Magnus Konge deelte sit Mandffab og sendte den storste Deel til Viken mod Kong
Sverrer, under Anforsel af Orm Kongebroder; men selv foer han med 7 Langffibe, og end»
nu et ottende Skib, som var en Skude, nordefter langs med Landet, og kom til Throndhjem
lidt for Mortens Messe. Da Erik Kongeson og Kol Isaksson havde faaet noget lost
Nys om Magnus Konges Fcerd, lode de holde Vagt om Nattterne ude ved Gilde-Skaa
len. De fik ingen vis Efterretning om Magnus Konges Fcerd, forend de saae Skibene

komme seilendes udenfor Digermulen; da blev hele Mandffabet ved Krigsluren sammenkaldt

og to Fylkinger opstillede, den ene ude paa Dren, hvor Mcerket reistes, hvormed Kol Isaks
son og nogle Byfolk fulgte; men Erik Kongeson selv fylkede oppe ved Skibskrogen og ude

ved Bratte-Vren; den storste Deel afßymwndene havde derimod stillet sig op paa Bryg

gen. Da Magnus Konge med sin Flaade kom indenom Holmen, lode de Seilene fire og
Skibene lobe med staaende Master ind ad Aren. Det var en Loverdag i Ugen. Da
Magnus Konge med sit Mandffab kom tatt udenfor Korset, lagde de alle deres Skibe sam

men, og laae der en lang Stund af Dagen; thi Magnus Konge holdt Raad med sine
Mcend. Af dem som vare paa Vren vadede Mange ud i Soen mod Fienden og kastede
Stene paa dem, Nogle ffjode og eggede dem til at gaae paa Land; men der kom intet

Svar til dem fra Magnus Konges Mcend, fordi Hovdingerne vare i en Samtale og holdt

Raad med hverandre. Just paa den Tid holdt Hagbard Muntare Bryllup oppe i
Byen, og han raabte til Magnus Konges Mcend, sigende at han vilde indbyde dem
til sit Bryllup, og hans hele Mandskab med ham; men dette var gjort til Spot. Klokken
3 om Eftermiddagen lod Kong Magnus Flaaden lose, Mandffabet stette sig til Aarerne,
og roe fire af de storste Skibe ind i Elven; men de andre fire lcegge ud ved Dren. Kongen

selv roede ind i Elven, og lagde til der, hvor Erik Kongesons Mcerke var. Der blev
gjort en haard men kort Modstand. Magnus Konge lagde sine Skibe sidelangs med
Sanden, og lod kaste Brygge i Land lige under Fodderne paa Birkebenerne, og fra Ski

bene selv kastede de baade Stene og Spyd, saa at Birkebenerne hopcde undaf. Derefter

ilede Heklungerne til Landgang; men Birkebenerne toge imod dem, og da faldt Mandjkab
paa begge Sider, og Mange bleve saarede. Nu lededes Byfolket og Ledingsmoendene
ved lcengere at stande der, og dreve af op til Byen. Da Birkebenerne saae, at deres
Fylking tyndedes, og at Heklungerne derimod trcengte haardt op imod dem, vendte de om

Stor-Fosen, see foran Cap. 15.
Uden Tvivl har lon havt hjemme i Vaage (Vkxa) i Gudbrandsdalen,

vi-umw bemcerker en Klodrian, Vondeklods; Vkss3-6rumKr altsaa, en Vondeklods fra Vaage.
Cap. 62. ViLi-muIN) Digermulen ved Throndhjem, see foran S. 22.
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og fiygtede, men Heklungerne forfulgte dem fuld raskt, og da faldt mange af Birkebenerne.
De som havde landet ved Vren sprang strår fra Borde, saa at Soen gik dem lige under
Armene, ginge derefter paa Land, og Birkebenerne imod dem, og strår blev der et haardt
Slag. Da sagde en Mand til Kol: „jeg troer Heklungerne ere komne op i Elven."
Da svarer Kol: „saa er det vel raadeligst for os at fty." Manden svarer: det ikke nu
for seent for Birkebenerne at sty?" Kol vendte sig mod ham og sagde: „ere I nu komne
der, I Djcevler?" og hug strår til ham, hvorefter de vexlede Hug med hinanden. Da nu
Erik Kongeson flygtede med sit Mandskab, vendte Nogle af Heklungerne sig ud til Vren, og
faldt saaledes Kol og hans Mcend heel übeleiligen i Ryggen. Enden blev at Kol faldt
med Mange af hans Skare, men alt det Mandffab, som var tilbage og kunde komme til

dermed, tog Flugten. Erik Kongeson flygtede udefter forbi Borgen, og saa ud til Gau
lardal. Med ham flygtede meget Mandffab; men Nogle op over Broen. Mange lobe
ind i Kirkerne, hvor de Fleste bleve drcebte; thi da var der ingen Sikkerhed for Folki
Kirkerne, og det ffede, som aldrig for var ffeet, at Folk bleve stcrbte ud af Christkirken og

drcrbte. Der var en gammel Birkebener som hedte Eyvind Skrap, der var en stor Krigs
mand, hoi og stcerk, ham toge de i Choret i Christ-Kirken, ledte ham ud, lagde ham paa
en Kjcelke, og stcebte ham ud til Aren, hvor de drcebte ham. De toge ogsaa Gudlaug

Vale i Kirken, holdt ham en lang Stund bunden, og vilde ved Pinsler tvinge ham til at
sige, hvor Kong Sverrer havde forvaret sine Skatte, eller hvor hans Son Lavard var,
som Gudlaug havde opfostret. Ingen af Delene sagde han, og derfor blev siden baaren

Roes paa ham. Magnus Konge lod Gudlaug drcebe, og ncesten ingen Birkebener, som
de kunde faae drcebt, fik Naade. Der tog Magnus Konge Olafs-Suden, med hele Kong
Sverrers Skibs-Stok, som bestod af 33 Langstibe. Alle disse lod han skyde paa Vand, og

forte dem bort med sig, som han kunde raade med; de ovrige lod han alle opbrcende.

Da styrede Magnus Konge Olafssuden og gjorde sig nu fcerdig til styndeligen at
fare fra Byen; thi han spurgte, at Erik Kongeson havde en stor Samling af Bonder oppe
i Gaulardal. Da de fore ud efter Fjorden, sendte han Mcend for at hugge Qvceg ned

for Haste paa Aaste, for Toste paa Pster, og som den Tredie, for Helge paa Nydaas.
De plyndrede ogsaa Eriks og Arnes Bo fra Evie, og fore ufredeligen frem, hvor de
kom medens de vare i Throndhjem. Torfe, en Son af lon Kutiza laa eenffibs tilbage
i Orknar-Osen. Den samme Dag kom Baard Guttormsson med 30 Mand sor fra

Hefne op i Fjeld-Lien ovenfor Tunge. Derfrå kunde han see et Langskib ligge for An

ker, og syntes vide at det monne vcere Heklunger; men trostede sig ei til at angribe dem.
De bleve der om Natten, og Mandffabet leed af Kulde. Derpaa sendte han 3 Mcend til

Gaarden Gelmin til Cecilie Kongedatter, for at sporge om hun havde hort noget Nyt.
Hun sagde dem mange Ting i Lon, og det med at Magnus Konges Mcend vare komne

Cap. <j3. tar, nu Ostad (paa Groves Solart: Ostan), beliggende paa den en Miil
lange Kyst langs Orkedals-Fjordens Vestside, som kaldes Geite-Strand, og som fordum regnedes
til Srkedalen, men er senere henlagt til Vorsens Sogn og Prcestegjceld. Vstar eller listar er
derimod den nuvcerende, paa den vestre Side af Elven i den nedre Deel af Srkedals Sogn lig
gende, Gaard Ustad.

A)" 668, nu Gd. Rodaas i Drkedals Prcestegjceld.
nu Gd. Evjen i samme Prcestegjceld.

orKnar-08, d. e. Udlobet eller Mundingen af Orkel- eller Srkedals-Elven.
Uetni (Uempni eller nu Hevne Prcestegjceld i Fosens Fogderi, see 1 B. S. 55.

nu Tungen, en af de sydligste Gaarde paa Geitstranden, fordum i Drkedals, nu i
Borsens Sogn.

«el min, nu Gd. Gjolme ved Orkedals-Elvens Udlsb, see 1 B. S. 203.
?s
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Gapitel H'H
Gjæsternes og
Hixdmlrndenes

Strid.

Vapitel 63
Om Erik Konge

Sen.

der. Baards Folk vilde angribe dem: glader os ikke ligge her," sige de; men Baard vil
de ikte samtykke deri, og han raadede. Dagen ester såtte Magnus Konges Mcend afsted,

og kom ester ham. Baard foer ind til Byen og opholdt sig i Herberge der en Stund med

sin Svite. Birkebenernes Hovdinger, Helge Thorfinnsson, Ottar Knerre, og Eyolf Ha
stason sogte Lag med ham. Erik Kongeson derimod foer oster til Viken, hvor han ind
fandt sig hos Kong Sverrer og fortalte ham hvor siet det var gaaet. Kong Magnus
foer derefter ser til Bergen, og da var Skalden Hall Snorreson hos Kong Magnus og
digtede denne Vise:

Olafs-Sudl) i gylden Pryd
Pleier Havets Vold i Skum
Under rige Konges Pragt;

God er Fcrrd. -
Nu frygtelig er Kongemand,
Hcever sig i milde Hceder;
Han kommer hid fra gjceve Foerd,
Kjel salder i den hule Vugt.

Forbi Holmens Pynt den glider.
Kongen styrer fagre
Paa bruser rode
Under kjcekke Konning.
Gjceve Konge, som med Seier

Og med Held holdt med Helte,
Rast i Strid, starpe Thing,6)

See, nu mon han stile hid.

Magnus Konge lod sig berede Jule-Gilde i Bergen, og bevcertede sine Hirdmcend
i den store Hird-Stue; men sine Gjcester i Sunnive-Stuen. Gjcesterne syntes ilde om, at
Hirdmcendene fik Mjod-Drikke, men de kun 81, og den luledags Qvceld, da Gjcester
ne vare meget drukne, lobe de til deres Vaaben, ginge til Kongestuen, og vilde bryde den

op. Da Kongen erfoer dette, lob han ien Hast til Doren og vilde standse dem, men
Baard Skjold, hans Trcel, som lob foran ham ud i Forstuen, blev strax drcrbt. Da vendte
Kongen om igjen, og Hirdmomdene sioge Doren i; men Gjcesterne brode den op. Si
den lob de, som havde vceret i Kongens Folge om Dagen, til Stuedoren; thi de vare de
eneste i Stuen, som havde Vaaben, og Nogle toge Ovnstene og kastede ud i Forstuen.
Da Byens Folk, Magnus Konges og Lendermcendenes Huuskarle, bleve dette våer, toge

de deres Vaaben, ginge til Hirdstuen og joge Gjcesterne derfrå, hvorved Mange af disse

bleve saarede. Om Morgenen derpaa lod Kongen gribe de Gjcester, som havde forvoldt
dette; Nogle lod han hugge Foden af, Somme Haanden; men kun nogle faa bleve drcebte.

Da Erik Kongeson kom oster til Kong Sverrer, bad han og hans Fceller Kongen

fare nord til Throndhjem saa fort han kunde, sigende at Thronderne havde sendt ham det
Ord og den Bon, at han sikulde vcere deres Formand, som han havde lovet dem tilforn. Thi
Magnus Konge havde lovet, da han foer fra Thronderne, at nåar han kom igjen nceste Gang
vilde han give sig mere Tid til at gjengjcelde Thronderne den Drots-Svig og Forrcederi,

som de syntes at have viist imod ham og hans Fader Erling Jarl. De meente, at Thrsn

!) Saa hedte Magnus's Skib. 2) I Forstavnen vare scedvanlig Billeder udssaarne, her formodentlig
Olaf den Helliges Billede, hvoraf Skibet havde sit Navn. 3) Egentligen Gallionens Hest. Vore Forfce
dres Skibe vare scedvanligen forsynede med Gallioner udssaarne i forskjellige Villeder. 4) Hvalfiskens
Mark er Havet. 5) Den jcernbeslagne Stavn. 6) Holder Slag.
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derne vilde yde ham stor Hjcelp, om han besluttede sig der til at bygge Skibe. Kong
Sverrer svarer saalunde, at han ei monne fare ester de Fortcellinger, som Erik forebragte,

eftersom han og hans Fceller havde viist saa liden Klogstab i deres Adfcerd. Han talede
dem haardt til for hvad der var skeet, og endte siu Tale dermed, at eftersom der var la
vet lule-Gilde til med Besvcer og Omkostning, vilde han ei rykke op, forend han havde

lulen i Ryggen. Og saa gjorde han.
Orm Kongebroder kom ester til Viken med stort Mandstab. Siden foer han

Tunsberg, og laa jcevnligen ombord paa sine Skibe. Stundom fore de ostover Folden, A"AsN°"i?.

stundom nordefter til Agder eller Vestfold, og snappede fra hverandre hver den Mand de
kunde faae fat i. Dog fore Heklungerne ei til Oslo, og ei heller kunde Kongen fare mod
dem; thi han havde ingen Skibe. Kong Sverrer foer fra Oslo ester Kyndel-Messe, og

begyndte da sin Reise nordefter til Throndhjem. Det hcendte sig da han foer om Hade
land, og han med sit Folge reed over Isen paa Våndet Rond, at Isen brast i sonder, og
7 Mand omkom der. Alle vare gjawe Moend, deriblandt lon Skutilsvend, Halvard

Lepp Sunneveson, og Ogmund Hallsteinsson, en Broder af Lodin, og der blev hverken
reddet Folk eller Heste.

Magnus Konge gjorde sig fcrrdig efter lulen til at fare nord til Throndhjem og
forlod Bergens By efter Kyndel-Messe. Han havde sin Hird og et ypperligt Mandstab,
af hvilke 800 Mand blev udkaaret til at gaa ombord paa Skivene. De fore styndeligen,

endstjsndt de sommesteds laae meget lamge veirfaste i stere Havne; men kom dog uforva
rendes til Throndhjem, og ligesaa til Byen (Nidaros), Loverdagen i den anden Uge af Lang
fasten. De indrettede deres Landgang saaledes, at nogle Skibe lagde til ude ved Borgen,
Nogle ved Bren; men Nogle roede op efter Aaen og sprang op i Byen. To Skuder lagde
til over paa den anden Side ved Bakke, og disse lobe op om Erlends-Haug, og stcev
nede til Broen i storste Hast.

Nu maa vi fortcelle noget om Birkebenerne: Mange blandt dem vare i Badstuen; 3r"bener
men Alle «forberedte paa denne store Ufred. Baard Guttormsson, som forst blev dette

våer, tog strax op om Broen med alle sine Mamd. Ottar Knerre og Helge Thorfins
son havde en Skude liggende ved Bryggen i Kongsgaarden, og lobe strax til den. Eyolf

Hastason var gaaet i Bad paa Gaarden Griot, og var just afklwdt. Da han Horte et
Barn sige: „der fare Heklungerne," tog han sine Klceder i Fanget, og gik op igjennem
Oaardsledet til Kors-Kirken. Da fore mange Heklunger udenfra gjennem Strcedet, og

da han sprang op om Krist-Kirkegaard, kom en stor Skare af dem imod ham, som var

kommen i Land. Derpaa vendte han sig ned mod Bryggen, og slåp med nogle stere om
bord paa en Skude, som der laa. Derefter trak de deres Svcerd, andre såtte deres puk

lede Skjolde for sig og vcrrgede sig med hvad de ncermest havde for Haanden. Derpaa
stak de fra Land og dreve over Aaen; men da de stulde lande nordenfor Skellinge-Hellen,

W. Naun<i eller N«n6, Rands-Fjorden, see 1 V. S. 42.
iZ7. VaKKi, nu Bakke Gaard, beliggende strax sstenfor Throndhjems Forstad Vak

landet, paa en liden Bakke ved Ssen i Ncerheden af Nid-Elvens Ndlob. Her stod fordum et
Nonne-Kloster, der ligesom de svrige Klostere blev nedlagt ved Reformationen, og dets Bygninger
omsider aldeles odelagte i Aaret 1564. Klosterets betydelige Jordegods blev lagt under Kronen og
deraf oprettet en verdslig Forlehning, som Tid efter anden overlodes for det meste til danske
Aoelsmcvnd, cfr. Kraft Norg. Vessr. V. 596 f.

LrlenllsKauAi-, er uden Tvivl den Bjerghoide, hvorpaa Christiansteens Fcestning er anlagt.
Cap. 68. en Gaard i Nidaros.

et Sted ved Nid-Elven, omtrent imellem den nuvcerende Bro og Gaar
den Elsceter.
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nedenfor Erlends-Haug, kunde de ei begribe hvorledes det bar til, at Skibet ingen Vei kom,
og Nogle meente, at de vare hildede ved Troldom/) og at de alle vare feie; men det befandtes,
at det var Ankeret som hcengte for Borde, og som de havde glemt at tåge ind, og dette
holdt dem tilbage, da der blev mere grundt over paa den anden Side af Landet. De

kappede Ankertouget, saasnart de mcerkede dette, hvorpaa Skibet strax drev i Land, og de
sprang i en Hast fra Borde. Der var falden megen Sne, og Ottar og Eyolf sprang

afsted sammen. Nu lobe de Heklunger, som havde landet ved Bakke, videre opef
efter og modte hine ved Veiskjellet ovenfor Erlends - Haug, og nu lob Hver saa fort
han kunde; men 3 af Heklungerne vare de rappeste paa Foden. De modtes; men
da Eyolf og Ottar vare begge samlede, gave Heklungerne sig ei i Fcerd med dem; saale«
des kom Birkebenerne forbi dem i Veien og til deres Mcend, som 15 i Tatlet samlede

sig ien Dal nedenfor Berg. Ottar sagde da, at han vilde gjere Modstand; men Eyolf
raadede derfrå; „de kunne snart samle Folk," siger han, „men vi kunne ingen Mand faae."
Derpaa undstyede Birkebenerne op til Kleppabu, saa over Nid-Elven til Gaulardal, hvor
der stimlede Folk til dem, saa alle de, jom vare undkomne, der samledes. Derpaa fore
de op om Soknedal, op over Dalskog, og stcevnede til Fjelds, og da de kom til Hard»

tin, kom Kong Sverrer dem i Mode ostenfra Viken. Da nu Kongen traf paa sine

Mcend, fortalte de ham deres stette Fcerd og at de havde mistet mange af sine Fceller. De
Birkebenere, som havde fulgt Kongen ostenfra, gjorde nogen Spot af denne deres Fcerd.
Dagen efter fore de ned til Updal, og Alle, som med Kongen vare komne ostenfra, vare

til Hest; men Ingen vilde afstaae sin Hest til Hine, som vare komne nordenfra, saa Baard
Guttormsson med alle sine Kammerater maatte gaae. Med ham var den Gang Skalden
Bjarne Kalfsson, som qvad dette:

Hver Fant til Hest jeg seer.
Aldrig saa jeg vcerre Fcerd,
Vi have Veien lange.
Ja Lendermand maa gange;
Hirdmcrnd monne lsbe.

Her intet er at ljode;
Jeg cendser ingen Qvide,
Lad Kokkedreng lun ride.

Derpaa foer Kong Sverrer ned tilOrkadal, og paa en Gaard der, somheder Grio
tar, vare to af Magnus Konges Sysselmcend, den ene hedte Sigurd, den anden Håkon.
Birkebenerne omringede deres Huus, og drcebte dem begge med alt deres Mandfkab. En

Mand, som hedte Ottar Gase, undkom igjennem et Bord-Panel, og stygtede ud igjennem

Gaarden; fem ilede til Hest efter ham; men Een af dem var ham ncermest og fulgte ham
lcengst, og det var Kong Sverrer. Da Ottar kom til en Kratjkov, stcevnede han ned til

I) Egentligen ved Valkyrien Herfjotur, Krigslamken, som binder Krigsmandens Fodder.

d. e. den store Gaard Berg i Op-Strinden strax sendenfor Throndhjem.
Klcebo, see 1 V. S. 52.

solcuallali-, Sognedal i Storens Prcrstegjceld, see foran
eller llpp«wlBBk<iKi-, Opdals-Skoug, see 1 B. S. 54.

?Ml, d. e. vofra-fjall, see 1 V. S. 51.

Her stod for Nesormationen en Kirke.
vpp <ialr, nu Opdals Sogn og Prcestegjceld i Orke- og Guldals Fogderi, see 1 B. S. 52.
6 eller KrFlinKl-, nu Grotte, Drkedals Prcestegaard, see B. S. 94.
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Orknar-Osen, foer over paa en Baad, ind til Stein, og derfrå ind om Gaular-Aasen,
sårende afsted det forteste han kunde.

Nu er at fortcelle om Magnus Konge og hans Mamd, at de svcermede om i Byen.
og drcebte mange Birkebenere, uden at Nogen turde ncevne Naade. Kongen tovede j K°nge
Byen medens Helligdagene, og sendte de Ord ud til Orkadal, at han vilde komme der
Onsdagen ester, og holde Thing med Orkedolerne. Han sendte ogsaa Bud til Gau
lardal, at Gauldolerne skulde komme til Byen Fredagen ester, da Kongen den Dag vil

de holde Thing i Byen. Magnus Konge foer ud til Orkadal med alt sit Mandstab og

gik der op til Things, og Bonderne, som stawnte vare, kom der ogsaa. Kongen stod op
og holdt denne Tale; „saa lcenge er det siden, at vi holdt Thing sammen, at I, Thron
der, vel neppe mindes det, og nu ere ncesten 3 Aar henrundne, siden I betalte mig den
mindste Skat og Skyld. Nu vil jeg, at I stulle udrede og betale den ganske Almen

nings-Leding, som I havde at bringe tilveie i de sidste 12 Maaneder, og desuden tvende
andre, som I skulde have udredet ide to foregaaende Halvaar. Dernwst skulle log

betale Igjeld, for hvad der horer til Skibsgreie og Aaretoi samt anden Udredelse, som

tilkommer Kongen. End videre stulle I udrede den Landskyld og Sagefald, som I have
ydet og betalt vore Fiender, samt derfor have Guds Vrede og min." Derpaa tiltalede

han dem haardt, og var saa vred, at han bandte, saa Bonderne troede en Stund at han
vilde angribe og dr<ebe dem. En Mand ved Navn Hroe fra Kjår ra stad svarer Kon

gen nogle Ord, og bad for Bonderne om Fred og Naade, og om nogen Frist til at be
tale Mulkten. Kongen gav dem en halv Maaneds Frist, inden hvilken alle Udredstcr

Moe indkomme til Byen; men lovede Bonderne Fred og Naade om dette tilbsrligen
skede. Der blev da Leding tildomt Kongen. Derpaa fore de foromtalte Sysselmcend
Sigurd og Håkon til Griotar; men Kongen foer om Qvcelden ind til Byen.

Om Fredagen, da Formiddags-Messen var endt i Byen, kom endnu ingen Bon- ?o

der til Things; men da saae de nogle Mcend komme udenfra Steinberg med nogle Ved-

Loes. Magnus Konge var i sit Herberge i Erik Arnessons Gaard. I samme Vie
blik kom Ottar Gase, som for er tuevnt, til Byen, og stcevnede ind til Eriks Gaard.
Da nogle Hirdmwnd, som vare i Gaarden, saae denne Mand fare saa iilfoerdigen afsted,

spurgte de ham, om han vidste Noget til Birkebenerne da han lob saa stcerkt? Han
svarer: „det siger jeg ikte til Eder, hvor er Eders Konge?" De svarer: „paa et Mode
i Kristkirken." Ottar iler ud as Gaarden og til Kongen. Lidt senere kom Kongen lo

vende i stor Fart ned i Gaarden, bod sine Mamd tåge deres Vaaben, og ile ud til Ski
vene det forteste de kunde: „Her komme Birkebenerne farendes imod os." Strår der

paa fang Luren, og hver Mand tog i al Skynding sine Vaaben og Klceder, sprang om
bord, og lagde ud til Holmen. Da det leed ud paa Dagen, kom ingen Birkebenere;

men heller ikke Gauldolerne til Things. Dette syntes underlige, dersom ikke Birkebenerne
vare i Ncerheden; dog syntes det rimeligere at denne Tidende-Mand havde loiet; men han

holdt paa sit Udsagn og blev paa Kongens Skib. Mange bade Kongen om Lov til
at fare ind til Byen, sigende, at de der havde efterladt sig Klcrder, eller Vaaben eller

Solv. Nogle vilde hente sig Drikke, Andre havde Koner i Byen. Magnus Konge
fraraadede Alle at fare til Byen; men gav nogle Faa Lov dertil; dog fore ikke desto

mindre Mange.

Cap. 69. nu Gd. Kjerstad i Meldals Sogn i de Gamles Orfadalr.
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«ernes Kong Sverrer og Birkebenerne laae oppe i Aasen og vidste Beffed om Alt hvad
foregik i Byen. Loverdags Morgen vilde Krigsfolket gjore et Anfald mod Byen;

men Kongen vilde, at de skulde bie indtil de fleste Folk vare komne i Badstuen; dog fik

Krigsfolket, som var altfor hidsig paa lagten, sin Villie, og gjorde temmelig tidlig paa
Dagen, under en stcerk Regn, et Anfald mod Byen. Da Ingen blev dem våer fo
rend de kom ind i Byen, blev ingen Modstand gjort, og de drcebte der en stor Mttng.
de Moend. Der faldt Einar, Magnus Konges Skibs - Styrmand; men Nogle undkom
paa Baade og roede ud til Holmen. Paa den Tid kom ogsaa udenfra Holmen mange

Baade, som agtede sig ind til Byen, forend de saae at Birkebenerne kom farendes fra

Borgen. Saasnart Magnus Konge saae Birkebenernes Fcerd, seilede han bort med sit
Mandskab udefter Fjorden, og fortsatte sin Vei heel sor til Bergen. Der blev alminde

ligen talt om, at nu laa det klart for Dagen, hvor megen Ulyst Kong Magnus og hans
Mcend havde til at gange i fylket Slag mod Kong Sverrer og hans Krigsmagt, da de

fiyede uden Slag fra Byen, saasnart de fik Nys om Birkebenernes Fcerd, endstjondt
Kong Magnus havde 800 Mand, men Sverrer Konge 350. Dertil kom, at Trcebor
gen var saa vel vedligeholdt, med Grave udenom, at den kunde forsvares med Halvdelen

mindre Mandskab end den kunde angribes. I den Tid havde Kong Magnus hele Skibs-
Flaaden, saa havde han og alt Krigsmandskab og Landet ssndenfor Throndhjems - Mynne
med Skat og Skyld, uden hvad Birkebenerne kunde underlegge sig med deres Studer
sor paa More, og begge Parter fore voldeligen frem nåar ikke Hovdingerne vare i Ncier

heden. Birkebenerne havde jcevnligen deres Skårer oster i Viken, eller i Oplandene; thi
der kunde de gjore sig meest Haab om Bytte. Heklungerne og de stormede ofte mod hver
andre med verlende Held, og derom kunde vcere meget at fortcelle; dog monne vi meest

holde os til de Begivenheder i vor Fortolling, som tykkes os mcerkeligst, og hvorved Kon
gerne selv vare tilstede. Kong Sverrer lod om Vaaren scette Pceler, saa at den hele ydre
Strand langs med Soen dermed var besat ind forbi Gilde-Skaalen, og ovenom Aren

tvcers over Aaen, og langs med Aaen alt op til Bryggen. Der blev og anbragtenVal

stynge ude paa Brat-Vren og et Kastet bygget oppe ved Broen.
Eapitel 72. Sommeren efter rustede Magnus Konge sig til at forlade Bergen, og en stor Hcer

Reise tilThrond- stimlede til ham sor fra Landet. Hos ham vare da hans allerfleste Lendermcend, og da de
nes S<rid der. j Stand, fare de Nord til Throndhjem, hvor han lagde Flaaden ind forbi Hol-

men, og laa der nogle Nattter; men Kong Sverrer fad i Byen. Da foer Magnus Kon

ge ind i Throndhjems - Fjorden, og tog Leding over hele Throndhjem, og foer saa ud til
Byen igjen. Den forste Nat laa han ved Dep il indenfor Ladehammeren. Morge
nen efter laa der saa stor en So-Taage tatt over Soen, at Ingen kunde see mere end

Stavnene mellem Skibene, og da roede Magnus Konge i lunt Veir ind til Holmen. Da

nu Kong Sverrer Horte Lyden af deres Aarer, men saae dem ikke, troede han at de vilde
lande, og lod hele Mandj?abet blcese sammen for at gaa dem i Mode paaVren; men Mag
nus Konge blev med Sine om Natten ude ved Holmen. Morgenen derpaa lagde de ind
til 110-Vold, ginge paa Land med den stsrste Deel afKrigsmagten, og tatt ind imod Bor-

(sap. 71. Broen over Nid-Elven var paa den Tid og indtil 1686 lige i Syd for Kongs
gaarden og fsrte over til Elsoeter.

Lap. 73. v «pil, nu Gd. Defie eller Devle paa Strinden, strax ostenfor Lade ved Throndhiem.
I.3<llil»millr, nu Ladhammer eller Ladhamrene, de tvende Verghammere nordenfor Gd. Lade,

see foran S. 22.
Ilovelli.-, Ilevolden, see 2 V. S. 122.
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Gapitrl 72
Om Kong
Sverrer.

gen. Birkebenerne rykkede imod dem ud til Borgen, og der stjode de en Stund paa
hverandre. Magnus Konge og hans Mcend tcenkte, at de ffulde hindre al Tilforsel til
Byen baade til Soes og Lands for Birkebenerne, og afbrcendte Broen over Nid. Kong
Sverrer sogte ud til Borgen med sit Mandjkab og lod der opstaa Telteboder. Ligesaa
lod han nedbryde to Stuer i Byen, flotte did og opscette ved Borgen. Saaledes sad
de de stille paa begge Sider en Stund. Af Magnus Konges Mcend vare de Fleste
ombord paa Skibene om Natten, hvor de jcevnligen havde mange Folk, ligesom de og

havde en stor Ild om Ncetterne ude paa Volden. Da Birkebenerne saae, at der
ved Ilden var ganske lyst, men ellers mort Nat, saa at de ikke kunde see langt fra ll

den, vcebnede de sig en Nat, ginge ud af Borgen og gjorde et Anfald mod Heklungerne, som
ikke mcerkede til nogen Ting forend Pilene hvinede dem over Hovedet, og ikke heller var
der langt at bie forend der blev ffudt Spyd imod dem. Derncest nyttede Birkebenerne

deres Hugvaaben og drcebte om Natten mange Folk, men Alle, som undkomme kunde,

toge Flugten. Da de, som paa Skibene vare, Horte Lurgangen og Krigsraabet oppe paa
Voldene, roede de til Lands, opstillede deres Mcerke, og ginge siden paa Land for at kom
me deres Mcend til Hjcelp. Men fordi det var morkt, stodte de ikke paa Nogen, forend
de Flygtende lob lige paa dem. Da faldt Mange, som vare undkomne i Lobet, nåar

ikke deres egne Fceller havde standset dem, hvorved de trcengtes tilbage mod Birkebener
nes Spydstik og Svcerdhug. Der faldt mange Heklunger. Da Heklungerne lede dette
Nederlag, blev der ikke Noget af deres Angreb; men de, som for havde meest opegget til
Landgang, stygtede paa det mest rasende til Skibene. Der faldt mange Mcend, men

Nogle kastede sig lukt til Havs, og Mange naaede Skibene. Kong Sverrer foer med sit
Mandfkab tilbage til sine Landtelte ind forbi Borgen, og havde gjort et stort Bytte af
Vaaben, Klceder, Guld og Solv. Da det lysnede om Morgenen, saae Birkebenerne ude
paa Volden, at Heklungerne laae tykt udenfor Kanterne deraf og blegnede i Solen. Magnus

Konge roede med sit Mandskab ud til Holmen, og faa Dage ester fore de bort fra Thrond
hjem sorefter til Bergen, og dette var dem en stor Skade-Fcerd. Der i Byen blev

Magnus Konge siddende om Vinteren; men Kong Sverrer med sine Mcend sad i Kjob
staden (Nidaros).

Den samme Vinter lader Sverrer en Borg opfore ude paa Steenberget, saa at

Konge-Herberget blev fcerdigt der i Begyndelsen af Langfasten. Did foer Kongen og

var jcevnligen der om Vaaren med en Deel af sit Mandffab, medens en Deel deraf var
i Byen. Den Vinter lod han og i Kjobstaden et Skib scette paa Stabelen, som var me

get storre end andre Skibe, der paa den Tid vare i Landet. Det havde 32 Rum, og var

stort i Forhold dertil; dette Skib blev kaldet Mariesuden. En Dag tidligen om Vinteren
lod Kong Sverrer baade sit Mandskab og Bymcendene blcese sammen til Things, og holdt

da folgende Tale: «i saa stor en Våande have vi vceret en Stund paa begge Sider, baa
de mine Mcend og Bymcendene, og ligesaa Bonderne i Herredet, saa at her er Mangel

paa Mad og Drikke, som venteligt er, da saa stor en Hcer er bleven underheldt i 2 Aar i ecn
Fjord, siden vi, til vor store Tyngsel, mistede vore Skibe, og jeg kjender ikke mange Skibe her

inde i Fjorden, som ere i stridbar Stand. Men det siger jeg for sandt, at om jeg vidste
vi Birkebenere kunde haabe at faae Skibe her, som vi kunde forlade os paa, da skulde vi
endnu kunne jVifte nogle Angreb med Heklungerne. Men eftersom mine Mcend nu ledes
ved saaledes at spcende Bcelte, ster jeg ingen anden Udvei, end at vi vende os til Ovlande-

Cap. 73. Om Borgen paa Steenberget, see Nidaros 1 B. S. 201.
m. Binds iste Hefte.
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ne, og derfrå oster til Vermeland, og heelt til Gotland." Saalunde endte Kongen sin
Tale, at alle hans Mend stulde ruste sig til denne Ferd. Ugen efter bleve 120 Heste ffoede, og
Dag for Dag gjorde de sig i Stand til denne Ferd. Dette spurgtes med de Kjobmend,

som kom nordenfra til Bergen, hvor en stor Mengde Menneffer havde samlet sig, og deri
blandt Magnus Konge, hans Lendermend og de fleste Hovdinger. De havde ogsaa der

de storste Skibe, hvormed de agtede at fare nord mod Kong Sverrer. Men da de nu
spurgte, at Sverrer Konge var reiseferdig fra Throndhjem, blev denne Ferd udsat, og der
paa fore Magnus Konges Mend til sine Sysler, og hele Forsamlingen adsplittedes. Kong

Sverrer derimod opholdt sig i Nidaros frem over lulen, og efter lulen lod han udruste
nogle Studer, hvormed han seilede styndeligen afsted i den Agt at komme uforvarendes paa
Kong Magnus for til Bergen; men da han kom ser til More, tog Modvinden ham op,

og de laae der en Stund. Da nu Kong Sverrer formodede, at der til Lands var kommet

Nys til Byen (Bergen) om hans Tog, vendte han nordefter tilbage til Throndhjem, hvor
han blev om Vinteren og Vaaren efter.

Vapitcl ?H. En af Kong Sverrers Sysselmend, ved Navn Thorgils, havde et Syssel i det
O?dsenrma"t« nordligste Thinglag paa Hålogaland. Han havde ogsaa Finneferd og foer om Vinteren

paa Fjeldene for at drive Finne-Handel, og indkreve Skatter. Da boede Vidkunn
Erlingsson i Bjarko, og han var en af de allervakkreste Mend af Udseende, som da vare

i Hålogaland. Da var han 18 Aar gammel, og havde nyligen modtaget sin Fedrene-Arv.

Magnus Konge sendte de Ord til Vidkunn, at han skulde komme til ham, og modtage Len
dermands-Ret af ham, som hans Byrd var til. Det var derhos mange Folks Tale, at
der var Mere i denne Ordsending; men som alene blev mellem dem. Vidkunn havde to
Sostre, som begge vare vakkre, og syntes at vere gjeve Giftermaal. Den Gang var ogsaa
Ragnhild, Magnus Konges Sester, ugift. Om Vinteren foer Vidkunn ind i Fjordene, og
speidede efter Birkebenernes Ferd. Just i den Tid var Thorgils kommen fra Fjeldet, og

havde samlet meget Gods. Da passede Vidkunn ham op indeiMgisfjord, og drebte ham
og! 2 Mand med ham, tog saa alt Godset, og bragte det med sig til Bjarko.

Vaaren efter reiser Vidkunn afsted nordenfra. Han havde et Skib, som hedte Guld-
bringen paa 2t) Seder, og stort i sig selv, det var et af de bedste Skibe, og havde tilhort

Eystein Erkebisp. Dette Skib var vel udrustet baade med Folk og Vaaben, og dermed

fulgte et andet Lastdrager-Skib. Med ham vare begge hans Ssstre, tilligemed lon
Drumb hans Morbroder. Vidkunn og hans Folge fore djerveligen afsted uden at frygte
nogen Fare, og de havde hengt alle deres Skjolde paa Stavnene; men Brynjerne vare
lagte ned i Kister under Tillierne. Da Kong Sverrer fik at vide, hvad Vidkunn tog sig for,
sendte han imod ham Baard Guttormsson og Ivar Silke med 7 Studer, og da de kom

nord til Aungul, saae de Vidkunns Skib komme seilendes nordenfra om Ofote, og dette
var tidlig om Morgenen Christi Himmelfarts-Dag. Birkebenerne roede ind under Stei

garb erg, og biede der. Vidkunn og hans Folge saae dem ikte forend de nesten kom lige
ind paa dem, saa Skibene ner rendte mod hverandre. Nu lode de Seilene falde, og Bir

kebenerne lagde sig paa begge Stibsborde, og gjorde et haardt Anfald; men da Vidkunns
Mend kun havde Hugvaaben at verge sig med, ffede der snart et stort Nederlag paa dem.

74. Vj3rk6>', Bjerks i Senjen, see Nidaros 1 V. S. 111.

Cap. 75. Engel-D i Saltens Fogderi, see 2 B. S. 203.
Okoti, Ofoten sammesteds, see Hålogaland 1 B. S. 24.
OleiFai do, g-, et Forbjerg strax nordenfor Gaarden (nu Stegen) paa Engel-Sen.
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Vapitel 7«
Om Kong Sver
rers Reise til

Bergen.

Vidkunn og hans Folk vilde styde Baaden ud og fore Pigerne i den; men det blev ikte no

get af; thi Anfaldet stedte ien Fart. Birkebenerne vandt Seier, og Vidkunn faldt der
med ncesten alt sit Mandskab. Birkebenerne toge Guldbringen med Alt hvad derpaa var,

forte det for til Throndhjem, og overgave Kong Sverrer det, som prisede meget denne
Fcerd.

Sommeren efter holdt Kong Sverrer jcevnligen Thing med sine Mcend og med

Byfolket, og gjorde dem forskjellige Forslag, som dog ei stadscestedes, og saaledes kom det
dertil, at Ingen syntes vide hvad egentligen hans Hensigt var. Stundom blev det sagt,
at de stnlde fare oster til Viken, eller til Gotland, stundom at de ffulde gange ombord paa
deres Skuder og seile vester til Orkenoerne, eller heelt til Suderoerne. Om dette fik Mag

nus Konge Nys, som sad i Bergen, hvor han samlede om sig en ustyrtelig Hcer, og havde

mangfoldige Skibe. Omsider tog Kong Sverrer den Beslutning, at han steg ombord paa
Skuderne, 20 i Taltet, dog alle smaa, og sagde til sit Mandstab, at han vilde vende om
nordefter til Hålogaland. Men da han kom ud af Throndhjems-Mynne til Agdances, var
der et hvast Nordenveir, og nu lod han ved Luren sammenkalde Mandskabet fra Skibene,
og tiltalte det paa et Huusthing saalunde: „den Snak, som jeg haver ladet udgaae om den
ne Fcerd, at seile nord til Hålogaland, etter ride osterover til Gotland, var ingenlunde alvor

ligen meent; rhi vil det vcere os tungt, at gjore en besvcerlig Roning til liden Nytte; des
uden ere vi her ncesten komne som ien Ende-Bugt for Heklungerne. Nu seer jeg det
vil vcere langt beqvemmere for os at lade Skuderne dreie for Vinden ser om Stadt langs

igjennem Vstmdene, og da gaaer det som man siger, hvo der vover han vinder. Derhos
staaer det os frit for, saasnart vi ville, at stikke til Havs og seile udenfkjcers oster til Viken."
Alle sagde, at det var det bedste Raad. Saaledes seilede de hele Skibslobet indtil de
kom sor om Stadt. Da lod Kongen Skibene lcegge sammen, og tiltalede Folket saalunde:

„nu synes mig, at vi hidtil have havt en heldig Reise; men nu er det raadeligst at dreie af
og gaae udenskjcers til Viken; thi med heel Vogn er godt hjem at age. Det staaer os ogsaa
aabent at soge til Bergen, om Leilighed dertil salder, dog er det ikke meget raadeligt, hvor
meget der end opmuntrer Birkebenerne til at forsoge det, og jeg vil ikke vcere den som
scerdeles skynder dertil." Alle Birkebenerne forlangte at fare til Bergen, og syntes godt om

at kunne faae'fat paa Heklungerne. Da sendte Kongen nogle Skuder ind til Ulvesund;
men selv seilede han udenom til Atlo- Sund. Inde i Ulvesund toge Birkebenerne to af Hek
lungernes Skuder, som havde ligget der for at speide, drcebte de steste; men gave Nogle Livet,
for at faae Tidender af dem. De sagde, at der laae 3 Skuder i Atlosund for at speide,

samt at der brcendte en Varde sor paa Haaoen, en anden inde paa Fen ring, og fra denne

kunde man see baade til den nordre Varde og ind til Byen. Det sagde de ogsaa, at hele
Hceren sov oppe i Byen, ligesaa i hvilken Gaard hver Stormand sov. De sagde, at hele

Hceren ingen Frygt havde paa sig, og alle Skibe stode teltede ved Bryggerne. Siden kom
de til Kong Sverrer med denne Tidende. Da de nu seilede nordfrå igjennem Sundet,

<sap. 68. l)lkll8uucl, Ulvesund i Nordfjord, see 1 B. S. 96.
nu Granesund, imellem Atle-Den og Fastlandet i Ssndfjord, see sammest.

Nas), nu Den Uttre-Sulen i Evenviks Prcestegjceld i Mtre Sogn, paa hvis ostre Kant
ligger det hoie Haa-Fjeld, hvor en Varde fra umindelige Tider har vceret underheldt. Herfrå
maatte man godt kunne see Varselkilden paa (Ast-Den) i Nordvest for Bergen, da de
mellemliggende Vjerge ere meget lavere end Haa-Fjeldct, og Afstanden kun 6 Mile omtrent. Om
de nordenfor Sulen-Derne (86Iunclii) liggende smaa og forholdsviis lave Der Haa-D, iblandt
Bulands-Derne, og den noget sydligere Haug-D, kan Talen ei vcere, thi fra disse kunde en Varde
umulig stes fra Asi-Den; det vilde desuden staae i aabenbar Strid med Contexten.
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Vapite» ??,
MaqnusKonZes
Flugt og Birte»
dcnernes Seier.

sendte Kongen forud Folk med de Studer, som de toge fra Heklungerne, og bandt ved Stavne,
ne de Skjolde, som vare Heklungerne vel bekjendte og de selv for havde eiet. Saaledes
fore disse Skuder sorefter. Da de nu seilede ind i Fjorden sondenfor Drifey, saae Heklun
gerne og kjendte snart disse Skuder og Skjolde, og saasom de tcenkte det monne vcere deres

Kammerater, toge de sig ikke videre i Agt. De mcerkede ikke for, at der var nogen Ufred
paa Foerde, forend Skuderne fore imod dem i en Fart i Sundet, og Birkebenerne sendte

sirar baade Skud og Spyd mod dem. Heklungerne lobe i Land, og Mange bleve drcebte

og saarede. Birkebenerne toge nu Skuderne med Alt hvad paa dem var, og biede der Kon
gen. Ester dette roede Kong Sverrer med sine Mcend sin Vei, og da de kom lwngere
ser frem i Sundet, sendte Kongen atter forud de Skuder, der havde tilhort Heklungerne,

og bod dem indtage Varden paa Haa-Den; men Birkebenerne, som vare hidsige paa lag
ten, roede sorefter hurtigere end Kongen vilde, saa Varde-Vcegteren blev dem våer og stak
Ild i Varden. Dog blev intet Tegn givet den sondre Varde; thi Birkebenerne kom ien
Hast til, toge Varde-Vagten og brode Varden ned. Kongen og hans Folk roe siden ssrefter
langs med Landet; thi der faldt Styggen af Fjeldene paa Soen. Forend de kom til Hold

helle tiltalede Kongen saalunde Folket: „endnu er intet forspildt i vort Raad, og endnu
kunne vi seile sonderud forbi Byen, og saaledes lobe dem as Hcenderne;" men Alle yttrede

storre Lyst til at lcegge til Byen. Kongen siger, at han heller ikke vilde fraraade dette, og
meente, at de monne vcere deres Konge til lidet Forsvar, nåar de vaagnede sovnore og saa

ollede, som de havde lagt sig til Sengs, „og der vilde paakomme dem Skrcek, nåar vi kom
me dem med Dron for Dor. Vi stulle saaledes indrette vort Angreb, at min Broder

Erik skal roe under Bjerget tilligemed de 10 storste Skuder, og gange der paa Land. Hans

Mcerke stal han lade fare udenom Krist-Kirke-Gaard, og saa frem i Kongsgaarden, hvori
mod jeg stal roe frem under Holmen ind til Bryggerne og soge til Skibene. Da stulle vi
strår gange paa Land, Nogle indenfor Sandbro, Nogle igjennem Mykle-Gaard op i Ma

rie-Kirke-Gaard, Nogle derimod ind i Peters Kirke-Gaard, og saa op igjennem Strcedet.
Ulf fra Laufnces stal roe ind i Enden af Vaagen med 2 Skuder, og gange der paa Land

med Mcerket, fare saa indenfra langs igjennem Byen, mode dem som stcevne did, og lade
der Lurene blcrse af alle Krcefter."

Nu indrettede Kong Sverrer sin Roning eftersom bestemt var, hvorefter de stoge
Aarerne i Våndet og roede saa haardt de kunde ind til Bryggerne did hen hvor Langstibene

stode. De kappede Tougene, og stodte Skibene ud fra Bryggen, saa de stode om paa
Vaagen, eftersom ingen Mand holdt Vagt over dem. Birkebenerne lobe op paa Bryg

gen, reiste Kongens Mcerke og gjorde strår Hcerstrig. Derefter lobe de op i Byen og ftcevnede
ind i Gaardene, hvor de vidste, at Heklungerne stulde vaere. Der faldt mange af Heklun

gerne ; men hele Mcengden stygtede. Da nu Kong Sverrer kom op til Marie-Kirken, kom

lon Halkelsson imod ham og bad om Naade. Denne gav Kongen ham saavelsom hans
Sonner Ragnvald og Hallkel. Kongen vendte derpaa om ud ester Strcedet; men Nogle

nu Drev-Derne, een sterre og nogle mindre Ber, som hore til de nordligste i
den Gruppe, der udgjor Sulen-Serne. Fra disse Der til den i Sydvest liggende Varde paa
Haa-Fjeldet, er endnu gode 2 Mile.

lloldliolla, nu Hellen Miil nordenfor Bergen, see 28. S. 150.
Hermed maa vcere meent den Berghoide, hvorpaa Kong Sverrer senere anlagde

Borgen (Sverresborg), paa Nordsiden og i Ncerheden af Kongsgaarden eller nuvcerende Bergen
huus Fcestning.

Om Ilolmi- og OilNllbiu, see 2 B. S. 85, 142, 174, og (almin
delig den Tydffe Kirke) og see Bergens Vestr. af Sagen og Foss S. 26, 41. 46.
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af hans Mandffab ind efter Bryggerne, og huggede Skibene los, baade Kjobmandsffibene
og Langstibene, saa hele Vaagen var fuld af Skibe. Ulf og hans Folge strcebede frem in
denom Strcedet, og drcebte mange Mand, uden at mode nogen Modstand. Da nu Erik
og hans Mcend landede ude i Holmen, Horte de et stort Hcerstrig midt inde i Byen, og
«mente at Heklungerne vare blevne dem våer og fatte sig til Modvcerge; thi de formodede at

Kong Magnus, om han var tilborligen forberedt, havde saa meget Mandffab i Byen, at
det var farligt for dem at siaaes med ham. Ikte destomindre sprang de drisiigen paa
Land, gjorde Krigsstrig, og lob udenom Krist-Kirkegaard. Kong Magnus sov i Konge

hallen med hele sin Hird og Konge-Svite. Kongen havde vceret ude paa Svalen og Horte
da det forste Krigsraab kom op i Byen. Nu sprang Kongen langs efter Svalen til

Apostel-Kirken. Da han Horte det andet Krigsraab ude paa Krist-Kirkegaard, sprang han
ud over Svalen og ned i Kirkegaarden, som var et forfterdeligt hoit Spring. Kongen

stcevnede op igjennem Biskopsgaarden, saa ovenom Sumpen, og Koperen, derpaa ind om
Nikolaus-Kirken, og da kom hans Mcend til ham. Derpaa fore de ovenom heelt til Olafs-
Kirken, hvor hans Mandstab samledes. Birkebenerne havde ikke randsaget Byen, fordi
de vilde skynde sig som mest ud til Kongsgaarden. Da nu Sverrer Konges Banner
kom indenfra Byen til Kongsgaarden, siormede et andet Mcerke imod dem udenfra langs

efter Gaarden, og de stjode paa hverandre. Det var ganske ncer ved, at de vare komne
til at siaaes, forend de kjendte, at det var Erik Kongeson som kom, og da vendte de sig alle
samlede mod Hallen, og gjorde et haardt Anfald. Magnus Konges Mcend vcergede sig
med Vaaben og Ovn-Stene, og det var en lang Kamp, hvori mange gode og drabelige

Helte faldt. Men da de fik Vished om, at Kongen var ikke der, lod Kong Sverrer de

allersteste give Liv og Fred, som bade derom. Eystein Erkebisp laa med sine Skibe over
ved lons-Bryggen, og hans Mcend sprang bevwbnede paa Land, sogte ind paa lons-Vol
den, og agtede at komme Magnus Konge til Hjcelp; men Birkebenerne kom imod dem,
dmbte 30 Mand af dem, og joge alle de Andre tilbage, saa at Mange af de Flygtende ble

ve saarede. Der faldt Erkebistoppens Frcender Olaf Lange og Gudbrand Thorbergsson.

I Kongehallen faldt Halvard Marardrap og Paal Eriksson fra Opdal. Da Magnus
Konge var kommen op om Nonne-Scedet, modte Kongen Mange af sit Mandskab, og spurg

te, om det syntes hans Moend raadeligt at vende tilbage til Byen, da det var bleven ham
sagt, at Birkebenerne havde kun lidet Mandskab? Men Mange yttrede i deres Svar, at
det kun var lidet raadeligt for dem, som vaabenlose Mcend, at gange i Slag; thi der var

kun faa Mcend iblandt dem, som havde deres fulde Vcrbning; men Mange vare vaaben
lose og kun lidt klcedte, eftersom de ien Hast vare sprungne op af Sengen. Kongen havde
heller ikke noget Mcerke og ingen Luur. Formedelst alt dette troede de sig ikke dygtige til

Strid, men vendte om sorefter til Stri nd fjord en og derfrå til Hardang/r, hvor de skaffede

sig nogle Skuder og Fcerger for at indskibe sig. Mange fore ogsaa siden langs med Lan
det sorefter baade Dag og Nat, og der kom Mange af Kongens Mcndffab efter ham.
Nogle, som kom seent fra Byen, vendte op til Alreksstad, nord om Fjeldet, og kom ned i

Cap. 77. ?08t0la-K)'i-Ha (Apostlernes Kirke) og Biskopsgaarden, see LMKvin 28. S. 85.
(Berg. Beffr. S. 34), Kopi- (Koppen), formodentlig den senere saakaldte Nicolai

Alminding; (ved Vaagsbunden) 1. o. S. 43; lonsbryggerne (ved nuvcerende Smors-
Alminding) og lonsvoldene (St. Hans Vold), nu Engen, see 2 V. S. 142.

Btrin6ar-hsr6l-, nu Strande-Fjord, imellem Vtrandviks-Vygden, Tysnces-Oen og de
Gamles liefu3Bti«ncl i Sondhordland, cfr. 1 B. S. 50.

Aarstad strax ostenfor Bergen, see 1 V. S. 81.
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Ostrar-Fjord, fore derfrå op til Vors, og saa ovenom nordefter om Sogn, derpaa op til
Valders, og den ovre Vei heelt Vster til Viken.

Eapitel 78, I Bergen tog Kong Sverrer hele Magnus Konges Skibsstaade og alle hans gjceve.
s°n °g hans Kostbarheder. Der tog han Kronen og Guldstaven, med al den Vielse-Skrud, hvor

med Magnus var viet til Konge, og Krigsfolket fik der et stort Bytte til Deling. Eystein

Erkebisp var just tidligen den Sommer kommen vestenfra England, og havde vwret fra sin
Bispestol 3 Aar i England, og da forligte Erkebiffoppen sig med Kong Sverrer, og foer

om Sommeren nord til sin Bispestol. Da lon Halkelsson og hans Sonner indfandt sig
hos Kong Sverrer, tilbod han dem at fare i Fred, om de vilde nord til deres Gaarde,
eller oster efter Magnus Konge; men de forlangte at folge Kong Sverrer. Kongen sagde

derimod: „thi I have svoret mig to Eder, og ingen af dem holdt." Ikke destomindre
svore de Kong Sverrer den tredie Ed; men fore dog strax efter bort, og oster til Magnus

Konge. Da nu Kong Sverrer spurgte til Magnus Konge, rustede han sig ien Hast, og
foer efter ham osterud alt til Agder; men da de dennesinde ikke modtes, vendte han tilbage
til Bergen, hvor han forblev en Stund. Magnus Konge derimod foer om Sommeren

sor til Danmark til Danakongen Valdemar, og styede da anden Gang Landet for Kong
Sverrer.

Ko?S!cr«rs KWg, Sverrer uddeelte Sysler til sine Mamd over hele Rogaland og Hordaland,
Syg-og sendte blande andre Ivar Dape som Sysselmand ind til Sogn. Hosten efter foer

han nord til Throndhjem med sin hele Hwr, og var der om Vinteren. Da Kong Sver
rer var seilet nord, vare Sygnerne ilde tilfredse med deres Sysselmcend. Kort for Juul

krcevede disse Udredsel til lule-Gilde, og agtede at sidde i Lusa-Kjoping; men Kjob
stcedmcendene bleve rasende derover, samlede Sogndolinger og Eidbyggere sammen, fore

til Kjobstaden, og kom der lule-Aften. Kjobstced-Mcendene forenede sig da ogsaa med
dem og gjorde et Anfald paa Kongens Sysselmwnd. Formwndene for denne Udaad vare

meestArnthor afHvale og Isak Thorgilsson, tilligemed Prcesten Alfgeirs Sonner Gaut og
Karlshoved. Ivar Dape bad om Liv og Fred, tilbydende sig at fare bort med alle sine
Mcrnd. Det vilde Bonderne ikke; men ginge imod dem, og drcebte derpaa Sysselmoende

ne med de Fleste af deres Svite. De som beholdt Livet undlob, kom ovenom Uord til
Sverrer Konge, og fortalte ham denne Tidende, samt at Sygnerne meente kun at have
drcebt Tyve og Ransmamd og Udaadsmcend, som uden Bod maatte ligge paa deres Gjer
ninger.

Man".S? Samme Sommer som Kong Sverrer havde tåget Skibene i Bergen var Marie-Su-
ben fuldkommen fcerdig, og om Hosten, da Kong Sverrer kom nord, lod han Skibet gaae

0«t rlll - «sI <il-, her den sondre Oster-Fjord, imellem l)»tir (Oster-Sen) og Fastlandet i
Syd. Den Vei, de toge, har altsaa vcrret den almindelige paa den Tid, nemlig fra Vos over
ttllUllgfjall (Naueggen) til (Urland) og I.Wra<lalr (Lerdal) i Sogn og videre over Fille-
Fjeld til Valdres o. s. v. cfr. Cap. 19.

7l>.
Kopanger er opfsrt, i Sognet af samme Navn i Sogndals Prcestegjcrld i Indre-Sogn. Denne
Kjsbstad, der formodentlig har vceret übetydelig, og ventelig desformedelst af Spot kaldtes Luse-
Kjoping, blev Aar 1184 afbrcendt efter Kong Sverrers Befaling. Den synes dog senere at vcrre
bleven opbygget igjen, idetmindste for en Deel, see Cap. 179 og Saml. t. d. N. F. Spr. og
Hist. 111. 592.

d. e. Beboerne af Eidet imellem Kopanger og den Arm af Sogndals-Fjord,
som kaldes Eids-Fjorden nu Kopanger-Skougen, see 1 V. S. 43.

Uvllll eller Nvoll, nu Qvale, en smuk og meget stor Gaard i Sogndals eller Stedje Sogn,
som i Middelalderen var eiet af nogle af Landets betydeligste Magnater. Paa dens Grund stod
den Tid en Kirke. Gaarden er nu udstykket imellem 13 Bsnder, see Kraft Norg. Bestr. IV. 780.
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Vapitel 81
Kong Sverres

Reise seretter
ll<N!s Landet,

paa Vand. Skibet stod paa Stabelen ovenfor Byen, og det var almindelig Tale blande

Folk, at det ei kunde komme i Våndet, med mindre nogle Gaarde bleve nedbrudte, og der
sagdes at Kongen ved denne Skibsbygning viste megen Begjoerlighed og Stolthed, saa der
vare Mange, som onjkede ondt over Skibet. Men da Skibet gik af Stabelen, provedes
det, at Kongen havde forudseet og indrettet Alt saalunde, at Skibet gik paa Vand, uden at
nogen Mands Huus eller Gaard behovede at nedbrydes. Da Skibet nu lob af Ban
kestokken ud i Elven, gik nogle Sammensieldninger af Lave; thi det havde trusten sig om
Vinteren, da Kong Sverrer var faren sor til More, at Skibet imidlertid var reist i Kjsb

staden, og der var kommen 9 Syeninger (Plankegange) til paa hver hver Side. Da han
saa Tomringen, sagde han: „dette Skib optomres langt mindre end jeg vil; nu skal Skibet

hugges i sender og 12 Alen lcegges til i Kjolen." Tommermesteren gjorde Indvending;
men Kongen raadede, og derfor fik Skibet mange Sammenfwldninger i Bunden, og

Naterne vare beffadigede, da Skibet gik af Stabelen. Da Skibet var kommen i
Våndet, stod Kong Sverrer op paa Skibet og holdt denne Tale: „Gud, den hellige
Jomfru Maria, og den hellige Kong Olaf vcere lovet, at dette Skib uskadt kom paa
Vand, ingen Mand til Meen, som Mange gjcettede, der lode falde «venlige Ord mod

os, hvilket Gud tilgive dem! Nu synes mig det rimeligst, at her ikke monne mange
Mcend tilstede, der have seet et saa stort Langskib styde paa Våndet som dette, der kan tjene
til et stort Landevcern mod vore Uvenner, dersom nogen Lykke vil falde dette Skib til; thi vil

jeg overgive dette Skib i den hellige Jomfru Maries trofaste Varetcegt og kalde det Marie
suden. Jeg vil og bede den hellige Jomfru Maria, at vcere dette Skibs Vcern og Vog

ter, og som Beviis herfor vil jeg give Dronnig Maria de Kostbarheder, som ncermest hore
til Gudstjenesten, nemlig de Messeklceder, der sommeligen pryde Erkebiskoppen om Hoitiden

nåar han vil bcere dem. Derimod venter jeg, at hun vil tåge Hensyn til disse Gåver, og
med sin Styrke give baade Skibet, dem som ere derpaa, og alle dem der folge det, Held og
Lykke." Kong Sverrer lod indskjcere i Speilgatten paa begge Sider nogle Helligdomme.

Han stiftede og Messeklcederne, lod Messehagen fore til Mariekirken, Kantor-Kaaben til
Helgeseter og alt det ovrige til Nonnescedet paa Bakke. Mariesuden var intet vakkert
Skib, for smalt mod Enderne imod i Midten, hvilket forvoldtes meest derved, at det var
bleven sget; men Kongen lod Skibet gjore i Stand der hvor det var beskadiget. Kong
Sverrer lod om Vinteren gjore nogle Langskibe, grundforbedre andre, og udruste dem paa
det bedste. Da blev Hjalpen bygget, som Thorolf Rympel forte, og var 26 Rum. Der
blev og Vidsjaan bygget, som Ulf af Laufnces forte, og var «nesten samme Tal af Rum.

Om Vaaren, efter Paaske, gjorde Kong Sverrer sig fcerdig til at reise nord fra

Kjoping, og havde med sig 2.3 Skibe, hvoraf de steste vare store. Der vare med ham
hans Broder Erik, Ulf fra Laufnces, Ulf Fly, Baard Guttormsson, Ivar Silke, Haavard

(sap. 80. llklAlsolr mnnastsiium sed,»), d. e. det hellige Scede, var
et beromt Kloster af Augnstiner-Ordenen beliggende noget vestenfor nuvcerende Elsceter Gaard, ved
en liden Bcek, som salder i paa den sondre Side af Staden Throndhjem formo
dentlig allerede stiftet af K. Harald Haardraade. Det blev 1240 afbrcendt, men igjen opbygget,
og vedblev som Kloster indtil Reformationen, efter hvilken det blev benyttet som Volig for de
fsrste evangeliste Superintendenter eller Viffopver. Senere (1559) blev Elsceter Avlsgaard for
de throndhjemffe Lehnsherrer, efter at disses Scrde var forftyttet fra Steenviksholm (i Aas-Fjor
den i Stsrdalens Prcrstegjcrld) til Kongsgaarden i Throndhjem. I Aaret 1564 bleve endelig de
forfaldne Klosterbygninger aldeles nedrevne. Klosterets betydelige Jordegods, som endnu var sam
let i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede, og da Staten tilhsrende, blev senere adspredt, og den
Deel af samme, som laa i Gudbrandsdalen, tillagt Cathedral-Skolen i Throndhjem, cfr. Schønings
Neise S. 12 f. og Kraft N. V. V. 612 ff.
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Oapilel 82
K?n: Sverrer
>rcrn?er i Eogn

larlsson, og de havde et talrigt og vakkert Mandskab. Kong Sverrer forte da selv Ma<
riesuden, og ombord paa den tcelledes 280 Mand. Kongen lod bcere 4 Kister ombord

paa Skibet, og der var 4 Mand om at bcere hver af dem; men Ingen vidste tilvisse hvad
der monne vcere i dem. Erik Kongeson havde Ojkmoen, som var ncer 25scedig. Kong
Sverrer foer nu med sin Krigsmagt sorefter langs med Landet. De laae i Steinvaag,
hvor Kongen holdt Huusthing, og i sin Tale der siger han, at han ikke havde spurgt Noget
til Magnus Konge, hvoraf de kunde vente nogen brat Ufred. Han bod sine Mcend vcere
fredelige og spagfcerdige, omhyggeligen sporge efter Tidender, og ihukomme hver Mands
Tale, hvad enten han monne vcere hoi eller lav, og fortcelle ham alle Nyheder, hvor liden
vcerd de end synes at kunne have. Hans Foredrag var kort og Ordene faldt vel til. De
laae ogsaa nogen Tid i Hceroerne, hvor Kongen holdt et Huusthing, og holdt der en Tale

af samme Indhold som den forrige. Derfrå seilede han sorover, forbi Stadt, iet hvast
Veir, saa Soen stod i et Skum om Stavnen, hvorved Mariesuden gav sig og forskjod sig i
sine Nater; thi dreiede Kongen ind til Ulf-Sund, og medens han laa der blev Mandstabet
våer, hvad der var ide store Kister. Der blev nemlig tåget Skibssom ud af dem og Ski«

bet dermed sat i Stand. Kongen gav ogsaa en Bolt til hvert Halvrum og bod dem,
som vare der at gjemme den til Brug, nåar den behovedes. Derpaa fortsatte Kongen sin

Seilads indtil han kom sor til Sognsjo, og siger sit Mandstab, at han vilde dreie af
ind til Sogn, og krceve Voder for sine Mcend, som Sygnerne havde tåget af Dage. De
blcmdt hans Mcend, som havde Mrende til Bergen, forlangte nu at fare did; og fordi Kon

gen vidste, at ingen Ufred saa brat var at vente, eller at han ikke saa snart vilde behsve
Folkehjcelp, gav han alle dem, som forlangte det, Lov at fare sorefter, og saaledes seilede
3 Skibe sorud. Over disse Skibe raadede Svine-Peter, og nu ffiftedes Mandffabet
saalunde mellem Skibene, at de fore sorefter, som der havde A3rende, og i deres Plads
kom andre i Steder.

Kong Sverrer vendte ind til Sogn med 20 Han laa forst i Rusle,

hvorfra han sendte Bud ind til Soknedal, at Bonderne ffulde komme til ham, om de vilde
stutte Forlig med ham. Han såtte dem Stcrvne i Hvamso, og did foer Kongen ind;
der kom ogsaa Bonderne, og lovede at betale Kongen Igjceld; Kongen tildomte Bonderne

en Bod af 15 Mcerker, og såtte dem 3 Dages Stcevne, inden hvilke Boden ffulde tilhcen»

des ham. Bonderne fore hjem og fortalte deres Fcerd, stig som den var; derover bleve de
ilde tilfreds, og Bonderne holdt samtligen Raad. I dette bleve de enige om at benytte
den Stund, Kongen havde givet dem, til alle som En at stytte deres Gods op paa Fjeldene
og i Skovene, og odelcegge alle Bygder. Da nu Kongen mcerkede, at Bonderne vilde

bryde Forliget, og den aftalte Stund var leden, lettede han med sin Flaade og seilede
indefter Fjorden. Og da han kom der, hvor Fjordene dele sig, sendte han fra sig Ulf
fra Laufnces og Thorolfßympil med 6 Skibe ind til Lusa-Kaupang, og bod dem ilde i Bonder»

nes Badstuer og tåge for deres Umage Sligt, som de kunde faae. Kort at fortcelle de
kom til Lusa-Kaupang, rovede det Gods de kunde faa fat paa, og opbrcendte Kjobstaden;

(sap. 81. Steenvaag paa Sondmor, see 1 B. S. 325.
Nsi-sxjai', Hers sammesteds, see 1 B. S. 14l).

Sogn-Soen, Indlobet til Sogn. I det folgende 88 Cap. findes denne Vencev
nelse anvendt paa selve Sogne-Fjorden cfr. 1 B. S. 153.

Cap. 82. Nuslir, nu Gd. Rutle, ved Mundingen af Sogne-Fjorden paa den sondre Side
i Evindviks Prcrstegd., cfr. 2 B. S. 205.

Znknalwir, Sogndals Sogn i Indre-Sogn, see 1 B. S. 43.
nu Qvams» i Sognet af samme Navn i Viks Prcrstegd. i Itre-Sogn.
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men afFolk kunde de Ingen faae fat paa. Kong Sverrer dreiede ind i Nora-Fjord
med 14 Skibe, og landede inde ved Soknadal. Dette var Onsdagen om Aftenen, og Tors

dagen om Morgenen lod han ved Luren Mandslabet sammenkalde til en Samtale, og siger
det sin Hensigt. Han befalede dem, at de ffulde vcebne sig og gange op i Dalen, og dele sig
saaledes paa alle Skibene, at af 3 stulde Een af deres Skare blive tilbage og passe paa
Skibene. „Farer varligen," siger han, „naar I gange paa Land, nåar I komme Skovene
noer, eller hvor andet Skjul monne vcere, at leres Folk ikke lide Meen af deres Skud.

Drceber heller Ingen, uden saa er de ville angribe Eder; men tåger deres Gods, hvor I
kunne faae det. Og dersom Bonderne ffye vort Mode, og ville ei forlige sig med os, da

stulle vi fare saalunde herfrå, at Bonderne skulle vente at finde Bagster-Ild eller Smide-
Kul der hvor nu deres Gaarde ere. Lader aldrig saa meget som en ussel Hytte stande til
bage; men tåger Eder alene i Agt for Kirker, saavidt muligt. Farer nu frem som Krigs

folk, saaledes som Eder er givet Lov til, ja endog befalet, da dog ellers Mange af Jer

fare ufredeligen frem, nåar jeg forbyder det under Livs og Lemmers Fortabelse." Siden
lod han Mwrket plante, og vendte om sin Vei med sit Mandjkab, og hele Almuen stor
mede efter. Da Kongen saa sig om, og saa at der kun var faa Folk tilbage paa Skibe
ne, raabte han og bod, at alt Mandffabet ei maatte gange paa Land og lade Skibene ode;

„thi saalunde gives vore Uvenner Leilighed til at tåge Skibene fra os, som vi med Fare og
stor Moie have faaet i vore Hcender." Men saa fremfusende hidsigt var Folket, at der
var faa som lagde Mcerke til hvad Kongen sagde. Da forfoiede Kongen sig selv ned
til Skibene, og da han saa, at der var kun faa Folk tilbage, lod han Skibene lcegge ud
fra Land under deres Ankere. Da nu Birkebenerne gik paa Land, bleve de intet Menne
ske våer, ligesaalidt som noget Fcemon; men alle Huse vare ode, hvor de kom. Om Tors
dagen og Natten efter ginge Birkebenerne op efter Dalen, og funde omsider en Mand,
som fortalte dem den Tidende, at alt Folk og Fce var flyttet op paa Fjelde og Heier. Om

Fredagen, sirar i Solrodningen, forfoiede Birkebenerne sig ned fra Dalen, og da Nogle
kom til en Gaard, som var overst i Dalen, stak de Ild paa den og brcendte den op. Da

de andre Krigsmcend, som stode nedenfor, faae dette, gjore de ligesaa, og saalunde En ef
ter den Anden, og stikke Ild paa Husene hvorsomhelst de stode. Der var kun liden Vind;

men saa stor en Rog blev der, da hele Bygden ncesten paa engang begyndte at brcende,
at den ene Rog stog i den anden over hele Dalen. Saalunde fore Birkebenerne alt ned

igjennem Bygden, og allersidst brcendte de paa Stedie, hvor de dvcelede meget lcenge,
fordi Ilden vilde tåge fat i Kirken; men de bare vaade Seil over den. Da Husene
vare faldne, foer alt Mandffabet tilbage til Skibene. De brcendte 100 Gaarde i denne

tilforn saa fagre Bygd. Derpaa lod Kongen Skibene lcegge bortover til Hug a strand
til et Sted, som heder Fimreite.

Nora-H oi-llr, d. e. den ydre Deel af den Arm af Sogne-Fjorden, som nu med et almin
deligt Navn kaldes Sogndals-Fjorden. Egnen om Nora-Hsi-6r kaldtes fordum Nora!-, nu Nore
ne eller Norum, og udgjor Dlmens (ford. VlmKeim») Annersogn til Sogndals Prgd. Ifolge

Noressr modtes Brodrene Nor og Gor i som skal have Navn efter den
forste. Denne ssjonne Egn har en stor Rigdom paa Oldtids-Minder, hvoriblandt ma.lge Bautastene.

nu Stedje, et i Ncrrheden af Soen smukt beliggende gammelt Herrescrde, paa hvis
Grund Sogndals Hovedkirke er opfort, hvilken Kirke en celdgammel Trcebygning formodent
lig er den samme, som allerede stod paa dette Sted i Kong Sverres Tid (see et Par Beviser
paa de norffe Stave-Kirkers 3Clde i Urda 1 B. S. 386 f.>.

stauka- eller nu Haugastranden, d. e. den ostre og sydre Bred af Nore-
Fjorden, saakaldet efter det dervcerende hoie Fjeld Haugen.

. nu Gd. Fimrcide i den yderste Deel af Nore-Fjorden, siraas overfor Nornces
m. Binds tste Hefte- 9
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kapitel 83. Nu maae vi fortcelle om Magnus Konge, at han havde vceret om Vinteren i Dan.
Dan- mark, og foer om Vaaren sondenfra til Viken. Asbjsrn lonsson, som var af Magnus

" l,e«e. Konges Folk, kom Dag Paaste til Konghelle, hvor han sammenkaldte et Mode, og
hvori han tog Ordet, og siger, at Magnus Konge var ventendes til Byen med meget
Folk; han talede om, hvor nodvendigt det var at tåge vel imod ham, og at han vilde
holde Venfkab med hele Landsfolket, som vilde vise ham Hoeder og Lydighed. Han sag.
de og, at Danakongen havde understottet ham med meget Mandstab, og end videre lovet

ham sin Hjcelp. Han siger, at Kongen ventede sig meget Venstab af Hovdingerne paa

hele østlandet, til Styrke for sit Rige, og derimod lover han Eder store Lehn og sin Un
derstottelse. Hans Foredrag var veltalende, og vandt stort Bifald hos Bymcendene, og
ikke mindre hos Bonderne. Ssndagen efter Paaffe-Ugen kom Magnus Konge til Byen

med 24 Skive, og da bragtes en fager Procession imod ham i Stand, ligesom de mod»

toge ham med stor Glcede. Derpaa gik han ind i Byen og var i Drikke-Gilde hos
en Kone, som hedte Ragnhild, hvor han dvcelede en Stund. Der var da mange Lender,
mcend hos ham, deriblandt Orm Kongebroder, Munan Gautsson, Halkel lonsson, Asbjorn

lonsson. Der var og da hos ham Harald, en Son af Kong Inge, og mange andre
mcegtige Mcend. Ofte holdt Kongen Huusthing, paa hvilket han talede. Han talede
vel og med Vwrdighed, men som oftest kort; og alle Mand toge venligen mod Kongens

Foredrag. Der i Byen opholdt han sig i 3 Uger, og foer derpaa til Tunsberg. Fra
Konghelle fik han med sig to Skive, hvoraf det ene hedte Keipa det andet Vallabussen.

Eapitel 84 Magnus Konge var nu i Tunsberg, hvor han fik en god Modtagelse. Der kom
Talgtit Tuns' mange Folk ned til ham fra Landet, og der holdt han et Huusthing, hvorpaa han fore

drog sit Mrende i fslgende Tale: „det monne vcere Eder vitterligt," siger han, „hvor me«
gen Fortrced og Våande vi have taalt her i Riget, og nu vil jeg forlange af Eder nogen
Hjcelp til at faae det igjen; tillige vil jeg bede Eder om at give mig Folk til at komme her

frå; men det vil jeg love Eder derimod, at jeg ikke ofte herefter skal behove at paalcegge
Eder dette. Det er heller ikke underlige, om Folk ledes ved at roe i Leding med os; thi
Mange have deraf havt stor Skade. Men fordi jeg blev salvet og kronet til dette Lands
Konge, tor jeg ei for Gud bryde min Ed, som jeg dengang svoer, men vil heller soge at
vinde dette Land med Od og Eg, saalcenge mig Livet forundes, og Landets Mcend folge
mig. Dog feer jeg et andet Raad for mig, som forer til mere Magelighed og mindre

Fare, nemlig at tåge Lehn og store Eiendomme af min Frcende Kong Valdemar." Nu
optog Folket denne Tale med stort Bifald, og Alle sagde med een Mund, at de vilde tje«

ne og folge ham, da det var vedre at doe med ham, som den rette Konge, end tjene en
Prcest, som ingen Byrd eller retsgrundet Fordring havde til at vcere Konge. Tunsberg-

mcendene gave ham et LanWb vel udrustet med Bymcend, og Kongen dvcelede der en halv
Maaned, hvorefter han foer nord paa, men kom seent afsted formedelst Modbor.

GopitelB3. Kong Magnus laa med sin Flaade en Uge i Unnardys paa Lister og da var hos
'Magnus Konge Skalden Maane, som qvad denne Vise:

Giv Du, brat, o milde Konge
Over Solens faste Stol!

(Nol-ancs) hvor Fjorden er smålest. Situationen ved Haugastrand, hvor Kong Sverre laa med
sine Skibe, er bestreven med saadan Troffab og Noiagtighed, at den meget let lader sig gjenkjende;
den lille Bcrk ved hvilken Kongen vassede sine Hoender, rinder der end den Dag i Dag.

Cap. 85. lsnua,'6?B » tvista, er uden al Tvivl Haonen Hummerdus ved Gd. Huseby
paa Lister, i Sydvest for Farsund.
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Mange Folk til Vergen Bor;
Derom vi nu monne bede.

Det krcenker os, at Fralands Vind
Folk lcrnge holdt i Unnardys,
Og sydlig Vind nu kommer seent
Til Sundet, hvor vi ligge.

Kongen sagde: „det er vel qvcedet, Tungte.')" Der laae mange Skjorter ien Dynge,

der nyligen vare tvatttede, og Kongen sagde, at han sikulde tåge een. Maane var da kom
men lige fra Rom oster til Lands-Ende, og var en Betler. Han gik lige ind i Stuen,

hvor Kongen var med sin Svite. Maane var dn ikke i synderlig gode Kaar, var staldet,
mager og ncesten klwdelos, dog forstod han semmeligen at hilse Kongen. Kongen spurgte,

hvo han var? Han sagde, at han hedte Maane, var islandsk Mand og da kommen sor fra
Rom. Kongen sagde: „da kan Du vel lcere os Noget, Tungle, satt Dig ned og qvced." Si

den qvad han Utfare-Drapen, som Haldor Skvaldre digtede om Kong Sigurd lorsalafar,
Magnus Konges Morfader. Denne Sang fik meget Bifald, og syntes meget morsom.
Der vare to Taskenspillere i Stuen, som lode Smaahunde lobe over heie Stcenger for for
nemme Folk, og jo heiere, jo fornemmere Manden var. Kongen sagde: „ sinder Du ikke
Tungle, at disse Spillere ei ste venligen til Dig? Digt Du nu en Vise om dem, maaskee vor
der det Dig ei til Skade." Da qvad Maane:

Slsje Knegt med Gigje foer;
Ind med Pibe Gjsgler kom;
Han som knuser Skjolde-Brik^

Stygge Lader viser.
Krigsmand lader rsde Bikkje

Lobe over Stav for Folket;
Fage ud stig Skvalder jager!

ei derpaa, til Spe og Spot.

Og end qvad han:
Gigjen synger, der hvor ganger

Frem blege Spillemand;
Mcend til Piben gribe;
De far' med idel Fjas.
Han som i Trompeten tuder,

Underlig sit Vie vender;
leg seer Tolpers vredne Kjceft
Svulme op ved stcerke Blc?st.

Da blev der en stor Latter, og Hirdmamdene sioge en Ring om disse Spillemcend,
gjentoge Visen, dog mest de Ord: ),Kjoeft svulmer op ved staerke Blcest." Spillemwndene

stode som paa Glsder, men siap dog ud af Stuen; Kongen tog Maane til sig, og han
var siden i Kongens Selffab til Bergen.

Da Magnus med sin Krigsmagt foer nordefter, laae de 2 eller 3 Nattter i samme

Havn. Magnus Konge havde med sig alt sit bedste Mandffab, som alle vare glade og
muntre. Hans Mwnd gave sig meget af med Lege, hvorsomhelst de opholdt dem; men d«,
Kongen var som oftest stille og taus. I Karmsund laae de i 2 Dage, og finge der sand

l) Maane. 2) I Stedet for som Helt at svinge Svcerdet (Skjolde-Brik), nedlader han sig til Taskenspillerkonster.

9«
Lap. 86. Klu-mwun<l i Ryfylke, see 1 V. S. 83.
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Tidende om Kong Sverrers Fcerd, fordi Lastdragere, som kom fra Bergen, dagligen seilede
dem forbi. Derefter sendte Kongen Eilif Orre, en Son af Element fra Grande, til Ber

gen for at speide. Han foer bort den tredie Nat i Ugen, og kom tilbage til Kongen om
Onsdagen med den Tidende, at Birkebenerne vare i Byen med 3 Skibe, og Svine-Peter
var deres Formand. Magnus Konge bod sine Mcend staae ned Teltem det forleste de kun-

de, og give sig paa Veien. Han siger at deres Fceller, Birkebenerne vare i Bergen, og
vilde tomme en med dem, og de monne nu vel synes, at det er Jer, som

skulde skjcenke i for dem. Da Krigsfolket Horte dette, bleve de alle glade, dreiede Skibene

saa fort de kunde, heiste Seilene og roede tillige under dem. Veiret var vaadt, og der var
kun en liden Bidevind. Magnus Konge forte Skjeggen; men Orm Kongebroder Skjold

moen og Nikolaus Kufung den 20scedede Erkesude, som Erkebispen havde givet ham.
Munan Gautsson forte Renen, og Gjcesterne havde den store Floite,2) som var en Vster
soes-Farer. Nu tog Veiret til at voxe, og Masten brcekkedes paa Munans Skib, og faldt

paa en Mand, som deraf strax fik sin Bane. Da sagde Thorald Thrym, en Mand som
var i Stavnen paa Kongens Skib: „ vaadt bliver der nu fram paa Dcekket, og det stcenker
om Stavnen; thi synes Stavnboerne bedre om at minke Seil." Da stod Kongen op og

sagde: „jeg vidste ikke, at vi nu skulde gjore Ild paa Dcekket eller frem i Stavnen; ingen
Rev i Seilene; men Tougene hales saa tet som muligt!" Om Torsdag, Klokken 1? om
Eftermiddagen seilede Kongen ind i Vaagen; der lagde de strax til Bryggen, og sprang

paa Land. Hoist uheldig og uventet var deres Ankomst for Birkebenerne; thi de havde
ikke spurgt Magnus Konges Fcerd, for han kom lige paa dem. De sprang op, hvor de
stode, Nogle til Vaaben; men Alle, som Livet frelste, ud af Byen. Oppe paa Fjeldet var

at see som et Luehav, nåar Solens Skin faldt paa Skjoldene. Der blev drcebt noer 39
Mand, Nogle i Byen, Nogle ovenfor, og i fuld Hast stettede Heklungerne Klcederne af dem.

Magnus Konge sagde, at ingen Mand skulde vcere saa djcerv at begrave deres Liig, for han
kom tilbage til Byen, og meente derhos, at det var vel gjort, om de bleve liggende for Hunde
og Ravne. Ester denne Begivenhed lod Kongen blcese til Things, tog selv Ordet og sagde:
„i den By, hvor vi nu ere, vente vi Styrke og Hjcelp afßymcendene; saa have de for gjort
baade mod mig og min Fader. Her var og jcevnligen mit Hjem, nåar det faldt i vor Lod

at sidde rolig, og her ere mine fleste Frcender og Fosterbrodre. Nu vil jeg forst opssge
Sverrer, om et Mode mellem os kan bcere sammen; men nåar vi igjen skiltes ad, agter
jeg at komme tilbage til Byen til Fred og Glcede for os Alle." Denne Tale optoges med

lydeligt Bifald, og Alle sagde: «Gud lade Eder komme uskadt tilbage, og opnaae Alt hvad
I i denne Fcerd selv ville." Derpaa vendte Kongen til Skibene og lod ved Luren give
Tegn til at lette. Folk sagde, at der var saa stor en Mcengde Krager paa Kongens Skib,

at hvert Reb var dcekket deraf, og siigt Under havde aldrig nogen Mand for feet. Mag
nus Konge foer om Qvcelden fra Byen med sin Flaade, undtagen Gjest-Floiten, som var
fjceret op paa Land; men om Natten kom ogsaa den ud af Byen.

lzap.tel 87. Magnus Konge setlede med llden Bor sin Kaas lglennem Sundene, oq drelede lnd

s«rd nordeftcr over Sognso. Da Sognlngerne kjendte, at det var Magnus Konge som fcerdedes, roede

Tverrer. Mange ud paa Baade til ham, ginge ombord paa hans Skibe, og sloge sig i Folge med

Kongen. De bringe ham den sande Tidende, at Kong Sverrer havde sendt sra sig den

1) En Skaal Drikke, som gaaer om til hver Mand i Laget. 2) Saaledes kaldes endnu store Lastdragere
af hollandsk Bygning

<3r»n6i, rimeligviis Grande, en scerdeles betydelig Gaard paa Drlandet i Fosens Fogderi.
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Eapitel «8
OmK.Sverrers
Tilberedelse oq
hans Tale til

Holtet.

tappreste Deel afsit Folk; men selv laa han med faa Skibe i Norafjord, hvor han havde

gjort meget Ondt. Over denne Tidende bleve Mandstabet meget glade, og sige, at om

sider vilde nu Udfaldet blive, at denne Ufredsstok, der havde gjort saa meget Ondt i Norge,
som seent monne forvindes, ester Guds Villie stulde styrtes. Ivar Ellda, en ajcev Mand,
som boede paa Syrstrand, sad just ved Spisebordet, da man saa Magnus Konge komme
seilendes, og strår stod han op for at gaae ombord. Derpaa roede han ud til Flaaden,
ombord i Kongestibet, og Kongen tog venligen imod ham. Ivar foer med Magnus Kon
ge, som seilede saa langt ind, indtil Fjorden skiltes ad, og dreiede derpaa ind i Norafjord med 26
Skibe, som alle vare store og vel udrustede, baade med Mcend, Vaaben og fuld Krigsrustning.

Nu er at fortelte om Kong Sverrer. Fredagen efter han havde brendt i Soknadal
laa han ved Hugastrand, paa et Sted som heder Fimreite, og der fik han sig Mad Klokken
3om Eftermiddagen. Der havde han 12 Skibe, og 2 laae tilbage inde i Soknedal.

Da han med sine Mcend havde siddet til Bords en Stund, Horte Kongen Vagtmendene,
som vare ved So-Varden lige ved Kongens Skib, sige at de saae mange Skibe seile ind sra
Soen over Sognso, at stundom var 6 eller 7 at see, men nåar de stilles ad, og Skibene

seilede adsplittede, saae de IO eller 12, ja endog stere. Vagtmendene talede mellem fig
om, hvad Skibe dette vel monne vere; Nogle sagde, at det monne vere Ferger, og at
Sygnerne seilede sammen sor fra Bergen; men Andre sagde, at det saa ligere ud til at vere

Langstibes Seil. Da nu Kongen Horte denne Tale, stod han op sra Bordet, og gik paa
Land op til Vagtmcendene. Da stimlede Mandstabet ude fra Skibene til ham, og Enhver
Mttede sig til, hvad Skibe det vel monne vere. Kongen stod en Stund og saa paa
Skibene; derpaa sagde han: «Ufred er ikke langt borte; dette er visseligen Langstibes Seil."

Strax lod Kongen sin Luursvend kalde, og lod Folket sammenblese til Landgang, og da
alt Folket var kommet fra Skibene, tog Kongen saalunde til Orde: „det kan nu blive med

os Birkebenere som for, at der ligger os noget Besver forhaanden; thi mig synes vi ei
behove at dolge, at Magnus Konge brat monne komme for at besoge os. Det er Eder
Alle bekjendt, at meget as vort Mandstab er faret bort, Nogle sor til Bergen, og Gud

raader for Udfaldet af deres Mrende dennesinde; Nogle derimot» til Kaupang for at brende
der, og dette Mandstab kan ei komme os til Hjelp. Nu venter jeg, om vi bie Magnus

Konge her, at, endstjondt Folkemengde» stedse har veret ulige, monne vi aldrig for have
stridt med saa ulige Folkemon som nu. Nu vil jeg, at vi stulle holde Raad med hver

andre, hvad enten vi Mlle gjore Modstand med det Mandstab, som vi nu have, eller om
I synes vi stulde forlade Skibene og gange paa Land. Dog er det alt for vist, at vi
ikte have holdt os til Vens med de Mend, som boe her i Sogn, saa det er let at see, at,

nåar Magnus Konge med sin Skare forfolger os, vil hele Almuen tillige folge os i Helene.
Det mon jeg og sige for sandt, at dersom jeg nu mister disse Skibe, som jeg tilforn med
saa stor Våande og Besver haver samlet, tenker jeg ikke oftere paa at samle Skibe i Nor

ge; men Enhver maa sorge for sig selv. Nu vil jeg dog ikke ved min Egensindighed lede Eder

i saa overvettes Fare, dersom alle synes, at dette ikke er os tjenligt, ligesom det heller ikke stal
forfcerde mig, eller jeg vil stette mig derimod, om Hovdinger og andre Krigsfolk finde, at her er
nogen Anledning til Modstand." Da Kongen havde endt sin Tale, syntes Mandstabet merke
hvad han vilde, og Alle gave deres Bifald til hvad de saae var hans Villie, stjont Ingen
syntes, at det stevnede til et godt Udfald. Saalunde svarede nesten Alle paa engang, at

de vist vare villige til at slaaes og aldrig stygte uden at prove sig, i det de yttred.e hvor ofte

<sap. 87. nu Ssrstrcmd, d. e. Legangers (ford. Sogn, see 1 B. S. 43.
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E«pi«l 89
Magnus Konges

T«lc,

de stoges mod stor Folkemon og dog vunde Seier. Da svarer Kongen: „nu have I kaa.
ret det, som salder mest ester mit Sind, og des bedre og mandigere maae I nu forholde
Eder, eftersom I nu monne overgive Kongen til Dette Ord gjorde Mange af
Mandstabet tankefuld over hvilken Konge dette monne vcere. Derefter sagde Kong
Sverrer, at Mandstabet stulde kaste Tellene ned og roe indefter langs med Landet, „een
Skude stal fare i storste lil til Soknadal ester vort Mandstab, og bede dem komme os i

Mode, og vi stulle derimod roe imod dem. Paa hvert Skib stal een Mand sidde ved
hver Aare, en )lnden as hvert Halvrum stal roe med en Baad til Lands og stytte ud Ste
ne; den tredie, tilligemed alle dem som ere lose og ledige stulle gjore Alt i Stand til Slag,
og opfore Trcestandserne paa Skibene." Saa blev gjort som Kongen bod. De toge de

Nagler, som Kongen havde givet dem og fcestede dem med Lokkeknuder af Reb indenbords
og såtte deri Opstandere, hvortil Tommerstjcermene fcestedes. Alle bleve nu såtte i fuldt
Arbeide, og det var let at see paa Birkebenerne, at de vare vante til Sligt. Men da de
roede med Skuden indefter, modte de deres Stridsfwller, som kom indenfra, og berettede

dem hvad der rygtedes; men de som paa Langstibene vare, styndte sig, stoge Aarerne i Vån
det, og roede saa hart de kunde; men de som ilede mod Flaaden, roede hverandre saa ncer,
og kappedes saa meget, at Aarerne brwkkedes. Da sagde Kongen: „Andet er her nu at
gjore end at hindre Roningen for hverandre," bod dem derpaa at dreie til Lands, og der
oppebie Kong Magnus. Da var og de Stene udforte, som de vilde have, og Skandse
stjcermene opforte paa Skibene. Da sagde Kongen, at de stulde bringe alle Landtouge i
Land, vende om Forstavnene, og lcegge Aarerne fcerdig til Roning. Kongens Skib laa

yderst ved Strande». Derpaa befalede Kongen, at Mandstabet stulde vcebne sig og ind

tage sit Rum, og saa blev gjort. Kong Sverrer gik op paa Land til en lille Back som
randt i Ncerheden; der lod Kongen sig give Vastevand, og borste sine Klceder, som om

han stulde gaae til Gjcrstebuds. Kongen var ifort en ganste brun Kl<edning. Derefter
gik han ned paa Bjerget, under hvilket hans Skib laa, talede endnu nogle Ord, og tog om
Skibsstavnen; men hans Folk toge hans Hcender tilside, fordi Tjcerebraden endnu ikte
var tor paa Stavnbjcelken. Da sagde Kongen: „ei vitte vi binde vore Skibe sammen;

men det vil vcere os til Fordeel, om Lykken foier, at vi have hoibordede Skibe, og rastt
Folk, som er ovet i Slag. Men vi have kun eet Raad at vcelge, nemlig at stige over vore

Uvenners Hoveder; thj ikte nytter det os at ftye eller bede om Fred. Passer vel paa Eders
Vaaben, og kaster dem ei overborde til Unytte. Dcekker Eder vel med Skjolde mod det
forste Angreb; den Ene bestytte den Anden; men Gud bestytte os Alle!" Derpaa bed

han at scette Mcerket op. Der gik et lille Nccshuk frem udenfor deres Skibe, saa de ei kunde
see ud paa Fjorden; thi lod han en Skude roe ud for at holde Udkik efter Magnus Kon»
ges Flaade, og da de havde roet nogle faa Aarestag fra Landet, vendte de om i storste

Fart og sige, at nu foer Magnus Konges hele Flaade imod dem. Strår blev der stodt

i Krigsluren, Birkebenerne gave sig til at roe med alle Skibene imod Fienden og reiste
Hcerstrig. Thord Fingeirs Broder styrede Marie-Suden.

Magnus Konge seilede nu ind Fjorden efter Birkebenerne, og da de saae der ei var

langt imellem dem, lode de Seilene falde, lode Skibene lobe med staaende Master og holdt
Skibene toet sammen. Da nu Heklungerne ogsaa vare hcrrklcedte og faerdige til Slag,

holdt Magnus Konge folgende Tale: «de store Kjobmandsstibe, som vi have, og ei godt

lade sig roe, dem ville vi binde mellem mit og Orms Skibe, og saaledes ville vi stytte os
imod Sverrers store Skib, og fceste dem sammen, og det er min Villie, at de ei losnes

i) Dedens Gudinde.
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fra hverandre, forend eet af dem har mistet sit Mandstab; thi ester Manges Sindelag og
Mening veed jeg vist det vil blive anseet for et godt Udfald paa Striden, om vi og Sver
rer ei oftere behove at krceve denne Leding og dette Arbeide. Derom tcenker jeg vi maae bede
Gud, og ncer er det mit Sind og Tanke, at saa monne stee. Jeg var 5 Aar gammel,
da Hovdinger og dette Landsfolk gave mig Kongenavn; men 7 Aar, da Legaten fra No

inaborg og Erkebiskop Eystein, tilligemed alle dette Lands Lydbiskopper, indviede mig til Konge.
Da var jeg saa barnagtig, at jeg hverken kunde raade for Ord eller Ed, og bedre tyktes mig da
at vcere i Leg med andre Unggutter, end sidde mellem Hovdinger. Ikke higede jeg da efter
Kongedommet, og liden Glcede og Rolighed haver jeg havt i det. Nu er jeg 28 Aar,
og i de 8 sidst forledne Aar, haver Riget vceret baade min og alle Landsmcends Skade; men

den almcegtige Gud lonne mine Venner og Hovdinger samt hele Almuen den kjcerlige Hjcelp,
som de have ydet mig i mange Besvcerligheder og Farer. Men ikke behover jeg at bruge
mange Opmuntrings - Ord til Eder. Alle monne see, hvor nodvendigt det er, at Hver

bruger sig paa det mandigste. Dertil have vi og tilstrekkelig Evne; thi Krigsfolk mangler
os ikke, og hvor vi ere komne til Lands, da er Folket, Gud vcere lovet, kommet til os.

Men Sverrer haver nu splittet sit Folk ad hid og did, og har tun nogle faa tilbage, der
ere indelukkede og indestcengte i Fjorden lige for os, som Souver ien Qvi. Gud give

en saadan Ende paa dette Mode, at vi siden monne have Fred og Frelse for vore Uvenner,
hvad enten vi da ere i Live eller have opgivet vor Aano." Denne Kongens Tale optoges
med larmende Bifald, og Alle sagde paa eengang: „Held folge Din Tale fremfor andre
Kongers! og Gud lade Dig styrte Dine Uvenner." Da sagde Orm Kongebroder: „det

vcere mit Raad, Herre, at vi forst monne lcegge mod hine smcerre Skibe, hvor liden Mod
stand kan ventes; men hiint store Skib vil det falde os vanskelige at vinde Bugt med,

saalcenge de have nok af Folk og Skibe, som komme dem til Hjcelp fra den ovrige Flaade."
«Mig tykkes," svarer Kongen, „at alle Skibe ere vundne, nåar hiint store Skib er over
vundet." Saa blev nu gjort, som Kongen vilde. De 4 Skibe, som stsrst vare, bleve
sammenbundne, og Kongeskibet laae ncermest det sondre Land.

Asbjorn lonsson lagde sit Skib ved Orms Skib og lod det binde fast dertil. Da

tog Asbjorn Ordet: „nu er den Dag kommen, som vi Alle lcengtes efter, at Sverrer og
Birkebenerne ere drevne sammen lige for os, som Souver i en O.vi, og nu er det ude med

hans Sloihed og Konster; thi nu vil baade han og Birkebenerne vorde ffussede af den, af
hvem han hidtil tog alle sine Raad, og det er Fanden, som han troer paa; thi saa er dennes
Vane at handle mod hans Venner, at vcere dem en Stund til Hjcelp og Fremgang; men

skuffe dem ved deres Livs Ende-Dage. Sverrer er nu raadlos; han sendte fra sig Svine-
Peter sor til Bergen, og Udfaldet paa deres Wrcnde did blev som forskyldt. De som

vcerst ere blandt dem, ere sendte ind til Sogn, nemlig de Djcevelens Born, Gjcesterne, og

han som har gjort mest ondt af dem Alle, Torper-Gutten, Ulf fra Lcmfnces. Nu haver Sver

rer foroget sin Udaad og Hcervcerk, da han med Ild haver odelagt Christenland, og dette er
det eneste Onde, som han tilforn lod vcere ugjort, og derfor skal han nu svarligen bode. La
der os nu angribe Birkebenerne, to eller tre imod een, om det synes lettere; lader os

hugge store Hug mod den, der vender sig mod os, og ei cendse paa hvem de falde; thi der
ligger ei Magt paa, hvordan Maden kastes for Hunde eller Ravne. Lader Sokndolin«

gerne sorge for deres Sjcele!" En larmende Roes fulgte paa hans Tale, og Alle sagde,
at det var vel talt. Derefter bandt de sammen 4 eller 5 Skibe, og roede udenbords om

de yderste Skibe. Derpaa lobe alle Skibene jcevnsides invester Fjorden tcet ved Sor
landet. Magnus Konge havde en Skarlagens Kjortel paa af to Slags Farver, den halve
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hvtd, den halve rod, og Magnus Maange, en Son af Erik Stagbrel, havde en Kjole
af samme Let og Klcede. Kong Magnus havde et Svcerd, som hedte Fiffryggen, som
var et af de ffarpeste Svoerd.

Om"Magn!>« monne vi fortcelle nogle af de Begivenheder, som indtraf i Stridsmodet mellem
Uv"er«r°/N begge Konger, hvoraf Noget for er fortalt; thi begynde vi nu der, hvor vi for siap, at Bir

kebenerne roede ud fra Landet, saasnart de saae Magnus Konges Flaade lobe imod dem, og
derncest var Soen omkring denne Flaade at see til, som nåar en stor Regn salder i lugt
Veir; men denne Skuur gled fort over; det var en Pilstorm, og da gjordes Skjoldene vel

behov. Mariesuden gjorde en lang Krog, da den stulde vendes, men forend de fik fuld>
vendt den mod Fienden, stodte Skibene sammen, og Magnus Konges Skib stodte foran

mod Voven, hvorved Mariesuden vendte den stade Side til, saa Stavnene af Magnus
Konges Skibe vendte lige derimod. Steggen kom ved det fremste Vserum, og ethvcrt af
de andre fremmenfor igjen, eftersom der var Rum. Derpaa begyndte et haardt og stort
Slag; Magnus Konges Mcend vare meget hidstge; men Birkebenerne vare mere betcenkte
paa at dcekke sig, og imidlertid sakkede Flaaden ind mod Strande», og ncermede sig efter
haanden Landet. I Forstningen faldt det ugreit for Birkebenerne at gjore Angreb, da
Mariesuden laa mellem Landet og Magnus Konges Skibe. Men derpaa sprang Kong

Sverrer og en Mand med ham, i en Baad, roede til Erik Kongesons Skib, raabte til dem
og sagde, at de bare sig ilde og udjcerveligen ad, bod dem roe udenom det store Skib, og

sig hvor de smcerre Skib laae for dem, for at forsoge hvad derved kunde vindes.
Kongen roede mellem Skibene, ophidsede sine Mcend, og sagde dem, hvor de skulde lcegge
sig. Birkebenerne adlode Kongens Ord, lagde deres Skibe djcerveligen frem, og gjorde
et haardt Anfald, som de ogsaa maatte udholde. Paa begge Sider brugtes de Vaaben,
som ved Haanden vare. Da Kongen roede tilbage til sit Skib blev en Piil afstudt imod

Baadstavnen over Kongens Hoved og strår en anden i Bordet foran hans Knce. Kongen
fad stille og rorte sig ikke; men Manden som fulgte ham, sagde: „et farligt Skud, Herre!"
Kongen svarer: „det kommer nwrmere om Gud vil." Nu saae Kongen, at der kastedessaa

tykt af Vaaben og Stene over Mariesuden, at han ei kunde komme op paa sit Skib; thi
roede han bort og ind til Land. Munan Gautsson lagde og sit Skib til Landet, sprang

paa Land og hentede store Stene, som han bragte ud paa Mariesuden baade i Forrummet
og Vserummet, hvoraf de, som vare dem ncermest, finge stemme Slag. Stavnboerne vare
mest udsatte for Heklungernes Angreb og Vaabenkast, og sagde mellem sig, at Forrums-
Mcendene da ffulde lonne Kongen hans Mjod og fagre Kjoleklcede. Nu raabte de, som vare
i Bagstavnen til dem, som vare paa Styrbordsiden, at de stulde roe frem. De gjorde saa,

og halede Skibet frem, saa at Skjeggen laae ved det ovre Vserum. Saaledes fik alle Mand i
Bagbordsiden og Forrums-Mcendene nok at bestille; thi nu laae 14 Skibe paa det ene

Bord af Mariesuden. Heklungerne kastede da Pile, Spyd og Brynestene/) som de havde
fort med sig fra Skien, og der stede et meget stort Nederlag. De kastede ogsaa Dolke

1) Endnu bringes mange Brynestene fra Tellemarken til Skien og andre Vyer.

Cap. 91. 8K ili a (i OKillunni), nu Staden Skien. Med yNallwteiunxHut" eller „Nar-
stem" maa uden Tvivl forstaaes de lange, smale Bryne- eller Hvcrsse-Stene af et Slags haard
Sandsteen, som fornemmelig brydes i Eidsberg Sogn i Dvre-Thelemarken, og hvoraf ogsaa i so«
nere Tider har vceret fort en betydelig Mamgde (indtil 1500 Lees) til Skien, hvorfra de afftettes
til Udlandet (Kraft N. B. 111. 151). Et Diplom fra 1395, hvorved en vis Griotgard Nicolas
son i Hvitissills (Hvidess) Sogn i Svre-Thelemarken tilpligtes, formedelst en Forbrydelse mod
Kirken, at betale Bistop Dystein i Oslo, eller hans Ombudsmcend i Skien, 4 Lcester „N3lMle!u"
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og Paalstave; men det bar ikte saa noer til, at de kunde komme til med Svcerdet. Birkebenerne

havde nok at gjore med at dcekke sig, dog faldt Mange, som ncrsten Alle bleve saarede af
Skudvaaben og Stene. De vare saa mode og forstaaede, at der var Nogle, som vare
lidet eller stet ikke saarede, der faldt dode ned af Anstrcengelse. Kun af den Aarsag dvcrlede

Heklungerne med at entre, fordi det faldt dem vansteligt at komme til, da de maatte sege
frem over Stavnene paa deres Skibe, men om de havde lagt Side om Side med hverandre,
da vilde det have vceret greiere for en af Parterne at entre.

Det maa synes dem, der lyde paa denne Fortcelling, som det ei monne vcere rimelige, hvad
der fortcelles om Slagets Udfald; dog stal ei nu fordolges, hvad der, tilligemed Lykken
de, at Scieren vendte sig, hvor lidet det saae ud dertil. Erik Kongeson roede med de
af Birkebenernes Skibe som vare lose, udenom det store Skib, som for er fortalt, og vendte

sig mod 13 af Heklungernes Skibe, som vare yderst og ei laae ved det store Skib.
Nu lagde de Side om Side med hverandre, og der blev det starpeste Slag, og Bir

kebenerne, som havde storre Skibe og fiere Folk gjorde et hart og tappert Anfald. Hek
lungerne gjorde en haard Modstand, og sloges saa hvast, at ingen Mcmd tykkedes vi
de, hvad der stulde stee, enten at Slaget forst stulde vorde afgjort, eller det store
Skib vorde ryddet. Sogningerne havde en Mcengde Baade, hvormed de lagde sig paa
Skudvidde, og stjode mod Birkebenerne. Erik Kongeson lagde Side om Side med

det Skib, der laa yderst blandt dem, som sammenbundne vare; men da hans Skib var
langt mere hoibordet, blev der en overmaade starp Strid, hvori Heklungerne gjorde en
djcerv Modstand. Men da de havde vertet Svcerdhug med hverandre en Stund, bleve
Heklungerne overmandede, og Nogle faldt, Andre forlode Halvrummet. Derpaa forsogte
Birkebenerne at entre, og Benedict, den Mcmd som bar Erik Kongesons Mcerke, var den For

ste, der med Stavnboerne entrede. Da nu Heklungerne saae dette, sogte de haardt imod,
angrebe dem og drcebte Benedict med Flere af dem, som vare komne op paa Skibet, og drev
nogle tilbage. Nu ophidsede Kongesonnen sit Mandstab, hvorpaa de atter sogte at entre,

og da lykkedes det dem omsider at faae Mcerket tilbage. De sogte saa haardt frem un
der Angrebet, at Heklungerne rykkede tilbage, og lobe over paa det Skib, som laa dem ncer
mest; men Birkebenerne sogte fast efter dem, og da stede det som scedvanligt er, nåar Skrcek
eller Flugt kommer over Folk i Slag, at de Flygtende sjeldent gjerne vende om, stjont de

vare alraste i Angrebet. Nu blev her saaledes mindre Modstand end paa det forste Skib;
Alle lob derfrå og ind paa det Skib, som ncermest var, og derpaa fra det ene paa det andet.

Men Birkebenerne forfulgte dem med Skrig og Ophidsen, og hug og drcebte for Fode alt
hvad der kom for dem. Da nu saaledes den hele Flygtnings-Skare stormede ind paa Stor

stibene, sprang forst Mandstabet paa Kongestibet overbord; thi det laa Landet ncermest.
De andre 4 storste derimod sank ned under Mcmdemcengden, og det var Orms og As
bjorns Skib samt Gjcest-Floiten.

Da Kong Sverrer, som var paa Land, saa hvad der stede, gik han ned til Baaden, «Epitel 93.
og med ham Peter, en Son af Hroe Bistop, og da kom en Skude roendes, hvis Mand- ° "m« /«N
stab agtede at gaae i Land. Kongen raabte til dem og sagde: „snuer om igjen! thi nu
flye de." De gjorde nu saa, vende om og saae hvad vi forhen have fortalt, hvorpaa de stoge
Aarene i Våndet og roede ud efter Fjorden. Peter sagde til Kongen: I disse
Mcend, Herre, eller hvi talede I saalunde til dem?" Kongen svarer: skunde vel Andet

gjor det rimeligt, a 4 denne Slags Steen meget tidlig har vceret en Erport-Artikel fra hiin
Egn; og af den Anvendelse, der gjsres af den i det ovenbeskrevne Slag, seer man, at den tillige

og maastee iscer, har vceret brngt til Kastevaaben.
111. Binds Iste Hefte. 1.0
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siges til dem, hvosomhelst de monne vcrre?" Strax derpaa gik Kongen ombord i sit Skib,
gik bag i Skandsen og istemmede Kyrie Eleison af Glcede over sin Seier, og Alle sang dette

tilligemed ham. Magnus Konge sprang overbord fra sit Skib med alt det Mandstab,
som var paa dette Skib, og saaledes omkom der den storste Mcengde af Hceren. Birke»
benerne sprang paa Land og toge paa Strande» imod dem, som sogte til Lands, saa kun
en ringe Mamgde kom til Lands. Men nogle Studer roede ud ester Fjorden, og disse
undkom. Birkebenerne roede ud paa Skuder og Smaabaade, drcebte Nogle af de Svem»

mende, Andre gave de Naade; men alle de, der vare saa heldige at trceffe paa Kongen
selv, finge Liv og Fred. Lendermwnd og andre Skibsstyrere gave sine Venner og Fram,
der Naade og Fred. Der faldt Magnus Konge og med ham disse Hovdinger: Harald,
en Son af Kong Inge, og Magnus, en Son af Erik Stagbrell, som blev kaldet Maange,
og var en Datterson af Ragnvald Jarl. Der faldt ogsaa Orm Kongebroder, Asbjorn
lonsson, Ragnvald, en Son af lon Halkelsson, Paul Smaaoie, Lodin af Man vik, Olaf
Gunvaldsson, Endrid Torfe, en Son aflon Kutiza, Ivar Ellda, Vilhelm af Torgar
Andres Eriksson, en Sonneson af Gudbrand Kule; der faldt Ivar Steig, en Son af Orm
Kongebroder, Halstein Snog Botolfs-Son, en Frcende af Kong Magnus, Ketil Lafrans»

son, Sigurd Hit og Ketil Fluge. Der faldt efter de fleste Mcends Udsagn ikke mindre
end 1800 Mand. Det var Vitus Messedag om Aftenen, da Slaget begyndte, og det var

just i Solefald, da Mamgden gav sig paa Flugt; men ved Midnatstid ophorte alt Mand«
drab, og Birkebenerne havde da bragt alle sine Skibe i Ankerleie, opslaaet Telte og bragl
alt i Orden.

Aarle om Morgenen efter lod Kongen MandMbet ved Luren sammenkalde til et

Huusthing, og der reiste han sig, tog Ordet og holdt folgende Tale: „Gud selv Mlle vi prise
for vor Seier; thi han haver nu aabenbarligere end for viist os i dette Slag sin Styrke og
Kraft; thi denne fagre Seier kunne vi ikke andenlund tilfVrive os, end at den er given os
efter Guds Villie og Tilskikkelse. Nu skulle vi herimod yde ham en vcerdig Tak, og en
tekkelig Lon, forst deri, at vi troligen holde det Loste om Naade, som vi lovede dem, der til
os overgave sig. Derncest skulle vi og hjwlpe saarede Mcend, og, efter christne Folks Skit
give alle de Liig, som vi sinde, en Grav. Det vil jeg og befale alle mine Mamd som Pligt,

at de skulle paa Stranden soge efter Liig, Enhver med den Flid og Evne han formaaer. Og
de, som dette ville gjore, vinde Belonning hos Gud, tilligemed Bytte, fordi Alle monne have

havt Noget paa sig, ja Somme endog Meget. Nu venter jeg, at Magten over dette Land
kommer i vore Hcender, hvad enten vi ville styre det vel eller ilde; dog monne det tackkes
Gud, at vi ere fredsommelige og retsindige, hvilket og Mange synes at kunne behove. Eder,
mine Mcend, haver jeg dette at sige, at Gud vil lonne Eder den kjærlige Hjcelp, som I have
ydet mig; selv skal jeg og lonne Eder med Godt, ja med den bedste Lon, som staaer i min
Magt. Godt er det nu at vide, at alle de Eiendomme og alt det Gods, som disse Guld»

halse, der nu ligge paa Stranden, have eiet, nu skal tilhore Eder, og desuden de bedste Gis»
termaal her i Landet, samt det Hcedersnavn, som I selv bedst synes om. Thi i dette Slag

have I vundet mere end i andre, ja endog Noget som er for meget, nemlig Avindsmamds
Had, hvorfor vi skulle vogte os; men Gud Ml beskjcerme os Alle." Dette Foredrag fik
lydeligt Bifald, og Alle gave Kongen stor Tak for sin Tale.

Cap. 93. et bekjendt gammelt Herrescede beliggende i Ncerheden af Bergs Kirke,
paa Vrunlaugncesset i Laurviks Fogderi.

nu Torget eller Torgen, en stor Gaard i Vrsns Sogn og Prcestegjceld i Helge
lands Fogderi, som i Middelalderen var Scede for adsiillige mcerkelige M<rnd; see b. a. Kr. N. B. V1.278.
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Ester dette lod Sverrer Konge alle Skibene roe ind langs med Stranden, og lagde «"""" 95
til Lands der hvor Lugten af Ligene paa Valen ei rimelige» kunde kjendes, og der laa HeklunZerms

han en Stund. Der kom Sokndolingerne og Kaupangs-Moendene til ham, forligte sig med
ham, og modsatte sig ikte hans Villie, som de under Ed underkastede sig. Da gik det som
man siger: at Mange kysse den Haand, som han gjerne enstede var af. Kongen forplig
tede dem tilligemed andre Bender til at flytte Ligene til Graven, og tilbod hver Mand at
drage Omsorg for sine Frwnders og Venners Liv, som han selv vilde. Da fore mange
Mwnd, baade Kongsmcend og Bender, om paa Baade for at lede ester Liig, og droge

Mange op af Våndet. En Dag fandtes Orm Kongebroders Liig. Dette toge hans
Venner og forte det ser til Bergen; men siden toge Vikvoeringerne derimod, og forte det ester

til Oslo, hvor han blev lagt i Steenvceggen i Halvardskirken, hos sin Broder Kong Inge
og Kong Sigurd lorsalafar. Sendagen ester, da det led ud paa Qvcelden, fore mange
MtVnd ud paa Baade for at sege ester Liig, og Kongen roede til dem paa en liden Skude.
En Mand ved Navn Liot Haraldsson var ogsaa paa en Baad, og med ham to andre, nem
lig Arne Gudmundsson og lon Kollur. Da sagde Kongen til dem: „ sidde I her fast ved
Fisket, og hvordan gaaer Fangsten?" I det samme droge de et Liig op paa Baadskanten.
Kongen sagde: „der trak I en dyrebar Fangst ombord, og deri er en stor Lykke for Eder."

»la," sige de, „da har det bidt saare vel for os, om det er Kongens Liig." Kong Sver
rer sagde: „ dette er Magnus Konges Liig." De ssjede Skjold under Kongens Liig og

lsftede det op i den Skude, hvorpaa Kongen var. Siden roede de ind til Lands, og Liget
blev baaren op, og Folk ginge hen for at betragte det. Liget var let kjendeligt; thi An
sigtet var uforandret, Redmen havde ikke forladt Kinderne, og Legemet var ikke stivnet.

Måndagen ester blev Kiste gjort i Stand, og fer Kongens Liig blev svebt i Dug,

bod Kongen alle dem, som fer havde vceret Magnus Konges Mcend, gange hen til Liget for Tale , 'Bergen
at undersege, og siden bcere Vidnesbyrd derom, dersom Vikvceringerne Mlde staae paa, at

Magnus Konge levede, og saaledes samle en Ugjernings-Flok, hvorhos han tilfeiede, at han
ikke derved vilde vise nogen Grumhed mod dem. Siden ginge de til Liget, og de som
saae Liget kunde nesten ikke holde deres Taarer tilbage, kyssede det og ginge derefter bort.

Magnus Konges Liig blev svebt i Dug, derpaa lagt i Kiste, og Kong Sverrer lod det stytte
syr til Bergen. Mange Stormcends Liig vare forhen fundne, og strax derpaa gjorde Kon

gen sig reiseferdig; men fer han reiste betalte Sokndolingerne ham 1.5 Mcerker Guld,
hvorefter Kong Sverrer foer ser til Bergen. Denne Tidende var paa felgende Maade

kommen did. Noeste Leverdag ester Slaget, i Dagheldingen, kom der et Skib til Bergen,
som lagde til ude ved Kongsgaarden. Det var tcet behcengt med Skjolde omkring Stav
nene og vel bemandet, og Nogle tcenkte, at det monne vcrre Magnus Konge. Nu ginge

de paa Land, Luren gik, og der blev sagt, at Svine-Peter vilde holde Thing. Did kom alt
Byfolket, og da reiste Svine-Peter sig og tog Ordet saalunde: „Her gaaer det som man
siger, ofte roder Svinet paa en og samme Ager. leg heder og Svine-Peter, og det maa

staae Eder i Minde, hvor kort det er siden vi bleve jagede og feiede ud af denne By, og det
hadsteligen; men end ere vi nu komne tilbage. Store Tidender have vi at fortcelle: Mag
nus Konge, Harald Ingeson, Orm Kongebroder, Asbjern lonsson og mange Lendermcend

ere faldne. Nu er og Kong Sverrer ventendes hid til Byen, nåar han kommer inde fra
Sogn, og beder Eder om det, at I semmeligen og vel ffulle tåge imod ham, som det til-

(sap. 95. Halvards-Kirken eller Domkirken i Oslo, see om denne Stad
2 B. S. 55.

10»
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kommer hans hoie Stilling. Men til hvad Gavn er det nu, at alle Mcmd staae Hovedet
ned, og bcere et Klcede over sit Hoved? Det veed Gud, at aldrig fer saa jeg alle Mcmd tee
sig saa underligen som her; men det kan jeg sige Eder med Sandhed, at hvor ilde I end
laate, hulke og serge, saa er dog nu Magnus Konge ded tilligemed hans hele Hcer. Vak
rere vilde Eders Omsorg vcere for dem, om I lader ringe eller synge for deres Sjcele, eller
giver Fattigmcend og Klerker Gåver til Benholdelse. Det vil ikke times Eder nu ved Sut

og Klage at nappe Kongedemmet fra Sverrer; thi nu haver han beiet Halsen paa sterre Stor
bukke, end I, Kjobmcend eller Bender, ere; thi Kjebmand og Bonde qvier sig for sig selv

og sit Gods, han qvier sig for Vind og Vand. Jeg vil give Eder et nyttigt Raad,
lad Magnus ligge, som han har opredt for sig, tåger imod Kong Sverrer, som Gud haver

sendt Eder, da have I den rette Hevding, forstandig, mild, veltalende, retsindig og naadig,
en gjcev Seiervinder, uryggelig i at vcerne om Landet, stor og dygtig til al Landsstyrelse.
Nu er den Sverrer borte, som med Hcertog foer til mange Kjobstcrder; borte er nu og de
samme Birkebenere, som svcermede omkring Byen, og med urene Hcender sopede Jer Bsn«
ders Gjemmer. Her monne nu komme med vor Konge fredelige og sagtmodige Hirdmcend,

som ville lade Laas og Lukke vcere for dem og andre Kjobstceders Fred og Frihed. Lader
nu alle lumske og falske Drotsvigere fare bort, og vorder Eders Konge hulde og troe og tjeneste
fulde. Lader og, nåar Kongen kommer til Byen, alle de Mcend fare bort, som vitterligen

have evet Svig mod ham eller hans Mcend, uden siden at have indgaaet Forlig. Ellers

vogte de sig for Kongens Udsendinger; thi disse see ikke Folk lcenge i Vinene, og deres Vaa
ben ere ikke cetkyndige. Kongen selv tilbyder alle Mcend Naade og Forlig, nåar de komme

til ham og sege derom, og for det samme monne Gud modtage ham og hans hellige Mcend
med Glcrde, og lede dem til Fred."

<s.,p'fe, 87. Kong Sverrer seilede med en fager Ber ser til Bergen, og for de seilede md i ByenKong Suerrers .
befalede Kongen, at de skulde lndrette deres Fcerd saalunde, at deres Flaade skulde tåge sig

qes BeZravelse. «d for Bymcendene, hvad enten de synes vel eller ilde derom; og saa gjorde de. Da

nu Kongen kom til Byen, blev der ringet imod ham over hele Byen; Borgerne toge vel
imod ham og ginge ham ien fager Procession i Mode. Kongen opholdt sig der en Stund.
Magnus Konges Liig blev pyntet til Graven, og han blev jordet i Kristkirken ud fra Ko

ret, lige foran Steenvceggen paa den fendre Side. Over hans Grav stod Kong Sverrer,
Paal Biskop, og hele Almuen, som i Byen var. For Kongens Liig blev lagt i sin Steen
huling, tilkaldte Kong Sverrer Mcend for at see Liget, paa det de ikke siden skulde sige, at
denne Magnus kort efter medte ham i Slag. Mange ginge nu hen og saae Liget; men
Mange gik grcedende derfrå, og En af Magnus Konges Gjcester gik hen, kyssede Liget og
fceldede Taarer derved. Kong Sverrer saa efter ham og sagde: „Seent tcenker jeg slige

monne vcere at troe." Fagre Taler bleve holdte over hans Grav, saaledes talede og Ni

kolaus Sultan, Kong Sverrers Morbroder, og han udmcerkede sig fremfor Alle ved sin
Veltalenhed. Kongen holdt ogsaa en lang Tale, som han begyndte saalunde: „over den
Mands Grav stande vi nu her, som baade var god og elsket af Frcender og Venner, end
skjont ei den Lykke bares os Frcender til, at der var Enighed mellem os; thi haard var

han mod mig og mine Mcend. End tilgive ham nu Gud Alt, hvori han gik for vidt; thi
han var en Hceders-Hovding i mange Stykker, og prydet med kongelig Mt." Kongen ta
lede mange fagre Ord; thi der fattedes ham ei paa Ord eller Snildhed til at boie Talen
hvorhen han vilde. Kong Sverrer lod Magnus Konges Leiested omhyggelig pynte, lod
scrtte et Gitter udenfor Leiestenen, og et fronset Klcede brede derover. Magnus Konge

hviler i den samme Kirke, hvori han var viet. Gud gjemme hans Sjcel!



Kong Sverrers Saga. **77
oapitil 98

Maanus Konges
Vcrsen.

Vapitel 99
Kong Svcrrers

Tale.

Magnus Konge var baade vennescel og elstet af Landsfolket; men troest vare Vikvce

ringerne ham. Det var et Beviis paa hvor elstet han var, at, hvor farligt det end var at

folge ham, stortede det ham dog aldrig, saa lcenge han levede, paa Folk, der fulgte hans
Banner. Siden provedes og, at de, som kaldte sig hans Afkom, havde godt for at faae

Folk, hvorom mere siden. Vi troe, at Grunden dertil mestendeels var den, at alt Lands»
folket havde saa megen Kjcerlighed til Kong Sigurd lorsalafar, og hans Broder Kong
Eysteins Afkom; men Alle bare derimod Had til Harald Gilles A3t, og vilde udrydde den,

ssgende, at det var den vcerste Sending, der nogensinde kom til Lands, da han kom til Nor

ge. Magnus Konge var nedladende, meget glad i Omgang med Almuen, og fulgte unge
Mnds Skik og Sceder. Han var en stor Elffer af Drik og Qvinder, syntes godt om at

lege, og vilde gjerne vcere omfram alle Andre i Smidighed. Han var temmelig stcerk,

gavmild, overftodig i sine Gåver og snild i sin Tale. Alt Sligt faldt vel i Folks Sind.
Han var vaabendjcerv fremfor Nogen, var prcegtig i Klceder og stiftede ofte sin Dragt. Han
var temmelig hoi af Vcert, tcet- og vel-voxen, midiesmal/) velstadt og fager af Lemmer.

Han var for ovrigt en vakker Mand af Ansigt, tun var hans Mund noget hceslig.
Kong Sverrer lod alt Byfolket blcese sammen ud til Kristkirken, hvor han holdtThing.

Forst stod Haavard larlsson op, og understottede Kongens Sag som scedvcmligt. Han

siger, at det var hver Mands Pligt at tåge vel og sommeligen mod Kongen,
han kan gjore os godt i mange Dele. Til Held og Gavn vil det vcere, at han vorder
os til Trost og Skjcerm-Skjold, som ham sommer; men vi derimod yde ham sikker og
trosast Bistand, samt alt hvad han med Rette af os kan fordre. I have nu for Oie, hvad
det har kostet ham forend han naaede sit Rige, og til den Ende maatte taale Moie og
Våande, og scette baade sit eget, saavelsom mange andre gode og gjceve Heltes Liv i Fa

re. Men nu haver Gud frelst ham af mange Farer, som I monne have sandspurgt.
Aabenbare er det altsaa nodvendigt at gjore vel mod Kongen, endstjondt Andre have vceret

ham imod; ogsaa monne han vcere mistundelig mod Alle, som sviglose ville tjene ham. Be
tcenker nu hvor meget bedre han bcerer sig ad, som boier sin Villie til hans Venstab, end de, der
forbinde sig imod hans Vlllie. Gjorer nu, som Gud lcerer Eder, og vender Eders Sag
til en god Ende!" Derefter stod Kongen selv op, saa sig lcenge om, tog seent til Orde, og
begyndte saalunde: „de Ord, som Psalme-Skalden talede, ville vi gjore til vore: migrere

mei <!euß, mo lionin, totlt «lie
me! Dette vil sige: Gud vcere mig barmhjertig; thi Mennesket traadte mig under Fod,

stredes hele Dagen med mig, og pinede mig. Denne Spaadom, som blev gjort for man
ge Aldre siden, er nu opfyldt i vore Dage, i det min Frcende Magnus Konge sloges med
mig i den Agt at stille mig ved Livet; men Gud befriede mig nu som for og tildeelte mig

hans Rige. Intet har allenstund vceret saa modbydeligt for Gud som overmodige Mcend,

og dem haver han haardest revser; forst da han jog Engelen fra sig, som vilde vorde ham
selv lig; men fik den Lon derfor, at han blev den vcerste Djcevel; siden da vor sorste Frcende
Adam gjorde mod Guds Villie, blev han jagen ud af Paradis, og ind i denne Ver
dens Trceldom; og da Pharao, eftcrat Rigerne vare begyndte, undertrykte Guds Lov og Folk,

da kom IO Under-Plager over Landet, som aldrig for stige havde vceret i Verden.

Saa var det og, da Kong Saul sorhcrrdedes imod Gud, maatte han siden flakke om
med en ureen Aand; og, dersom vi ville tcenke efter, er det altid gaaet saaledes til i Verden.

Nu kan det vcere, at vor Tale tykkes Eder at ncerme sig disse Grcendser, nåar jeg til

seier, at saalunde ogsaa er tilgaaet her i Landet, at de ere blevne ophoiede, som ei var af

1) Smal om Livet.
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Sapitel 100-
KongSverrerfit

hele Norge.

Konge-A3t, saasom Erling Skakke, en Son af Kyrpinge-Orm, der lod sig give larlenavn

men sin Son Kongenavn. Siden drebte de for Fode hele Konge - A3tten, og Ingen

maatte kalde sig af den A3t, ellers skulde hver og en Saadan drebes. De havde hos sig
de bedste Raadgivere, som vare i Landet, og toge under sig alle de Kongers Riger, som
dertil vare etbaarne, alt til Gud sendte dem fra Udskjerene en liden og lav Mand, der skul

de styrte deres stolte Overmod; og denne Mand var jeg. Men ikke toge vi det af os selv;
men heller viste Gud derved, hvor lidet det var for ham, at styrte deres Hovmod, og her
gik det som man siger: at såart bider sutten Luus. Ikke var Magnus Konge og Erling
saglose med Hensyn til os, endskjondt Folk sige, at vi ginge frem med Uret; thi ei ere vi saa

kortminnuge/) at vi ei skulde mindes hvad Ondt der er os tilfoiet: forst det, at Bergens
mendene drebte Sigurd Konge, Fader min, som var etbaaren til dette Land; derpaa sam

lede de med Erling Jarl en Skare mod min Broder, Håkon Konge, og fceldede ham; siden
tog Erling to af mine Brodre, og festede den ene op som en Krage-Unge; men den anden

blev nedhuggen. Dette samme, som jeg nu haver talet, monne seent gange os af Minde.
levnligen har det veret saalunde, at saa stor Nod os er bleven paalagt, saa vi havde stun
det langt mere til at skilte os ved Alt, dersom vi ei havde seet vort Folks Jammer, eller at
de havde Magten i Hender, som ei dertil vare fodte og baarne. Nu da Riget er frelst,
vise I derfor et uhort Fiendskab. Dette sige Nogle: seiersel er Sverrer, forstandig er

Sverrer; men da svares: hvad Under er det! det haver han vundet ved at overgive sig til Fan
den. Somme sige, at jeg er Djevelen selv, kommen fra Helvede, og han er bleven los,
og er faren i mig. Men betenker dog hvad I Selv ere, nåar I sige, at Gud haver stup
pen Djevelen los, og at jeg er han; hvad ere I da uden Djevelens Trelle, om I tjene

ham, og saa meget uslere end alt andct Folk i Verden, at I skulle tjene ham nu, og siden
brende ien anden Verden med ham. Er ikke Sligt stor Taabelighed at sige til hvem

somhelst, men allerstorst til sin Konge, at jeg haver givet mig til Fanden? Gal maatte
Sverrer vere, om han for saadan Pris vilde vinde dette usle Rige, hvor ingen Stund Ro
er at finde, og som dog, om han end kunde nyde det med Fred, ingenlunde var verd der
over at forspilde sin Sjel og hele Velferd. Nu synes mig som Ulve og Kalve her vandre
mellem hverandre, og det kan vere, I synes mit Sold er Mangen En luder
nu for den Haand, som han onskede var af, og han kalder mig nu Frende, som for kort

siden kaldte mig Fanden, og det tenker jeg, at om hver Mands Sind sees, og et
Horn stod ud af hver Mands Pande, som vil mig ilde, vilde nu Mange fremgange med

Knuder i Panden. Det siger Barnet, nåar det ganger ud med Steen i Haand og kaster
den mod Steen: her skulde Sverrers Hoved ligge imellem! Sligt lere I Eders Born.

Det samme siger hver ussel Fantekjerring, nåar hun ganger ud af sit Herberge, og haver et
Banketre i Haanden, hvormed hun staaer paa Hellen: Her skulde Sverrers Hoved vcere
under! siger hun. Men dog kan det vel skee, at Sverrer doer paa Sotteseng. Nu vide

og Magnus Konges Mend det, som have veret i dette Mode, at de pakke sig fra Byen
for 3 Solemerker er forbi fra denne Dag. Derimod have Guds Lon alle vore Venner,
som hid til dette Thing ere komne.

Efter Magnus Konges Fald foer Kong Sverrer om Sommeren oster til Viken, alt

til Lands-Ende, og underlagde sig hele Landet. Da var der ingen Mand, som modsagde
Kongens Villie. Over hele Landet beskikkede han nu sine Sysselmend. Da Sverrer nn

blev Enekonge over hele Norge vare 7 Aar forledne siden Kongenavn blev ham givet; men
5 Aar siden Erling Jarl faldt. Kong Sverrer gav da mange blandt sine Mend Nav-

l) Glemsomme. 2) Storhullet.
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Nogle gav han Sysler, Nogle Forlehninger; Mange gav han og gjceve Giftermaal.
Mange af dem, som fulgte ham til Lands, gjorde han til Hovdinger, og Andre, som ingen
M havde dertil, ester Folke-Mening, gjorde han Rige og Moegtige, og Alle disse vare ham

siden uryggeligen troe. Sin Soster Cecilia, Kong Sigurds Datter, giftede Kongen med
Baard Guttormsson paa Reine; men Skjaldvor, en Datter as Andres Skjaldvorsson,

giftede han med Ivar Selke; Peter Range fik Ingeborg, som havde vceret gift med Ivar
Ellda. Han forhjalp sine M<end til mange andre Giftermaal, og hcevede Mange til Magt,
som ved store Gåver bleve Landeiere. Et Aar efter Magnus Konges Fald giftede Kong
Sverrer sig og fik Margreta, en Datter as Sveakongen Erik den Hellige, en Son af

latvard. Kong Erik hviler iet Skrin i Upsal i Svithjod. Margreta var en So

ster af Sveakongen Knut. Kong Sverrer havde to Sonner, den wldre var Sigurd, med
Tilnavnet Lavard, den anden Håkon. Hans Dottre vare Cecilia og Ingeborg.

Et Aar efter Magnus Konges Fald rygtedes det om Hesten oster i Viken, at der
samlede sig en Krigsffare, hvis Formand var en Hovding ved Navn lon, en Son af
Kong Inge og Sonneson af Harald Gille. Mange Hovdinger ginge over paa dette Parti,
saasom Simon, en Son af Olna Kaare, Nikolaus, en Son af Bjorn Buk, Andres Brasa
dur, lon Kutiza, Baard Sala og Thorberg en Son af Paal i Herzla. De kom ned til

Tunsberg Mikels-Messe-Dag, og der blev stcevnet til Hauga-Thing, paa hvilket lon blev
udnlevnt til Konge, og hele Landet ham tilsvoret. lon havde tilforn vceret Munk iH o
veds; men der paa Thinget aflagde han Munkehattten; og Birkebenerne paastode, at det
Mindste han kunde beholde af Munkeregelen var Navnet; thi kaldte de ham Kufiung, og
sagde, at dette Navn tilkom ham med mere Sandhed end Kongenavnet. Meget og vakkert

Folk stimlede til ham, og deriblandt de bedste Ma?nds Sonner i Viken. Der udrustede
de Skibe, og fore nordefter langs med Landet, fordi Birkebenerne samledes i Viken, og fik

en stor Krigsmagt, men saasnart Kuflungerne finge Skibe, undslap de, og Birkebenerne kun
de ei forfolge dem af Mangel paa Skibe dertil. Saasnart Kuflungerne sogte ud til Agder,
gik alt Folket under dem, og derfrå underlagde de sig hele Landet, hvor de fore frem; thi de
havde stor Styrke. Da Kuflungerne kom ned til Tunsberg, drcebte de Simon Skerple,
som da havde Syssel i Tunsberg, og med ham faldt hans Svite, som bestod af noesten
30 Mand.

Da begyndte Kuflungerne sin Fcerd nordefter langs med Landet, og hvor de kom frem,
underkastede Folket sig dem uden nogen Modstand. Derefter kom de til Bergen, og lagde
sirar til Bryggen. Kuflungerne kom til Bergens Vaag den Time paa Dagen, da Hoi
messe blev sungen i Byen, og de kom aldeles uventet. Askel Tyza var da Sysselmand i

Byen og havde sine Krigsmcend der. Han var i Messe i Steenkirken, og mcerkede ei
til nogen Ting, forend Kuflungerne kom fuldbevaebnede i Kirken. Askel lob op i Trappen
og derpaa op i Taarnet. Kuflungerne sprang efter ham; men da faldt en stor Steen ned

1) Forbedring i Navn, Rang og Titler, som det nu heder.

Cap. 10N. Nein, nu Reins-Klosiers Gaard i Stadsbygden, ste 2 V. S. BU.
Cap. 101. nu Alne, en betydelig Gaard i Vikebygds Sogn og Fjelbergs

Prcestegjceld i Ssndhordland. Det er uden Tvivl efter denne Gaard at Kaare ncevnes
Her/. 1» (en Variant af Hviu, hvorom see 1 B. S. 1). Herved maa vel menes det gamle

Hovdinge-Soede Herls i Mangers Prcrstegjceld i Nordhordland, see 1 B. S. 287, eller maaffe
nuvcerende Gaard Hassel (Ueixla) i Ritsens Thinglag og Stadsbygdens Prcestegjceld i Nordvest
for Throndhjem. I en anden Codex af Sverrers Saga lceser man Paal Hritza.

Hovedsen ved Christiania, see 2 V. S. 155.
BKei-pla eller OKelilu, formodentlig Gaarden Skjerpe paa Nstter-Den, i Syd for Tsnsberg.



**80 Kong Sverrers Saga.

Vapitcl 103
Ovlebct i

Bergen.

af Taarnet i Hovedet paa en af dem, som deraf strax fik sin Bane. Da svedte Helgenbil

ledet saa sterkt, at det dryppede ned paa Alteret. Askel og hans Folge stoge Taarndoren i,
og holdt sig der lenge, indtil Bymendene loste dem ud med Penge. Kufiungerne indtoge
Byen, og da gik alt Folket under dem, ligesom de og der drebte nogle Birkebenere. Siden

underlagde de sig Landet nord til Stadt, og sadde om Vinteren i Bergens Borg. Kong
Sverrer havde ladet sette Mariesuden paa Land ude i Holmen, da han kom ind fra Sogn,
og lod gjore et derover, og aldrig siden kom hun paa Vand. Kufiungerne vilde lade
Skibet gaae paa Vand, og dertil sammenbl<estes alt Byfolket; men under Reisningen ry.
stedes Skibet saa meget at brast, uden at det dog gik af Stedet. Nu stak de

Ild derpaa og brendte det op. Kufiungerne dvelede i Byen en lang Stund, og vendte siden

oster tilbage til Viken; men fordi en Mengde af Folk stimlede til Kufiungerne, gjorde de An
fald mod Birkebenerne. Kong Sverrer havde sat Ulf af Laufnes, Ulf Fly, Haavard Jarls
son, Thorolf Rympil, og fiere Krigs-Hovdinger, til at beskytte Landet i Viken, og de og

Kufiungerne gjorde Anfald paa hverandre, nåar de kunde komme til dermed. Kufiungernes
Styrke vorede imidlertid saa meget, at Birkebenerne romte Viken, og droge nordpaa und

tagen Ulf af Laufnes. Han blev der med sin Skare, og sagde, at han ei vilde fiy, endstjsndt
Kufiungerne vare der.

Om Vaaren ester Paaske foer Kong Sverrer nord fra Throndhjem med en meget
stor Her, og kom til Bergen, just som Helligaften og Gudstjeneste begyndte. Da vare

mange Kjobmandsstibe, nesten fra alle Lande, komne til Byen. Sorlendingerne havde
fort megen Viin did, saa at Vinen paa den Tid ei var dyrere i Bergen end 81. Engang

traf det sig, medens Folk sadde og dråk Viin, at Nogle vilde lade hente mere Viin; men
Sydlendingernes Viinsvend vilde ei lade dem faae mere. Der skilte kun en Pot Viin dem
imellem, og de trettede saa lenge derom, indtil Nordmendene vilde gange til, og bryde Boden

op; men Sydlendingerne vergede sig indenfor, og stak Sverdene ud, hvorved Nogle saa
redes. Da dette spurgtes om i Byen, lob Bymendene, saavelsom de Tydske, strår til

deres Vaaben, og stoges derpaa, saa der faldt mange Mand; men fiest af Bymcendene. Syd
lendingerne lobe til Skibene og lagde alle Kuggerne samtligen ud paa Vaagen; men Byens
Mend beredte sig til at angribe dem, dog kom det omsider til Forlig og Fred. Den samme
Våar jkede mange andre Oplob formedelst Drik. En af Birkebenerne havde drukken sig
saa fuld, at han var fra Viddet, og sprang ud i det Rum, som er mellem Kongesalen og

i det han meente at han kastede sig i Våndet for at svomme; men han fik strår
sin Bane. En Anden sprang fra Bryggen ved Kongsgaarden og druknede. Kong Sver»
rer var den Gang ikke i Byen; men da han kom did, hendte det sig snart en Dag, at 3
Mend kom i Trette, som begge vare meget drukne, den ene var Kongens Gjest den an

den hans Huuskarl. Just som de vilde angribe hinanden, kom Gjeste-Hovdingen Thorolf
Rympil ud af Drikkestuen. Da han ingen Vaaben havde, tog han sin Staalhue af Ho

vedet og stog Huuskarlen dermed; men denne hug til Thorolf igjen med en Haandoxe. Der
efter sloges Mand for Mand, brugende de Vaaben som var forhaanden, og Alle vare rasende
af Fuldskab. Thorolf Rympil sted sig ud af Trengselen, foer bort med sit Mandffab, lod
blese i Gjeste-Luren, og da Gjesterne alle vare samlede, bod han dem vebne sig. Huus

1) Tcekke. 2) Man erindre sig at Skibet var slet sammensat. 3) Kongestuen var vel underneden, Sa
len ovenpaa. Han sprang altsaa fra anden Etage.

Cap. 102. Bta6, Stadtland i Nordfjord, ste 1 B. S. 58.
ltt3. Asgeir Hammarstalle var formodentlig fra Nl2m»r (Hammer) paa Oster - Den

nordenfor Vergen.
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karlene samledes ogsaa under Vaaben og ginge ned paa deres Skib. Asgeir Hamarstalle

var Anforer for dem. Da Gjæsterne vare alle samlede, kastede Thorolf Rympil sit Sverd
ud paa Skibet, sprang derpaa selv strax efter, fik Sverdet igjen og sloges strår. Gjæ
sterne fulgte ham, og der blev et stort Slag, der ei ophorte forend Thorolf og hans Blend

havde ryddiggjort Skibet. Mange af Huuskarlene faldt, men de fleste sprang i Våndet.
Da Kongen blev dette våer, foer han til, og bragte det til et Forlig og Stevnemede, hvor
efter de forligtes.

Noget senere holdt Kong Sverrer Thing i Byen, paa hvilket han holdt folgende
Tale: „ takke ville vi alle Engelffmend, som bringe hid Hvede og Honning, fiint Meel eller
Klcede, for deres Hidkomst. Saa ville vi og takke alle dem, som hid have bragt Lerred
eller Lim, Vox eller Gryder. Deriblandt nevne vi og dem, som ere komne fra Orkenoer»

ne eller Hjaltland, Feroerne eller Island, samt alle dem, der til dette Land have bragt de

Dele, der ei kunne undveres, og ere Landet til Nytte og Forbedring. Men hvad Tyster

ne angaaer, som hid ere komne i stor Mangfoldighed og med store Skibe, i den Agt at
ndfere herfrå Smer og Skrei/) hvis Udforsel er Landet til Vdeleggelse, og derimod bringe i
Tust Viin, som baade mine Mend, Bymendene eller Kjobmendene saa gjerne legge sig
paa atkjobe, da er der af denne Handel afstedkommet meget Ondt, men intet Godt; thi Man«
ge have for den Sags sat Livet til, andre deres Lemmer, Nogle bere anden Slags
Skrammer alle deres Levedage, Nogle have faaet Skam, Saar eller Slag for Umagen,

og dette volder denne Thi giver jeg Sorlendingerne stor Utak for deres Ferd,
og tilseier, at om de ville beholde Liv og Gods maae de pakke sig saa fort de kunne herfrå,
eftersom deres Mrende er bleven til Ugavn for os og vort Rige. I maae paamindes

om hvad dette Fylden medforer, hvad det gavner og hvad det forspilder. Det ferste vi
have at opregne, og som er det mindste, er, at den som hengiver sig til Fylden, forskjert
ser Evnen til at samle Formue, og faaer Fylden i Vederlag, samt spilder og fortaber al

fm Formue; thi han som tilforn var pengesel, vorder ussel, elendig og fattig, om han ikke
forsager alt Fylden. Den anden Folge af Fylderiets Last er, at den forspilder Mindet, saa

Drukkenbolten glemmer Alt, som han skulde mindes. Det tredie er, at han begjerer Alt,
hvad han ei med Rette tilkommer, og reddes ei for med Magt at tåge Gods og Qvinder.
Denne 4de Last folger DrukkenjVab, at den egger Manden til Intet at taale, hverken Ord
eller Verk; men at gjengjelde Alt med et Onde, der er dobbelt saa stort, som det der

ovedes, og desuden fynder ham til at laste dem, som intet Ondt have forvoldt. Det
folger og med Fylden, at Manden tretter sit Legeme, som skulde taale Meie og Besver,
udmattes ved Vaagen, udgyder Blodet i alle Lemmer og Lede, eller spilder det til Vanhilse
og dermed ganske odelegger al Helbred. Og dette salder saa meget tungere, som al Eien»

dom og Hilse er faret i Forveien, tilligemed Forstanden. Da skynder Fylderi ogsaa til at

slVtte paa Spil hvad ei for er odelagt, og det er hans Sjel. Endelige» fynder den
til at vanrygte gode Seder og de rette Bud, men derimod hige efter Synd, og vender
sin Hu fra den almegtige Gud, og Alt hvad Ret er, og ei mindes Noget af Alt hvad han
har gjort. Seer nu paa hine Drukkenbolte; nåar de engang skulle skiltes baade ved Drik

ken og Livet, hvem mener I da rimeligst vilde gribe Sjelen? Mindes nu hvor ulig denne
Adsirrd er mod den, som burde vere; thi Maadehold burde findes i Alt. Krigsmend

I) Torfist. 2) Overvettes Drik.

<sap. Ift4. OiKnsxjur, og Islnns, see 1 V. S. 68.
ill. Binds Iste Hefte. 11
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stulle i Fred vwre sagtmodige som Lam; men i Ufred gridste som Lover. Kjobmcend og
Bonder stulde fare frem ester deres Stilling, samle Formue med Rette, om end med Moie,
bevare den med Forstand, og bruge den med Mildhed. Men de som Ringere ere stulle
voere taknemmelige, og tjene hver sin Overmand med god Villie og ester sin Evne." Saa.
ledes endte Kongen sin Tale, bod sine Mcend vwre scedelige og fredsommelige mod Bymcend,
Bonder og Kjobmand. Denne Tale blev roest as alle forstandige Momd, og syntes holdt

i rette Tid. Kong Sverrer foer nord om Hosten til Nidaros, hvor han sad om Vinteren,

og de steste as hans Hovdinger vare hos ham; men Kustungerne vare i Viken.
Vapitel 103. Samme Sommer rustede Kustungerne sig til at fare nord mod Kong Sverrer; men

bleve sildigen fcerdige om Hosten. Da de kom nord om Stadt, finge de en rast Forde-
Dr°b. Agdances. Da qvad Nefari denne Vise:

Lad os slaae Birkebener!
Sverrer faa den voerre Lod!
Lad os prove Skjoldhest
Hart og ofte
Store Ord vi spare,
Hceder faae paa Slagnes Val
Skifte Gud vor Lykke ud!
Lad os staae dem Sviesaar,

Da fik de en liden Landvind, roede om Ovcelden md i Fjorden, og kom tidligen paa
Natten ind til Nidaros, uden at noget Nys var gaaet foran dem. Kong Sverrer sad

oppe i Borgen paa Steenberg med nogle faa Folk, men de allersteste af Hirden og Hov
dingerne vare i Byen, og vare ikke blevne Kustungerne våer, forend de havde indtaget
Byen. De drcebte der mange Birkebener og gode Helte; men de Fleste lobe til Kirker
ne. Der faldt Brynjolf Ragnvaldsson, Ottar Knerra, Sigurd Dotafinn, Andres Krista,

og Andres Bjugi. lon Kufiung gav alle de Birkebener, som bleve fangne, Liv og Fred,
og sagde, at de stulde vwre hans Mcend. Men da de stulde optages i hans Tjeneste, gav

lon Kustung dem Eden ester, menende at de vare saa vakkre Mcrnd, at de vilde holde li
gesaa vel deres Ord som deres Ed. Strår om Ovcelden ester ginge Birkebenerne, 3 eller 3, stund
om 5 eller Flere, med deres Vaaben samlede op til Borgen til Kong Sverrer, og fortalte ham,
hvorlunde Kustungerne havde givet dem Liv og Fred. Kong Sverrer sagde, at lon Kustung
ei forstod stg paa at vcere Hovding, hvilket han havde viist ved denne Adfcerd. Kustun
gerne toge alle Kong Sverrers Skibe, forte Nogle med sig og brcendte Nogle op. Der
efter fore de bort af Byen en Nat, da det var bleven morkt; thi de raeddedes for at Kongen
stulde tcenke paa at angribe dem. Al den Stund sad derimod Kongen i Borgen og syn

tes ei at have Folk til at staaes med dem. Derefter foer lon Kustung sor til Bergen;
men Kong Sverrer sad efter i Nidaros.

Eapitel 106. Vaaren efter foer lon Kustung anden Gang nord til Nidaros med meget Folk, og

langs udenom Stranden og indover Byen. Da fore Ord imellem dem, og Kong Sverrer

tilbod Kustungerne at staaes med sig paa Landet, og gav dem Lov til Landgang; men der
blev Intet af, og Kustungerne fore med uforrettet Sag tilbage til Bergen. Samme Som
mer foer atter lon Kustung nordefter med mange Skuder, i den Tanke at komme uforva
rendes paa dem; men Kong Sverrer foer imod dem nordenfra med en stor Krigsmagt.
Da sang Blak denne Vise:

I) Svinge Svcrrdet hart og tidt. Skjoldhest, d. e. Svcerd eller Spyd
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For Kongen Banner reise vi,
Og vorde tung' for Kuflung!
Brynet Svcerd vi lade bide,
Vildbrad kaste for Ravneklo!

Lad os knuge Fiendens Flok,
Frede Land med Svcerdebrand!
Farve Spyd med rode Blod,
Lade faa dli'e tilbage!

Men om Natten ffiltes Kustungernes Studer i Uveiret fra hverandre ved Stadt.
Kuflungerne kom med 5 Skuder nord til Anger; der kom ogsaa Sverrer med mange Stor-

De, og drcebte Nogle af Kustungerne; men Andre undkom ved Flugten for Kongen. Nogle
afKustungerne traf ogsaa andensteds paa Birkebenerne, hvis Formand Gjcesten AtleSkalm var.

Disse drcebte hvert Mands Barn, som paa Skibet var, og kort ester kom Jon Kusiungs
MandMb til ham, og de fore derpaa serefter langs med Landet til Bergen, hvor de dvce»
lede en Stund, og fore videre ester. Kong Sverrer foer efter dem alt til Bergen; men

sendte oster Ulf af Laufnaes og sin Broder Hide med 6 Skibe for at speide. De kom
om Natten ser til Rott, hvor Kustungerne laae i Veien for dem med 30 Skibe eller Sku
der. Ulf med sit Folge roede imod dem i Havnen, og reiste strår Krigsraab. Kustun
gerne troede, at det var Kong Sverrer, som var kommen der med sin hele Flaade, og roede
derfor undaf ud af Havnen serefter. Ulf tog 3 Skuder fra dem og drcebte hver Mand,
som var paa dem begge, og paa disse Skuder vare Erlend Gudbrandsson og Paal Var

stin Styrmcend. Kustungernes Flaade splittedes ad, og lon Kustung seilede lcenge een-

Ms, ferend hans MandjVab kom til ham. Efter dette fore Kustungerne indtil de kom
til Tunsberg. Da qvad Blak denne Vise:

Folk mindes vel den Pral
Af Kuftungs falske Tunge;
Vel maatte det undgjcelde

Den Skares starpe Helte.
Anden Lyd fra Bjerg ets Top
Nu over Tunsberg farer,
Hav opsivulper syge Krop,
Hrott mcetter Ravnestarer.

Vinteren efter indtraf den vigtige Begivenhed i Throndhjem, at Erkebisp Eystein fik <sapitc, 10?.
Vanhilse strax om Hesten og laa om Vinteren, indtil det leed over Juul, og da Krcefterne K'""""

aftoge, sendte han de Ord til Kong Sverrer, at han skulde komme til ham, og saa gjorde
han. Da talede de sig imellem om mange Forhandlinger, som fer havde sundet Sted mel
lem dem, og ved Skilsmissen bad Erkebiskoppen, at Kongen vilde tilgive ham for Guds
Skyld Alt, hvad han havde gjort mod ham meer end tilberligt, den Tid da Striden mel
lem ham og Kong Magnus havde staaet. Da forligtes de fuldkommen, og de tilgave hin
anden Alt, hvad der mettem dem var forefaldet. Nceste Nat ester Paalsmesse dede Erke
bisp Eystein, og hans Grav blev gjort i Stand i Kristkirkens Skrud-Huus (Sakrestie).

Cap. IN6. Denne nordenfor Stadt liggende Havn er uden Tvivl ingen anden, end
den meget bessgte Havn paa Ostsiden af Sando (ford. i Sands Sogn paa Sondnwr.
En Bjerghammer paa den nordre Side af Indlsbet til denne Havn heder endnn Aang-Hammer
d. e.

Nr ott eller Kott, nu Den Rot med en paa Nordsiden vcerende Havn, ved Icrderen i Haa
lands Prcestegjceld, lige i Vest for Thjore Kirke.

11"
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Vapitel 108
Om Kustungerne
og Birkcdenerne.

Kort ester holdt Kong Sverrer en Tale i Christ-Kirkens Chor, hvori han talede om hans
og Erkebispens sidste Samtale. Han sagde, at Erkebispen da havde tilstaaet, hvorlunde han i
sin Modstand mod ham var gaaet videre, end han vidste var Ret for Gud; men at den vigtig

ste Grund dertil var den, at han syntes ei kunne ncegte Magnus Konge sin Bistand. Kufiun
gerne sadde den Vinter i Viken.

Vaaren ester rustede Kong Sverrer sin Hcer, og samlede et talrigt Mandskab, hvormed
han foer ser til Bergen, og dvcelede lcenge der om Sommeren. Der var da et Mode
mellem Biskopperne og andre mcegtige Mcend, hvori der blev talt om Valg as Erkebiskop, og
ncermest kom Biskop Erik as Stavanger paa Valg, fordi Eystein Erkebiskop havde ncevnet

ham fremfor andre. Kong Sverrer talede heller derimod, yttrende, at han ei var vel stik»
ket til at bestyre Midler, eftersom han var alt for gavmild. Mange Mcend sagde derimod,

at just han burde vcelges til Erkebiskop, som gjorde vel med Formuen, og meente at Stolen
ei vilde savne Midler. Omsider bestuttedes at vcelge Erik til Erkebiskop, og samme Som»

mer foer han ud af Landet. Kong Sverrer seilede med sin Flaade ester til Viken, og mi»
stede paa denne Fcerd et as sine Skibe. Det seilede paa et Skjcer under Agdesiden, hvor
Skibet forliste, hvorpaa Kongen lod Skroget opbrcende, og seilede derpaa sin Vei. Kufiun
gerne vare i Tunsberg med en stor Hcer; men ringe Forraad af Skibe. Da Kong

Sverrer ncermede sig Byen, finge Kustungerne Nys derom, og lagde med deres Skibe, Is

i Taltet, ud til Ravneberg. Da Kong Sverrer kom der, lagde han sine Skibe ude
ved Ben under Smorberg; men 5 Skibe lod han roe ind til Byen, som lagde til ved
Bryggen. I alt havde Kongen mere end 30 Skibe. Saaledes laae de i 3 Dage, uden

at Kongen vilde stytte sig ncermere til dem, fordi Kustungerne havde en stor Hcer oppe paa
Bjerget, og Kongen fandt det uraadeligt at lcegge sine Skibe under de store Stene, som
kunde kastes paa dem. Kustungerne trostede sig heller ikke til at angribe Kongen; men den

Nat listede Kustungerne sig ganske stille ind til Bryggen, hvor Birkebenerne laae med 5
Skibe, og det var saa msrkt, at de ei kunde see hverandre, fsrend Skibene rendte lige paa

dem, hvorpaa Slaget sirar begyndte. Da nu Kong Sverrer blev våer, at de sloges, og
troede at hans Mcend monne vcere ilde stedte, gjorde han et haardt Anfald; men Kustun
gerne vilde ei bie dem, og gik op paa Land. Der bleve Mange lagte paa Pladsen

paa begge Sider. Kustungerne fore Landveien nord til Kjebstaden (Nidaros), og kom
der kort for Mikkels-Messe. Der var forud i Byen Ivar Clementsson med sit Skibsly,
som bestod af ncesten 80 Mand. Da blev alt Mandskabet, baade Krigsfolket og By

mcendene ved Luren sammenkaldt ud til Borgen for at vcerge den. Kustungerne havde
800 Mand, hvormed de haardt anfaldt Borgen; men Bymcendene forsvarede den. Der

blev et haardt, men ikke langt Slag; thi Kustungerne hug op Trceborgen, og da de kom

ind stygtede Bymcendene. Der faldt Ivar Clementsson, tilligemed de steste af hans Svite,
og Kustungerne indtoge Byen. Derefter holdtes Thing ude paa Vren, og Bjorn Erlings
son gav lon Kongenavn. Thorstein Kugad forsvarede Borgen Si on, og havde Folk
nok i Borgen til et tilstrekkelige Forsvar. Kustungerne fore mod Borgen, og de skjode
paa hverandre, uden at Kustungerne udrettede Noget. Da de nu saae dette, toge de Ni«

Cap. WB. HamknlldeiK), nu Ramberg paa Nordsiden af
Nstter-Den, strax vestenfor Tunsberg, see 1 B. S. 60.

nu Smorberg, ligeoverfor Rafneberg, paa den vestre Side af Tonsberg-
Fjorden.

Xuupanssi-, d. e. Xi6»r«B, hvorom see 1 B. S. LO4.
Biou eller Borgen paa Steenberget, see sammesteds.
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<sapitcl 109.
lon Kusluugs

Fald,

kolaus Sultan, Kong Sverrers Morbroder, fangen i Kristkirken, og forte ham op til Bor
gen. Der reiste de en Galge, og sagde, at de der vilde hamge ham. „ Dette volder Du,
Thorstein," sagde de, „og I Bymcend; men Nikolaus og I Alle stulle faae Fred, om I
ville overgive Borgen; men ville I ikke det, da er det Nikolaus's Bane, og for det sam
me monne Kong Sverrer lade Eder opfcrste, og ingenlunde lavere, som vel er, og det

samme kunne I vente Eder af os, saasnart vi kunne komme til dermed." Nu blev Thorstein
rlrd og frygtede for at de monne sige sandt, og han vilde vcere ilde faren, hvo der end sik

ham fat, om Nikolaus blev hamgt; thi bestuttede han at overgive Borgen. Kufiungerne
gave Thorstein Liv, Fred og alt sit Gods, ligesom og alle Borgmcendene beholde Liv og
Lemmer; men de toge alt Godset, som der var, opbrcendte og odelagde Borgen. Der

singe Kustungerne mange af Kong Sverrers Kostbarheder, og da de kom til Byen stede

en stor Byttedeling imellem dem. Kustungerne paalagde Byen en stor Igjceld, og truede
ellers med at brcende Byen op, og saaledes lonne Bymcendene deres Sammenrottelse og

Modstand; men Bnmamdene betalte heller Igjcelden. Kustungerne tovede der en kort
Stund og udrustede Skibe. Bymcendene holdt dem ikke tilbage; men onstede dem Lykke
paa Reisen, endstjondt de gjerne saae at deres Foerd blev stet. Kustungerne rustede nu i
en Fart Skuderne, og da de vare fcerdige, kom et Rygte og lost Snak i Byen om, at
der foer en Hoer ind over Gaular-Aasen, og Folk troede det monne vcere Sverrer Konge.
Da nu Kustungerne Horte denne Prat, love de til deres Skibe, staae Tettene ned, gribe til
Aarerne, og roe ien rivende Fart udefter Elven. Bymamdene onstede, at de aldrig maatte

komme tilbage. Kustungerne toge udefter Fjorden, toge ufredeligen afsted, hvor de kom
frem, og rovede de Laststibe, som de kunde faae fat paa. De toge blandt andet et Kjob
mandsstib, som var en Islandsfarer, og rovede de Penge, som vare der ombord. Skibet
kaldtes Stangar-Folen, og var forstaaet ind mod Landet. De fore for til Bergen og
kom der lidt for Juul.

Kustungerne holdt Thing i Byen, hvorpaa de krcevede Bidrag til Jule-Kost, og
truede med, at de i andet Fald vilde plyndre hele Byen og brcende den op. Bymamdene

talede sig undaf dette Paalceg, og udbade sig Frist; men Kustungerne lovede dem derimod
den haardeste Medfart, og derved stod Sagen en Stund. Lidt for Juul hcendte det sig
en Morgcn i Lysningen, at 14 temmelig store Langstibe kom seilendes sor fra Hvarfsnces

ind til Byen. Da Kustungerne bleve dette våer, lobe de til sine Vaaben; men de Fleste

ilede ud af Byen op i Fjeldet, etter ind forbi Olafskirkcn. lon Kustung lod Mandstabet blcese
sammen til Skibene, sprang selv med sin Svite ombord, og roede ud paa Vaagen imod
hine Skibe; men da de saae, at intet Mandstab kom imod dem, vendte de om over til
Munkebryggen, saa noer under Landet, at de roede op paa et Skjoer, og såtte Skibet fast

der. I det samme Vieblik rendte Birkebenernes Skibe imod dem, hvorpaa Kustungerne
sprang overbord og svommede til Lands; men Nogle omkom. lon Kustung sprang ei
overbord; men biede Birkebenerne paa Skibet, og der faldt lon Kustung tillige med en anden
Mand, og de stettede begges Klceder af deres Liig. Da Kong Sverrer fik denne Tidende
at vide, lod han Ligene fore over til Byen, boere dem op til Mariekirken, lcegge dem ned

under Sorvceggen og brede Vadmel derover. Kustungerne lobe ned fra Fjeldet ind mod
Olafskirken, Mede sig der i Fylking, strege mod Birkebenerne og ophidsede dem til at

staaes med sig. Men Kongen bod sine Mcend ei cendse dem: „vi vi ville ikke staaes med
hovedlose Mcend; siger dem, at deres Hovding ligger her under Mariekirken, og at de have
ilde stilt sig ved ham, endstjondt han ikke var en Hovding, der var vcerd at forsvare."

Kufiungerne vovede sig ikke ud i Byen, saa der blev intet Slag. De vendte om, og stilles
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Kvitel Hl»
5M Sigurd

Brcender.

«s"pitel tit.
D>n Nilolaus

«lrnesson.

ad dennesinde. Der var en Mand i Byen som hedte Peter, og som Birkebenerne ansaae
for at vcere lons Fader, hvis rette Navn var Orm, og at Astrid Steik var hans Moder.

De sagde, at Kufiungerne havde kaldet denne Orm deres Konge, lon Ingeson, og at den
samme nu laa ved Mariekirken. De bode Peter gaae hen, for at see om han kjendte sm

Son; men opgive nogle Mcerker, for han saae Liget. Peter siger: „dersom han er min Son
Orm, da maa der findes et Ar paa Fodsaalen under hans hoire Fod afenLjaa, som han lsb
paa som Gut. Nu er det vist, at, om dette ei findes, er han ikte min Son; men findes
det, monne jeg ei forncegte ham." Derpaa lod Kongen ham lede derhen, hvor Liget var, og
trcekke Sko og Hoser as ham, og da lets Peter kjende dec Mcerke, fom havde vceret paa
hans Son. Da gjorde Kong Sverrer vitterlig baade for Bymcendene og sit eget Mand
stab, at den lon, som Kufiungerne havde kaldet sin Konge, hedte Orm, Peters og Astrids
Son, og tillige at Peter var der, og kjendte sin Sons Liig. „Nu kunne I Bymcend selv

indsee," siger han, „om Peter og Astrid havde saadan A3t, at deres Son kunde vorde
Konge over Norge, og I kunne see med hvilken Falsthed denne onde Roverfiok har faret
frem." Derefter blev lon Kufiungs Liig jordet i Mariekirken i Bergen. Det var forste
Gang, at Kong Sverrer og hans Mandstab kom saalunde til Bergen, at alle Borgerne

glcedede sig ved hans Komme. Efter dette var nu Sverrer Enekonge over Norge og var
i Bergen en Stund.

Vster i Skovmarkerne samledes en Flok, som syntes at fare ufredeligen frem, lsb

ned i Viken, gjorde meget ondt der, drcebte Folk, rovede, og brcendte for Somme. Hov

dingen for denne Flok kaldte sig Sigurd, en Son af Kong Inge, og Sonneson af Harald

Gille. Ham kaldte Bonderne Sigurd Brcender. Sigurd havde truffet lon Kufiung,
der havde vedkjende sig hans Slcegtstab, meente at han ret meget slcegtede hans Mt paa,
og at han vilde vorde provet som en haardraadig Mand af stort Mod. lon indbod

ham til sig; men Sigurd syntes at der var kun liden Klogstab hos Kufiungerne, og tro

stede sig bedre til selv at styre Land og Hird, og ved Klogstab at stasse sig Pndest, hvil
ket Alt han meente behovedes mod den kloge Sverrer Prcest. Han sagde og, at han
lidet agtede Slcegtstab eller Indvielse, om han og Sverrer modtcs; thi dette syntes Sver

rer at gjore mod sine Frcender; derfor vilde han hellere fare ene med sin egen Flok. Han
havde en Tid 390 Mand, som fore ufredeligen frem, hvor de kom. En Stund ud paa
Sommeren, efter Kufiungs Fald, fore Bonderne med nogle Krigsfolk mod Sigurd Brcen
der, omringede Huset hvor han var, og angreb dem i en Stue; men de forsvarede sig
mandigen og vel. Da de Fleste, som inde vare, vare faldne, raabte Sigurd til dem, og

bad dem om at blive hort, og da han fik Ordet, sagde han: „det er rimeligst, at Eders
Mrende hid faaer fiigt Udfald som I ville; nu kunne I forrcelle Kong Sverrer og andre

Hovdinger den Seier, I her have vundet, og at I have fceldet denne Floks Hovding,
Sigurd Brcender, Kong Inges Son, og stildt ham ved Riget; men om I end fcelder
mig, da er det mindre at gjore Ord af, end I selv tro; thi stal jeg sige Eder Sandhed,

da heder jeg Hedin, og er en Son af Thorgrim Rossa-Prcest. Jeg er islandsk Mand
efter hele min Herkomst, og dertil af en Mt, som lidet agtes blandt Folk, endstjondt I
var ncer ved at saae mig til Konge." Derefter stjode de paa ham og fceldede ham, og
Folk sagde, at denne Mand var overmaade haard og tapper.

Sommeren efter Kufiungs Fald, kom Erik Erkebistop til Landet, efter at have faaet
i Romaborg, og foer nord til sin Stol i Nidaros. Samme Sommer dode

I) Ct Udmcerkelses-Tegn for Erkebisropperne.

Cap. 110. Mai-lin-, Marker, d. e. Skovene, see 1 B. S. 38.
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Haavard larlsson. Det var alle Mands Valg at vcelge Nikolaus Arnesson, Kong In
ges Broder paa Stodreim, til Bistop i Stavanger; kun Sverrer Konge talede derimod.
Da Nikolaus fik dette at vide, sendte han et Brev til Dronning Margrete, med hvem han
regnede sig i Slwgt, og indforte i Brevet mange fagre og ydmyge Ord, saavel til Sverrer
Konge, som til hende. Dronningen indledede nu Sagen hos Sverrer Konge og fortalte

ham Nikolaus's gode Lofter; men Kongen lets utilboielig til at gjore ham til sterre Mand
end han var, og ventede at, om han fik stsrre Magt i Norge end tilforn, vilde han be

holde samme Sindelag til ham, og at hans Trostab ei monne voxe, om han end fik hoiere
Navn, end han nu havde. Dronningen bad, at Kongen ei vilde stande imod, og sagde

hvor meget Nikolaus havde tabt i hans og Magnus Konges Feider ved sine Frwnders
Fald, menende at han kunde derfor bedst lonne ham, nåar han gjorde ham til hcedret
Mand indenlands. Han vilde vel ingen Utrostab lcegge for Dagen, nåar han nedlagde

sme Vaaben og blev indviet Mand. Kongen svarer, at han vilde foie hende hen; „men
jeg venter, at det lider ikke langt herfrå, for baade vi og mange Andre monne angre dette."
Derpaa udstedtes et Kongebrev, at Nikolaus skulde vies til Biskop. Saa blev gjort, og
Erkebistoppen viede Nikolaus til Bistop. I den Tid dode Bistoppen i Oslo, og da fik

Nikolaus Lov af Erkebistoppen til at scette sig paa Bispestolen i Oslo, og Nial blev siden
indviet til Stavanger, og var Biskop der.

Da Erkebiskop Erik kom til Stolen i Nidaros, toge Korsbrodrene vel imod ham. Der- "2.
' />. , Ueniqhed imcl°

efter prcrkede han i Choret, og talede haarde Ord til Btrkebenerne. Strår var der man-
ge af Krigsfolket, som stodte sig over denne Tale, og da der snart opstod mange Uenigheder
mellem Kong Sverrer og Erkebistoppen, kom det til Strid mellem dem; thi medens Mag

nus Konge og Erling Jarl raadede Riget, havde de ladet det forblive ved hvad Erkebiskop
Eystein havde indfort hos Bonderne, at, hvor Erkebistoppen stulde hceve Sagefald, stulde
denne haeves i stemplede Solvarer; men tilforn udrededes Sagefaldet som Kongens ov
rige Skat. Erling Jarl havde sundet sig heri, fordi Erkebispen samtykkede iat indvie
hans Son til Konge; men derved voxede Vre-V<erdien til det Dobbelte. Kong Sver
rer forlangte, at Erkebistoppen stulde holde sig den gamle Lov og Ret efterrettelig, saavel
nåar det gjaldt Erkebistoppens som Kongens Indtcegter, og sagde, at Erling Skak
ke ingenlunde havde Ret til at bryde Kong Olaf den Helliges Lov, for at hans Son kun
de vorde indviet til Konge, som ei med Rette tilkom ham. Thi aldrig havde det vcrret
for i Norge, siden Christendommen kom, ja end ikke i Hedendommens Tid, at den var Konge,
som ei var Kongeson, hvilket og er forbudet i den Landslov, som Kong Olaf den Hellige såtte.
Det var og Eystein Erkebisps og Erling Jarls Forening mellem hinanden, siger Sverrer Kon

ge, at Erkebistoppen stulde indvie Jarlens Son til Konge, men Jarlen give sit Minde til, at
Erkebistoppen foer frem med saa ulovlig Myndighed mod Bonderne som han vilde, og dette
synes mig hverken stemmer med Guds eller Mennestenes Lov her i Landet. „Men om

Du allenfalds vil saa meget foroge Din Ret, Erkebiskop, Da maa Du give Lov til at jeg
ligesaa meget foroger Kongens Ret; men da stande Du selv til Ansvar for Gud, Bonderne

og Landsfolket, hvor rettelig Landstyrelsen da faerdes i Landet." Dette ncegtede Erkebistop

pen, men vilde have sin Ret, sigende at Guds Ret jcevnligen maatte voxe, og aldrig aftage;
«men I, Herre, siger han, haver den Ret og de Love, som I har svoret til, og I selv maa

forsvare for Gud og Mennester, hvorlunde I holder leres Ed; thi i Pdelsen af Kongens
Ree ogedes aldrig Vre-Vcerdien."

Efter Magnus Konges Fald ansogte Erik Kongeson hos sin Broder Kong Sverrer
M, at han vilde give ham et storre Hceders-Embede end han da havde, tilligemed en Deel 2cson.
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kapitel 114
Vlrbelqernes
Beznndtlse.

i Riget. Men Kongen tilbod ham at blive inden sin Hird, holde en Svite som Lender,
mand, og dog ial Hcedcr vaere fremfor dem; men undslog sig for at stifte Landet. Erik

syntes ei vel herom; men det gik saa hen en Stund. Da nu Erik'havde en stor Svite
og holdt sine Mcend vel uden at have store Lehns-Indtcegter, blev han snart pengearm.
Saaledes gjorde han sig ec Aar ester fandig til at reise ud af Landet, og foer til Åster,
landene for at hcerje i hedenske Lande. Mange Krigsmcend fulgte ham paa denne Fcerd,

og de havde 5 Skibe, hvoraf Vzur Prcest styrede det ene, Thjodolf Pik det andet, og Her.
mund Qvada det tredie. De styrede om Sommeren osterleden til Estland og hcerjede

paa et Sted, som heder Vikar. Der finge de et stort Bytte og vendte tilbage til Gotland,
hvor de bleve uenige med nogle Sarere, og vandt fra dem to Kugger med umaadelig me»
get Gods. Derfrå fore de til Svithjod, hvor de indfandt dem hos Kong Knut og bleve

der saa vel modtagne, at han gav Erik et Langffib, for han foer bort. Erik og hans
Folge fore noget ufredeligen afsted, tilbage over Svea- og Dana-Vcelde, og kom tilbage

om Hosten med 11 Skibe. Kong Sverrer var den Gang i Viken, og nu deelte han
Landet med sin Broder Erik. Han gav ham Landet ost fra Svinejund nord til Rygjar.

bit tilligemed hele Ovlandene, og gav ham tillige larlenavn. Derefter fik Erik sig en
Hird og blev en meget stor Hovding. Hans Kone hedte Aasa.

Simun Kaareson og Vlver af Godran, tilligemed de Hovdinger, som havde vcrret
med Kustungerne, fore for til Danmark; men Nogle oster til Skovmarkerne, hvor de bleve
Sommeren efter; men nceste Vinter efter mod Vaaren sogte ogsaa de til Danmark, og op
sogte Simun Kaareson. Der havde han med sig en Son af Kong Magnus Erlingsson,
som blev kaldet Vikar, og de havde en stor Flok der, som mangfoldigen forogede sig. Om
Sommeren seilede de nordpaa til Viken med 16 Skibe; de fore ufredeligen frem og plyn
drede baade Kjobmcend og Bonder, da de fore vestover igjennem Viken. Da nu Tuns»

bergsmcendene spurgte denne Tidende, samle de sig sammen, udruste nogle Langskibe og
Lastffibe, og lcegge dem ved Bryggerne. Derpaa fordeelte de Mandstabet ombord paa

Skibene og beredte sig til at forsvare Byen. Erik Jarl var den Tid oppe i Landet, og
der var ikke mange Birkebenere i Viken. Da seilede Simun og hans Folge ud over
Folden nordpaa til Agder, rovede der, og sogte meget mandstcerke ind til Tunsberg. Den

Flok som Simun havde, blev kaldet Varbelger. Da nu Simun og hans Folge spor»

gcr hvad Tunsbergsmcendene toge sig fore, og at de havde samlet Folk sammen, trostede
de sig ikke til at fare did; men seilede igjen oster ud over Folden. Da Tunsbergsmcendene
spurgte dette, lobe de ombord paa deres Skibe og vende efter dem. Deres Formamd

vare Thorlak Ulfgestsson, Ulf Svarte og Asleif Bonde. Simun med Sine foer nu undas

osterover; men Tunsbergsmcendene forfulgte dem, indhentede dem sor ved Bristein,og
lagde sig strår i Slag mod dem, der blev stort og haardt. Bonderne havde storre og

mere hoibordede Skibe, og da Slaget havde staaet en Stund, vendte Nederlaget sig paa
Varbelgernes Side og deres Skibe ryddedes. Enden paa dette Stridsmode blev, at Si<

Cap. N3. Vistlaml, Estland, og ViKgi-, see 1 B. S. 26.
Vottlan6, den svenske O Gotland i Sstersoen, see 1 B. S. 8.
Bvin2Bun6 og see 1 V. S. 34, 60, 61.
Cap. 114. lxcxlranni-, er uden Tvivl nuvcrrende, med Ssndre Berg forenede, Gaard Gud

rand i Vest for Holmestrand, i Botne Sogn og Prcestegja'ld paa Vestfold.
Lristeiu eller Liimstein, der maa soges strår ostenfor Folden eller Christiania - Fjord, er

maaffce en Skriv- eller Lcese-Feil for 'lristein, nu Tristenene, nogle Skjcer eller Holmer i Syd
vest for Asmal-Den i Hvalsernes Prcestegjceld, cfr. Cap. 6af Inge Baardssons Saga. Vrlm
«tein er iovrigt et Navn, som passer paa ethvert Skjcrr, hvorpaa Bolgerne brydes.
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Vapitel 118.
Om Erik Jarls

Dod.

Eapitel 116
Om Thorleif

Bredsswg.

Gapitel 11?
Ertebispcns U

nigl'eL med

mun Kaareson faldt, tilligemed Vlver af Godran og de Fleste af deres Folk, saa tun Faa
undkom. Paa det samme Skib, som Simun Kaareson havde styret, fandt de under Til
lien nede i Forrummet Varbelgernes Konge Vikar, som da var faa Aar gammel, og drcebte

ham strår. Af denne F<erd vunde Tunsbergerne megen Berommelse og et stort Bytte,
og ester denne Held fore de tilbage.

Det samme Aar, da Varbelgerne bleve stagne, blev Erik Jarl, som da var i Tuns

berg, syg, og da Sygdommen drog paa ham, gav han sig i Kloster og tog Munkeklceder.
Han dode ester at have vceret sengeliggende i 5 Dage, og samme Dag dode hans Kone
Aasa; men 2 Dage senere deres Son, som hedte Magnus. Om disse Begivenheder var

megen Snak og Tale, og det var mange Folks Tro, at onde Mennesker ved Svig havde
M dem ved Livet. Ester dette tog Kong Sverrer det Rige under sig, som Erik havde

havt, og fatte Sysselmcend derover. Kort derefter dode ogsaa Ivar Silke.
Den samme Sommer Erik Jarl dode reiste der sig atter en Flok oster i Markerne.

Denne Floks Formand var en Mand, som blev kaldet Thorleif Bredffjceg, og udgaves
for at vcere en Son af Kong Eystein Haraldsson. Som Veviis derpaa anfortes, at der

var et Ar som et Kors groet mellem hans Skuldre. Disse kom ned til Viken, fore fre»
deligcn frem, og kjobte sig Mad tilligemed andre Fornodenheder. Thorleif Bredskjceg hav
de vceret Munk, og denne Flok havde kun liden Styrke. Dem fattedes snart Penge, og
der vare Somme i Flokken, som stjale, da det var dem forbuden at rove. Der gik det
Rygte blandt Mange, at Thorleif var saa forstandig, at Intet kom uforvarendes paa ham,
Mige at han var saa fredelig, at hans Liv lignede mere en Munke-Regel end Lcegmcends
Fcerd. Det sagde ogsaa Folk, at han var saa snild i sin Tale, og talede saa fagert, at

ingen Mand kunde vorde ham vred, nåar han Horte hans Maal; men dette var dog den
storste Logn og Fjas, som siden provedes. Denne Flok var oppe i Skovmarkerne Vin
teren ester, og nceste Sommer fore Bonderne imod dem, hvor de laae om Natten i en Skov.
Da provedes det, at Bredskjceg hverken vidste forud deres Hensigt, eller at hans Liv for

medelst hans Tale ei var sikkrere end Andres; thi der blev han drcebt med de Fleste af
sin Skare; men Nogle undlob til Skovene. Ester Bredskjcegs Fald udbredte sig det
Rygte, at han var hellig; men Skalden Blak modsagde det og qvad dette:

Klart siges Kjcerte brcende
Over Vredffjcegs Grav;
Men vist jeg veed, at deres

Hovding Lys mon savne.
Vi troe, ja vist vi vide,

Hans bedre Haab slog Feil.

Blak digtede en Arve-Drapa om Bredskjceg, hvori dette Stef var.

Mens han Livet forte her:

Mindst Godt og hoiest Hovmod;
Nu falden er Fredspilder.

I den Tid opstode mange Uenigheder mellem Kong Sverrer og Erkebispen. Icevn

ligen skjod Kongen Sagen under den Landslov, som Kong Olaf den Hellige havde sat,
og under Throndernes Lovbog, Graagaasen kaldet, som Kong Magnus den Gode, Kong

Olafs Son, havde ladet skrive. Erkebispen derimod paaraabte den Bog, som Eystein
Erkebisp lod skrive, der kaldtes Guldfjcederen; dermed bad han at jcevnfore den romerske

111, Binds Istc Hcfte. 12

Vredskjceg havde begge Dele,
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Guds«Lov og nogle af Pavens Segl-Breve. En af disse Stridigheder mellem dem var, at
Kongen og Bonderne kunde, efter gammel Skit og Scedvane, selv lade bygge Kirker pag
egen Bekostning paa deres Gaarde, om de vilde; og selv skulde de da raade over disse Kir

ker, og kalde Prcester dertil. Derimod tog Erkebispen under sin Vold og Raadighed hver
Kirke, saasnart den var indviet, samt alle de Kirker, hvori han tillod Gudstjeneste. Kon
gen forlangte, at Loven skulde holdes; men dette ncegtede Erkebispen. Da lod Kongen
Lovbogen lcese op paa Thinget, og det stod i Bogen, at Erkebispen skulde, nåar han foer
om paa Embeds-Vegne, have med sig 30 Mand og 12 Skjolde, alle hvide. Da krce
vede Kong Sverrer, at Loven i dette Stykke skulde efterkommes, sigende, at Erkebispen ei

behovede Hird eller Krigsmcend eller skjoldbehcengte Skibe, da han dog saa langt overtrce
der hvad Loven siger, at han farer med en Sncekke paa 20 Bcenke, ganske behcengt med
Skjolde, og haver derpaa 90 Mand eller Flere. „Og vel monne vi Birkebenere mindes,
at det Skib var haardt nok udrustet, som Erkebispen lod lcegge mod os under Hattar-
Hammer. Saa var det og i Bergen, dengang vi angrebe Skibene, da var Erkebispes Skib

og hans Skare raffere til Vaaben, og til at siaaes mod os, end selve Kongeskaren. Det
tykkes mig derfor at vcere rettere efter Guds Lov, om Erkebispen ingen Hird havde, uden

for hvad Loven hjemler, efterdi ingen Mand tcenker paa at bekrige ham eller hans Scede.
Heller skulde han anvende denne Beskostning til at holde Mcend i Steenberget, til at
flytte og tilhugge Stene, og saaledes vedligeholde den Kirke, som fer er anlagt." Erke
bispen svarer saalunde: «Paven i Romaborg såtte mig til Forstander over dette Scede

og Scedets Gods; thi bor det mig vel at bestyre denne Formue, der er Guds og hellige

Mcends. Men sandt er det, Herre, at de steste brave og dygtige Mcend synes bedre om
at vcere med mig i Fred, hellere end med Eder i Ufred og Udaad; thi Faa ere de, som nu
naae et roligt Scede. Endskjondt nu mine Mcend bcere Vaaben eller gode Klceder, da er

dette deres Eiendom, og de have ei rovet Penge dertil; thi de fare frem i al Sagtmodighed,
hvorsomhelst de komme. Nu monne det ei synes Sommeligt at sporge i andre Lande, at
Erkebispen ei selv skulde raade over, hvem han giver Mad eller Klceder, medens Eders
Sysselmcend, som I haver tåget op af Tigger-Sti, skulle have saa stor Svite som de ville,

overfalde Bonderne og ulovligen tåge baade Mad og Vl; og dertil maa Bonden vcere glad,
om han ei vorder Mere fraranet." Kong Sverrer vedblev at krceve Lov og Ret, og at
Bonderne skulde fcelde Dommen, og efter Landsloven dsmme hvor mange Huuskarle Er
kebispen skulde have. Derefter forelagde Kongen de Mcend Femte-Stcevning/) som stere
vare end den skrevne Lov hjemlede Erkebispen, saa at de efter 5 Dage skulde alle vcere land'

siygtige, og have forbrudt Gods og Liv, og kunde drcebcs hvor de fandtes. Da nu Er
kebispen spurgte dette, gjorde han sig fcerdig til ar forlade Byen i stor Skynding, tagende
med sig sine Mcend og det rorlige Gods de kunde faae. Da foer Erkebispen bort alt sor

til Bergen, og sor til Danmark til Erkebisp Absalon, der tog venlige» imod ham. Der
opholdt han sig en lang Stund og nod megen Godhed. Erik Erkebisp fik siden den Van

hilse, at han mistede sit Syn og blev blind.

H?lms" "n Halkel, en Son af lon Halkelsson, var gift med Ragnhild, en Datter afErling Jarl
og Kristine Kongedatter. Halkel, som kort for havde faaet Lehn og Lendermands - Ret af
Kong Sverrer, ponsede paa et Anslag, og Flere med ham. Sigurd, Erling Jarls Frille'

son, var paa den Tid Kong Sverrers Fosterson, havde lcenge vceret hos ham, og var af
ham bleven behandlet med megcn Godhed. Han kjendte ogsaa dette Overlceg mellem Hal

kel og Ragnhild, ligesom og Olaf, Harald Jarls Maag, var en af Hovedmcendene heri.

1) En lovligen forkyndt Frist af 5 Dage.
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Sigurd hedte en Son af Kong Magnus Erlingson og Gyrid, en Datter af Aslak Unge, og

han var da kommen til Halkel og Ragnhild, for hos dem at soge Tilhold og Trost. Det
blev aftalt i deres Raad, at de ffulde overgive Kongesonnen Sigurd i Olaf larle-Maags
H<ender, og Olaf tog ham med sig til Bergen. Olaf var jevnligen i Samtale med Kong
Sverrer, saa ingen Mistanke faldt paa ham. Engang da Olafs Skib var ferdig, sagde
Kong Sverrer, efterat de for havde veret i Samtale: „tro ffulde Du nu vere mig, Olaf."

Han svarer: «hvi siger Du Sligt, Herre?" Kongen havde en Kniv i Haanden, som han

stak foran sig, og sagde: „vore Uvenners Varsels-Aander sveve her i Nerheden." Da
Klafgik ud af Stuen, sprang den unge Kongeson der. Olaf sagde: „ner var det forbi
med os, Fosterson." Olaf havde Drengen med sig vester til Hjaltland, hvor han havde

store Eiendomme. Da var 8 Aar ledne siden Magnus Konges Fald.
Vaaren efter fore Olaf og Sigurd sor til Orkenoerne, hvor de besogte Harald Jarl

og finge der en god Modtagelse. Samme Våar gjorde Halkel lonsson sig reiseferdig,
under Foregivende af at han vilde paa Vikingetog i Vesterlandene. Han havde et vel
bemandet LanWb og seilede siden vester til Orkenoerne. Da nu han og Olaf larlemaag
modtes, blev denne Sag keret for Harald Jarl, at Magnus Konges Son var kommen

der, og de bade, at Jarlen vilde yde dem nogen Hjelp. Jarlen optog hans Tale vel og
gav ham et godt Langstib. Kong Magnus havde veret Harald Jarls bedste Ven, og
Jarlen gav hver Mand i hele sit Rige, som vilde, Lov til at folge med Halkel, Olaf og
deres Reisefeller. Da gav Halkel og hans Folge Sigurd Kongenavn; Mange bleve
hans haandgangne Mend, og svore ham Trostabs-Ed. En stor Menge Folk, fra Orken
oerne og Hjaltland stimlede til ham, udrustede Skibe, og beredte sig til at seile vcstenfra om
Sommeren. Da de nu kom til Norge, seilede de hurtigen langs med Landet oster til

Viken, og fore med saa stort Hastverk, at de kom uventendes til Tunsberg, hvor de traf
lon, Kong Sverrers Sosterssn. Der drebte de lon og Helge Bring, som for havde
baaret Kong Sverrers Merke, og der faldt mange Birkebenere. Derefter holdt de Thing,

paa hvilket Sigurd blev udnevnt til Konge, og denne Flok blev kaldet Vffjcegger. Der

paa fore de ind til Viken, hvor alt Folket underkastede sig dem, og saa gjorde hele Viken,
hvor de foer frem. De fore fredeligen frem, og lode Hver raade sit; men saasom de hav

de mange Folk, og kun lidet af Landet, bleve de snart pengefattige; thi bestuttede de at
vende med hele Heren sor til Danmark. Da de kom heclt sor til Trafn, overvandt
de et Kjobmandsskib, og toge en uhyre Mengde Gods, mest bestaaende i Kleder; men

meget i Guld og Solv, hvorpaa de mod Hosten vendte tilbage til Norge. Da Kong Sver

rer, som var i Throndhjem, forst fik Sporgelag paa dennne Flok, sendte han en stor Krigs
magt Landeveien til Viken, hvor nogle Hovdinger allerede for vare. Da Birkebenerne

spurgte, at Vffjeggerne seilede sondenfra til Viken, samlcde de sig i Sarpsborg. Disse
vare Hovdingerne: Kongesonnen Sigurd Lavard, Philippus, Birger Jarls Son, Håkon

Galin, Kong Sverrers Sosterson, Peter Steyper, Hjarrande Hvide og fiere Krigshovdinger.
De havde hen paa 300 Mand. Da Vstjeggerne sporge dette, lagde de deres Skibe op
i Elven ved Vorgar-Voldene, ginge der paa Land og Mede deres Folk i Fylking. Da nu

Birkebenerne saae, hvor meget Mandskab Vskjeggerne havde, stygtede de, men
ne forfulgte dem og drebte Nogle af deres Folk. Birkebenerne stygtede op i Landet, og

<sap. 119. eller nu Travemunde, eller Udlobet af Floden Trave ved Lubeck.
LoiF eller see 1 B. S. 59. LorF»ivellir (Borgevvldene), de flade Marker ved

bemeldte Stad.
12-
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Vapitel 120.
Kong Sverrers
Slag med B

ssjcrggerne.

Vskjceggerne finge siden ingen Modstand i Viken. Langt ud paa Hosten fore de nord til
Bergen, hvor de vare om Vinteren, og underlagde sig hele Landet med Skat og Skyld
sondenfor Stadt. De vilde hede Guldbener.

Kong Sverrer havde ladet gjore en Borg i Bergen paa Fjeldet ovenfor Biskops»
gaarden, og der havde Birkebenerne om Vinteren mange Krigsfolk, hvis Formand var
Sigurd Borgarklet. Icevnligen angreb Dskjceggerne Borgmcendene; men de kom lidet til
andet end at skyde paa dem. Borgmamdene svarede med Skud, og Vskjoeggerne vare
som ofcest de tabende. Den Vinter drev mange Folk tilVskjceggerne og bleve deres haand»
gangne Mwnd. Sigurd larlsson, som ansaaes for en viis Mand, var om Hosten i Vi»
ken lobet fra Birkebenerne til Vskjceggerne, og var da en blandt deres Anforere. En Hel»
ligdag i Begyndelsen af Langfasten bar det saa til, at Olaf larlemaag lydde Messe i
Olafskirken paa Bakken. Under Messen stod han ude ved Kirken, og havde lagt Haan
den paa Stolpen ved Kirkedoren; og imidlertid spcendte en Mand i Borgen sin Laasbue, og såtte
Pilen lige i Olafs Haand, saa Brodden gik igjennem den ind i Stolpen, og det blev et stort Saar.

Vskjceggerne sendte sine Folk fra sig til forskjellige Steder omkring i Syslerne; thi de ven»
tede ei Kong Sverrer, forend det leed ud paa Vaaren. Den Vinter sad Kong Sverrer
i Throndhjem, og havde bestilt meget Folk til sig fra Herrederne, eftersom han var beredt
paa, at Vskjwggerne snart skulde komme sondenfra. Krigsfolket laa om Vinteren ude i
Gildeskaalen, alt til han foer nord fra Kjobstaden om Vaaren, i Langfasten. Hans ster
ste Skib var paa 29 Bcenke, og siden nedefter smaerre. Kongen foer i stor Skynding
sor til Bergen, og Vskjwggerne finge ingen Nys om Kongens Fcerd for han kom i Nær
heden af Byen. Loverdagen for Palmesondag holdt de et Thing, hvorpaa Olaf Jarle»
maag holdt folgende Tale til Folket: «nu have vi spurgt for sand Kong Sverrers Faerd,
og at han snart monne gjore os et Besog, og nu skulle vi holde Raad om, enten vi skulle
bie ham her og staaes med det Mandskab vi nu have, eller ville I tåge en anden Be,
slutning, eftersom Mange afvore Folk ere borte? Sigurd larleson er med 6 Skibe sor i Sta,
vanger; thi kunne vi seile undas og opsoge dem. Eystein Korp er inde i Sogn med 3
Skibe, og hans Mandskab kommer os lidet til Nytte." Da svarer Halkel lonsson: „jeg
har derimod det Haab, at os ikke skorter Folk dennesinde mod Kong Sverrer, nåar det
tun ikke fattes os paa et godt Raad, eller Lykken vil vcere os mere ugunstig i vorr Fore
tagende end det er vel tilstcevnet; thi i gode Raad synes mig de Fleste at have staaet til
båge for Kong Sverrer, og jeg venter, at vi feire over ham, med mindre vi ere fremfusende
i vort Raad, hvorimod vi maae tåge os vare, ellers kunne vi venre samme Skjcebne, som Andre
have havt." De Fleste stundede ogsaa mest til at staaes; thi ginge de til deres Skibe,
rustede sig, reiste Stridsskjcrrme paa Skivene, og lagde seent paa Qvcelden ud til Flore
vaag, hvor de laae om Natten. Den samme Aften ved Solefald kom Sverrer i Nær
heden af Bergens By. Han steeg ombord paa en let Farkost, roede ind til Byen; men
det ovrige Mandskab roede sorester den ydre Vei til Gravdal. Da Kongen havde faaet
sandt Nys om, hvad Vskjceggerne foretoge sig, steeg han paa Land ude ved Holmen, og
gik op til Kristkirken. Der bragtes ham den Tidende, at Paal Biskop var dod Dagen for,
og at hans Liig stod oppe i Kirken. Derpaa foer Kongen op til Borgen og befalede

Cap. l2tt. Om Loi-x ved Vergen, see 2 B. S. 85.
» VsKKum (paa Bakken) paa Nordnces, see Berg. Beskriv, af Sagen og Foss

S. 42.
(Floreoaag), 6i9f6alr, Holmr og Uvaiksne» ved Bergen, see 2 B. S. 85,

142, 199.
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Bergmyndene at give ham Mandffab til Slaget. En kort Stund dvcelede Kongen i Byen,

roede derpaa for ud til sit Mandffab, hvorefter de lagde deres Skibe laengere mod Syd til
Hvarssnces. Siden foer Kong Sverrer ud paa en Baad til Florevaag, for at tåge Vffjceg
gernes Vagt i Aiesyn. Der Horte Kongen Mcendenes Samtale, og Halkels Overlceg

med sine Folk, at de skulde staaes den Time det lysnede: „det er mit Raad," sagde Halkel,
„at binde vore Skibe sammen; thi da hjcelpe vore Folk hverandre bedst. Lader os forst
kaste Stene paa dem, saa loenge de kunde faaes, derncest ffulle vi lade Skudvaabnene gange,

og da gjore et Angreb, som seent vil gaae dem as Minde, og da vil Udfaldet snart vise sig.
Enhver gjore sit Bedste, eftersom han duer til, og siden bevare os Gud!" Derefter foer
Kong Sverrer til sit Mandffab, og fortalte dem Vffjceggernes Forfatt og Anlceg." Mig
synes det raadeligt at lcegge brat mod dem, medens de endnu ere lidet beredte paa vort An
greb, heller end nåar de vorde mere fcerdige. Nu ffulle vi mcerke alle vore Skibe og
knytte et Liinbaand om den forreste Stavn paa vore Skibe, dersom vi angribe dem, forend

det bliver lyst. Saa ffulle vi og vogte os i Angreber, eftersom vi have at staaes mod hoi
bordede Skibe. Vi ville derfor i Forstningen lade vore Skibe vwre lose, medens de gjore
det heftigste Anfald. Vogter Eder og dcekker Eder vel i Forstningen, og lader deres Vaa

ben falde over Bord., Enhver passe paa sine Vaaben og sine Aarer; thi dem monne vi
behove, hvo der end seirer." Kong Sverrer havde 20 Skibe og heller smaa; men Vffjceg
gerne havde 14 Skibe, og de fleste vare store. Om Morgenen i Dagningen lagde Offjceg
gerne teltlose ud i Florvaag, losnede derpaa deres Landtouge og roede ud af Vaagen. De
lagde en Kabbelline mellem deres Skibe baade for og agter, og roede Alle frem paa engang
for at opsoge Kong Sverrer; men da det endnu var morkt, vidste de ikke af nogec, forend
Kong Sverrers Skibe rendte mod dem, og da reistes Hcerffriget paa begge Sider. Bffjceg
gerne grebe i stor Hast til Tougene og trak Skibene sammen; men Skibene lob frem med

staaende Master, og det ene lob paa det andets Aarer, saa disse brackkedes. Siden ha
lede de Skibene sammen, bandt dem til hverandre, og da Birkebenernes Skibe rendte til
i det samme begyndte Slaget. Vffj<eggerne gjorde et heftigt Anfald, men Birkebenerne
stjode Skjoldene saa toet over sig, saa de ingensteds vare blottede. De lode deres Skibe

svoeve omkring hid og did, og ligesom drillede dem, og det var let at see, hvor vante de
vare til dette Arbeide, saa klogt som de bare sig ad. Da nu Vffjaeggerne begyndte

at blive modige, og den haardeste Skur af Skud sagtnedes, ophidsede Kong Sverrer Bir
kebenerne og sagde, ustander op, svinger Eders Vaaben, vwrer nu Birkebener, og viser, at
I forstaae at bruge Eders Vaaben." Efter dette reiste Birkebenerne sig op under deres

Skjolde, og gjorde et haardt Anfald. Nogle kastede Stene, Nogle ffjode, og lagde saa

tatt ind under Fiendernes Skibe, saa at Mange kunde baade hugge og stikke. Bffjoeggerne
toge sc.are tappert imod dem, og node godt af deres Skives hoiere Skrog. De fcestede

Stavnliaaen i Kongsffibet, drcebte Stavnboerne, og gjorde Skibet ryddeligt ncesten lige hen
imod Masten. Men da de beredte sig til at entre videre frem, angrebe Birkebenerne dem under
Kongens Opmuntring saa tappert, at Vffjoeggerne maatte rykke tilbage, og Nogle bleve drcebte,

Andre kom tilbage til deres Skibe. Da finge Birkebenerne deres Skibe loste; men de, der havde
lagt Bffjttggernes Storffibe ncer, og de der havde vceret fcestet til disse, vare i samme Stil
ling , i det de ryddiggjorde nogle af Birkebenernes Skibe. I dette Anfald ffede stort

Mandspilde; men dog faldt flere af Birkebenerne, som siden halede bort fra Skibene. Da
sagde Kongen: „holder Jer vel, gode Brodre; faa stige Angreb formaae de vel at gjore
imod os, lader os holde tappert ud; de ere neppe mindre tandsaare end vi." Da Bffjceg
gerne, saae at Birkebenerne halede bort, troede de, at de vilde flye. Da sagde Olaf Jar-
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lemaag: „ lader os nu gjore vort Bedste; thi nu blive de rcedde, som siedvanligen steer med
de Fleste, som overmandes. Lader os forfolge Seieren, kappe Tougene, og mandigen scette
efter dem." Alle vare villige dertil, og saa blev nu gjort. Da nu Skivene losnedes, og de

stulle greie Aarerne, savnede de disse, hvorpaa Skibene dreve hver sin Vei for Strommen.

Da roede Birkebenerne til, lagde 2 eller 3 Skibe mod hvert et as hine, og i samme Vieblik
kom Borgmcendene inde fra Byen. De havde et Langstib, hvorpaa der var 90 Mand,
og alle havde Ringbrynjer. Denne Krigsmagt kom Birkebenerne til god Hjcelp; da
ryddedes Vstjwggernes Skibe, og efter hvert som et blev ryddet ginge Birkebenerne fra Smaa«

stibene ombord ide sterre. Vstjwggerne havde opreist Kong Sverrers Banner, Seters,

ftuen, i Stavnen paa Hevdingestibet, og Birkebenerne saae nu fuld tydeligen, hvor de havde
at soge den. Birkebenerne angrebe hart, og standsede ikke forend de naaede Banneret;

derncest entrede de Skibet og ryddede det fra Stavn til Stavn. Sigurd Kongeson sprang
over Bord og blev drcebt under Svemningen. Lodin en Son af Paal Smaaoie og
Halvard Bratte roede bort paa to Skibe. Olaf larlemaag sprang og overbord, da hans
Skib var ryddet, og svommede til Lands; men Birkebenerne vadede ud imod ham, og drcebte

ham, forend han kom i Land. Sidst blev Halkels Skib ryddet; thi det var bedst beman»
det og mest hoibordet. Halkel faldt paa sit Skib med den allerstorste Deel af hans Svite.
Der faldt ncesten alt Vstjceggernes Mandstab uden det som blev givet Livet. Kongen

havde sagt, at der ei skulde synges Hoimesse i Byen, forend han kom fra Slaget, om det
ei gik altfor galt. Nu roede Kongen ind til Byen, og lod fore alle Skibene med
sig. Det tras sig saa, at der var just Hoimesse, da Kongen kom fra Slaget, og da han
kom, blev strår Messen sungen. Strax efter Slaget dode Baard Guttormsson og Bene»

dikt Litle, med stere Krigsmcend. Lidt senere bleve Sigurds og Olafs Liig fundne. Da
lod Kong Sverrer Sigurds Liig syne af en talrig Mcengde, til Bcviis for at det var

den Hovdings Liig, hvilken denne Flok havde med sig. Han befalede, at Liget stulde jor»
des sondenfor Sanghuset paaMarie-Kirkegaard; men Halkels Liig blev jordet i Krist-Kirke»

gaarden. I Marie-Kirkegaard blev der gravet en stor Grav, hvori mange af Vstjcrgger,
nes Liig bleve lagte, og overst Olaf larlemaags. Det er et almindeligt Sagn iblandt

Folk, at intet Slag har voeret, hvori Seieren er bleven vundet med stsrre Forstjel af Skibs'

Skrog end i Florevaag, ligesom der og var stor Forstjel paa Fcerdighed i Angreb, som
voldtes meest deraf, at Birkebenerne vare mere vante til Slag; men Ostjceggerne derimod
vaabendjcerve og uagtsomme iat dcekke sig. Da Sigurd larlsson spurgte denne Tiden»
de, vendte han sorefter langs med Landet, alt oster til Viken og stak derpaa over sor til

Danmark. Nogle Krigsfolk fulgte ham, Nogle splittedes ad paa forskjellige Veie, og
Mange bade om Naade og finge den. Eystein Korp seilede vesterud over Havet.

Erkebisperne Erik og Absalon sendte Mcend med Breve sor til Rom til Paven, hvoriErtebispens </
ul Alt nedstreves om Kong Sverrer, efter Erkebisp Eriks og hans Mamds Vidnesbyrd, saa

og om alle deres Stridigheder, for Erkebispen havde forladt sin Stol. Pavens Svar var
indrettet efter Erkebispernes Ordsending, og Paven lyste Ban over Kong Sverrer, dersom

han ei lod Erkebispen faae hvad han vilde og krcevede. Det samme Brev lod Erkebispen oplcese
i Danmark, og lyste hver Sendag Ban over Sverrer Konge i Kordoren. Da nu Kong
Sverrer spurgte denne Tidende, talede han ofte paa Thinget om denne Sag, og sagde som
saa: at det var Danernes Opspind, men ikke Pavens Ord, og meente, at blinde Erik ei mon»

ne lyve Kongedommet fra ham, „og det samme Ban og Forbandelse, som han lader ud<

gaae over mig, det har nu sat sig i hans egne Dme, derfor er han nu blind. Kun de
hjemfalde til Ban, som gjore Bans-Vcerk. Men jeg er Kongeson og retteligen kommen
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til dette Land og Rige. Mangen Moie og Våande haver jeg taalt, forend jeg naaede dette
Rige, og ei vil jeg lade det fare for den Sags Skyld. End fare Erik til sin Stol, endog

han er blind, om han vil holde Landslov, som den stander her i Landet. Men endog
begge hans Ame karske, som nu baade ere blinde, saavelsom hans Sind, til at see

hvad Ret er, monne jeg dog ei for hans Skyld bryde Kong Olaf den Helliges Lov, hvor
ofte han end monne banscette mig og forbande mig i Afgrunden."

Kong Sverrer foer kort efter Paaste osterpaa efter Sigurd larlsson og vilde splitte ad denne

Flok, som holdt sammen. Vaaren efter foer han alt oster til Konghelle, og da kom Pavens Sen
demand og Legat med Folge did. Kongen indbod dem til sig og havde Legacen nogle Dage
til Gjcest ved sit Bord. De talede om mange Ting sig imellem, og Kongen undersogte

hos Legaten, om han vilde indvie og krone ham til Konge. Legaten fandt det rimelige
og svarede vel derpaa. Men da de geistlige Mcend erfore dette Overlceg mellem dem, for
tolle de Legaten, at Kongen var uenig med Erkebispen, og at denne var fra sin Stol, og

fraraadede saaledes, at Legaten dertil stulde give sit Samtykke. De lagde Kongen til Last,

at han for havde vceret indviet til Prcest, og tillige at han nyligen havde cegteviet sig til
en Kone, endstjondt han havde en anden for i lovlige Mgtestab, og Begge levede. For
mange stere Ting beskyldte de og bagvastede de Kongen. Nceste Gang nu Kong Sverrer

kom paa Tale herom med Legaten, ncegtede denne Kongen Indvielsen, bod ham forliges
med Erkebispen, og sagde, at det tilkom ham at vie Kongen. Da svarer Kongen: „jeg
feer hvad Dit Mrende monne vcere hid til Landet; nemlig det samme som andre falske
Bedrageres. De lobe hid fra Üblandene og ville faae sig Penge; men gjore vort Rige

til Spot og Had den Time de komme bort. Nu vil jeg, at Du stal fare bort fra dette
Land, og ikke narre Penge fra mine Undersåtters her i mit Land." Efter dette foer Le
gaten bort.

Kong Sverrer vendte tilbage nord til Viken, og sendte derpaa Mcend efter Nikolaus

Bisp. Da Biskoppen havde indfundet sig hos Kongen, kaldte Kongen ham til en Sam
tale, og deri sagde han, hvorlunde han var bleven våer, at al den Svigtale, som Halkel og
hans Tilhcengere havde brugt mod Kong Sverrer, var forst oprunden under Bistoppens

Tungerod, hvilket Kongen bar paa ham med tydelige Beviser. Biffoppen ncegtede og
gjorde Indvendinger derimod; men Kongen sagde, at det kunde ikke hjcelpe, og paastod, at

han vidste Alt det Sande heri. Kongen truede Biskoppen med den haardeste Voldsomhed,
og kaldte ham en Drot-Sviger og en Fcedrelands-Forrceder. Biskoppen bad Kongen
om Skaansomhed, lovede ham Trostab og tilbod sig ved Ed og Svcergen dertil at for

binde sig, og lets ville gjore Alt, hvori han havde forseet sig, godt igjen efter Kongens eget
Forlangende. Da var han saare myg, og Kongen tog ham med sig til Bergen. Kon

gen sendte de Ord til Thorer, Bistop i Hammer, at han skulde komme til Bergen det
fsrste muligt, og saa gjorde han. Der kom og Nial, Biskoppen i Stavanger, og der
blev talt om Bispevalg, hvo der nemlig i Paal Bistops Sted stulde vcelges til Bispe
stolen i Bergen. Da blev valgt en Mand, som hedte Martein, og var Kong Sverrers
Hirdprcest. Han var engelst af sin ganske Herkomst og en overmaade god Klcerk. Ham
viede de til Bistop efter Kong Sverrers Raad, og derved vare disse Bistopper tilstede,

nemlig Nikolaus, Thorer og Nial. Nikolaus Bistop var da i stor Kjcerlighed hos Kong
Sverrer, og var Formand i alle de Raad, som Kongen vilde lade faae Fremgang. Da

blev der gjort et stort Gilde i Kongens Gaard, og bestuttet, at disse Bistopper stulde vie
og krone Kongen. Saalunde foer det og frem, at de indviede ham til Konge paa Apost
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lerne Petri og Pauli Dag. Der fik han Kronen, og Nikolaus Bistop var Indvielsens
Hevedsmand. Kongen gav dem alle gode Gåver, og de stiltes ad i megen Kjerlighed.

Vinteren tilforn var Bistop Thorlak den Hellige ded paa Island, og samme Som
mer kom Paal lonsson, en Sennesen af Lopt ude fra Island, og var om Vinteren i

Norge nord i Nidaros. Vaaren efter foer han over Fjeldet ester til Viken, og traf
Kong Sverrer i Oslo, hvor han havde siddet om Vinteren. Da drog Paal ser til Dam
mark, blev viet til Bistop af Erkebistop Absalon, og foer om Sommeren tilbage til Nor
ge, og nord til Bergen. Kong Sverrer foer om Vaaren nord til Bergen, og didhen vare
alle Bistopper, som i Norge vare, indstevnede for at holde Raad med Kongen; thi Erik
Erkebistop havde da sendt sine Breve nord til Norge ogstevnet alle Bistopper i Landet

til sig. Da kom alle Bistopper til Bergen, og der kom ogsaa Bistop Paal lonsson.
Fere-Sommeren var Kong Sverrer meget af den Tanke, at sende en Krigsmagt til Or»
keneerne, og gjengjelde Indbyggerne deres falste Svig. Men da dette spurgtes i

Vesten, udfandt Harald Jarl og Bjarne Bistop et Raad for dem. Jarlen gjorde sig
reiseferdig'vestenfra, og med ham Bjarne Bisp tilligemed alle de bedste Mend fra Orken»
eerne, og disse indfandt sig ved dette Bispemede i Norge. Hevdingerne havde Stevne
mede imellem sig, hvori de holdt Raad med hverandre, og deri besluttedes at sende Mend
med Breve til Paven. For disse Breve var Kong Sverrers Segl sat, saavelsom alle de

fernevnte Bistoppers, som der vare tilstede. Til denne Reise rustede Thorer Bistop sig,
og med ham Rikard Svartemester, og med dette Mrende fore de til Pave Coelestin.

Derpaa kerede Kong Sverrer og Harald Jarl deres Sag i Retten paa et Thing,
som var sammenkaldt ude i Krist-Kirkegaard. Hele Hirden stod om Kongesedet, men

Nogle sadde fremmenfor, og udenomkring stode mange Folk, og der var Jarlen. Han
begjerede Ordet og talede saalunde: „Her er nu sammenkommen en stor Mangfoldighed
af gode Mend, og jeg tiltrengte vel Almuens gode Bifald til min Tale. leg er nu

gammel, som kan stes paa mit Skjeg, og jeg har stillet mig for mange Kongers Kn<e,
stundom med Kjerlighed, men ofte i vanskelige Sager. Nu ligger mig en ny Våande

for Haanden, nemlig min Herres, Sverrer Konges, Vrede, endstjendt jeg mmdre har voldt
den end jeg er bestyldt for. Ikke raadede jeg for hiin Floks Opstand; men Sandt er det,
at jeg ei sloges imod dem; thi ikke kan jeg Hades med alt Folk der i Landet, saalenge jeg
stal vere Jarl derover. Ikke heller gjere Orkeneingerne Alt efter min Villie. Mange
leve ud fra Orkeneerne og herje paa Irland eller Skotland, eller reve Kjebmend,Alc mod

min Villie, og dog siges der, at jeg ei er stap til at revse. Men herom er ikke lenge at
tale; efter hvad der er steet, som sagt, legger jeg nu Alt i Guds og Eders Vold, Herre."
Efter denne Tale gik Jarlen frem mellem Folket, og faldt for Kongens Fedder. Kongen

saa sig om, tog seent til Orde og sagde: „ meget Herverk gjorde de i Norge, der udsty
rede en saa sterk Flok hid til Landet, som Vstjceggerne vare, og dette blev gjort Meget

imod mit og mine Mends Sind. Men nu er Jarlen kommen hid, som I kunne see, og
angrer nu Alt hvad han mod os har forbrudt. Han beder om Mistundhed, og den vil
jeg lade ham vederfares; thi det behever jeg af den almegtige Gud, at han mistunder mig
fremfor hvad jeg har fortjent. Stat nu op, Herre Jarl, og ver i Guds Fred og i min;
og jeg stal ved en bedre Leilighed opregne mine Forligs-Vilkaar." Kong Sverrer lod ned

strive alle de Forligs-Vilkaar, han forelagde Harald Jarl. Han lod ogsaa optegne alle de

Jorder og Eiendomme i Orkeneerne og Hjaltland, som vare hjemfaldne Kongens Gaard,
og de Mend havde aat, som lode deres Liv i Florevaag. Han såtte 3 Aars Frist, in

den hvilken de Dedes Frender stulde have lost lordcrne med Penge, og vare de da end
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ikte indloste, da skulde de til evig Tid tilhore Kongsgaarden. Kong Sverrer underlagde sig
hele Hjaltland med Skat og Skyld. Han såtte Harald til Jarl over Orkeneerne med de
Wlkaar, at Kongen skulde have Halvdelen af alle Sagefald; han såtte Sysselmamd der
over og ved Skilsmisjen svoer Harald Kongen Troskabs Ed.

Siden havde Kongen en Samtale med Bisperne, forend de skiltes ad. Da sagde

Kongen: „det er mit Raad til Eder, gode Hovdinger, at I med Forstand rygte Eders Em-
bede, hvorover Gud har sat Eder. Lader det jwvnligen rinde Eder i Hu, at det ei er Eders
Fcedrenegods eller Arv; og tittige, at om Erik Blinde jager Eder fra Eders Bispedom, har han li
det Godt at give Eder i Stedet, fordi han Intet har at give sig selv. Nu haver han ikke mere end
9 eller 10 Mand, og dog Alle paa en Andens Bekostning; men om I alle holde fast
Sambaand med mig, da skal jeg vcere Forstander for Alles vores Sag." De lovede Alle
godt, og ikke at forlade Kongen.

Der var en vikversk Mand, som hedte Hreidar, der loenge havde vaeret udenlands og Eapite, 127
faret vide omkring. Den Sommer kom han til Norge med Brev og Segl, som blev kal- Sendemand"
det den gyldne Bulles Skråa. Dette havde Grackernes Konge sendt til Sver
rer Konge; men det stod i Brevet, at Kong Sverrer skulde sende Grackernes Konge 1000

gode Krigsmcend. Han havde og sendt til Danmark til Kong Knut en Mand, som hedte
Peter, med Tilnavn Ildske (Ondskab), med samme Ordsending, og ligesaa en tredie Sende
mand til Sveakongen. Hreidar Sendemand talede ofte sit Mrende for Kongen, og i Forst

ningen tog Kongen det nok saa vel op, og lovede noiere at tcenke derover, hvorpaa Hreidar
blev hos Kongen Vinteren ester. Den Host opgav Kong Knut i Svithjod sin Aand, og da
kom Sorkver Karlsson til Riget og fik Kongedemmet efter ham.

Samme Host foer Nikolaus Bistop sor til Danmark til Erkebisp Absalon og Erik, Epitel 12»,

og forligte sig med dem. Vinteren efter kom Thorer Biskop og Mester Rikard sondenfra Rom
til Danmark, og med dem en Kardinal fra Romaborg; men Alle faldt i en brat

hvoraf de dode, og der kom ikke saa snart nogen vis Kundskab til Norge om hvad deres
Wrende havde vceret. Nogen Tid efter kom danske Mcend og overgave Kong Sverrer

Pavens Brev og Segl, sigende som saa: at Thorer Biskop og Rikard Mester havde sat

disse Breve i Pant for Penge, som de sagde de havde laant Biskoppen og hans Fcelle.
De overgave Kongen Brevet, og han gav dem saa mange Penge som ham syntes. Dette
Brev lod Sverrer Konge oplcese i Chorderen og viste derhos Pavens Segl og Brev.
I Brevet stod, at saasnart Paven erfoer med Sandhed, at Kongens Sag var retfcerdigere

end Erkebispens, loste Paven ham og hans Rige fra alt Ban. Kongen sagde, at han hav

de faaet sand Kundskab om, at Kardinalen, Thorer Bisp og Rikard Mester havde voeret
i Gjestebud hos en Prcest, og at der om Qvwlden var bleven kastet Gift i deres Drik,
hvoraf alle 3 vare dode.

Vaaren efter undersogte Hreidar hos Kongen, hvorledes det skulde gaae med hans kapitel
AErende. Kongen svarer saalunde: „der ster ikke meget fredelige ud her i Landet; thi
jeg haver spurgt, at Danerne monne opfostre Ulve, som de ville sende mod os, nåar de kunne

komme til dermed. Her sidde og nogle indcnlands, som jeg ikke troer vel, saasnart nogen

Flok rorer sig; thi vil jeg under saadanne Omstcendigheder ei sende mit Folk fra mig."
Da spurgte Hreidar, om Kongen vilde give Bondesonnerne eller Kjobmcendene Lov til at fare,

om de vilde; Kongen lets ville gjere dette. Saaledes samlede Hreidar en Skare, hvormed

han foer ud af Landet om Sommercn sor til Danmark til Halore, hvor der var ec
1) Alexius.

Cap. 29. eller nu Helsingsr i Sjoeland.
111. Binds Iste Hefte. 13
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Marked. Der kom Nikolaus Bisp og mangfoldige Nordmcend med ham, de fteste Vik
vceringer. Nikolaus Bisp tzavde med sig der en Gut, som de kaldte Inge, en Son af

Kong Magnus Ernngsson. Birkebenerne kaldte ham derimod danst, og sagde, at han

hedte Thorgils Thueffid. Der paa denne Markedsstrand reiste de en stor Skare, og
mangfoldige Menneffer strommede dertil. Erkebisp Erik forenede sig og med denne Fcerd,
og med denne Flok fore de siden nord til Norge. Der var ogsaa Sigurd, en Son af
Erling Jarl, med, foruden andre mcegtige Mcend, og denne Flok kaldtes Bagler.

Kong Sverrer var oster i Viken, da denne Tidende spurgtes; men Baglerne fort«
rq Baglerne.

Seims-Fjordenog sendte brat nogle Mcend dem i Mode. Kongen selv speidede efter

dem, tilligemed Nikolas fra Vestnces, og fik saaledes at vide, hvor meget Folk Baglerne
havde, og at de syntes mandstcerke. Kongen sagde til Nikolaus og Sigurd Lavard, at
de stulde lcegge deres Skibe til Lands ved en Gaard, som heder Sonaberg, og bod dem
finde paa en List, hvormed de kunde drille Baglerne. Selv roede Kongen til Haastein,

hvor han fandt Baglernes Vagtmcend og dem. Derefter roede han ind til sit
Mandffab, og de verlede nogle Skud med hverandre, dog uden stor Folkespilde. Den
Skude, som Kongen styrede, laa ncermest inde ved Land. Baglerne vare oppe paa Land

paa et Sted, som nu heder Mugavold, og havde trukket deres Skibe, som bestode af fem

Langffibe og 100 Smaaffuder, paa Land til sig. Kong Sverrer havde 30 Skibe, hvor
af de fleste vare smaa. Da Kongen saa, at Intet var at udrette mod den store Mceng
de Folk, de havde imod sig, bod han sine Mcend fare varligen frem, at ikte Skibene ffulde

trcekkes op paa Land under dem. Selv lagde han da sine Skibe ud af Skudmaal, og fatte
over Sundet til Ven, hvor han laa en Stund. Paa et Bjerg lige over for Baglernes Skibe
lod han reise en Valslynge, og om Qvcelden, da den var fcerdig, slyngede Birkebenerne en
Stund og knuste Skibe for Baglerne. Om Qvcelden da det blev msrkt, såtte Kongen
sin Son Lavard og Eylif Rode, som begge styrede et Skib, hvorpaa der var 80 Mand,
til at holde Vagt over Slyngen. Kongen sagde til dem: „I maae vcere saaledes paa

leres Vagt, som om Baglerne kom hid i Nat." Derpaa gik Kongen til Skibene. Vei

ret var gyselig koldt, saa Mange vare paa Venene for at holde sig varme; men Andre
lagde sig i under Valstyngen, og det var da blevet ganske bcelmorkt. Der gik et

mellem Landet og Verne, og Baglerne ginge op paa Stranden om Natten, og

havde 100 Mand, Alle bevcebnede med Brynjer. Birkebenerne, som laae under Valstyn
gen mcerkede ikke til nogen Ting, forend Spyd stode paa dem; da sprang de op. Da
sagde Eilif Rode: „ lader os jage dem fra os; de have kun en Haand fuld Folk. Derpaa

t) Forfulgte dem paa Flugten. 2) Dynge. Deraf maassee brcrnde i Kase. 3) Sandbanke.

<sap 130. Bun«i. Herved maa uden Tvivl sigtes til Sundet imellem Salto
og Karns i Vcette-Herred i Bahuus-Lehn (cfr. S. 40), hvor Alt passer godt til Veffrivelsen,
ifolge hvilken der og ved dette Sund stod en Kirke (Cap. 132), nemlig Karns, fordum

Kirke (rsde Bog), cfr. Saml. t. d. N. F. Spr.og Hist. 1 B. S. 277.
BsimB-hsi-11l- (BIVMB-fj.), nu Sams-Fjord, som ssndenfor Salts-Sund ssjcerer sig i Syd

vest ned imod den betydelige Gaard Sam (Belm, OisNeimi) i Tanums Sogn i Bahuus-Lehn, l. c.
S. 569. Ved Indlobet af denne Fjord er Hafsteiussuull (hos P. Clausssn S. 30 Hasteen
sund). og en af de Ser, som begrcrndse det i Nordvest, maa formodentlig vcrre det NuB<e,n eller
Halstein, hvor Baglerne havde udstillet en Observations-Post for at iagttage Kongeu i Scims-
Fjorden.
cal?Kundffab til Egnen formodentlig let kunde gjenfinde, cfr. Saml. l. c. S. 277.

Vestnes, d. e. Herregaarden Vestnes i Sognet af samme Navn i Veds Prcestegjoeld i Roms
dalen, see Kraft N. V. V. 189.
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tvende han sig til Modvwrge mod dem med nogle faa Folk, hvoraf de Fleste faldt. Kon«

gesonnen Sigurd Lavard styrtede sig med de steste Andre ned for en Klev, og stcev
nede til Skibene tilligemed dem, som for havde forfoiet sig bort. Baglerne forfulgte
dem, og de kom mellem hverandre. Det hjalp Birkebenerne meget, at det var saa morkt,
saa de ei kunde kjendes, dog mistede Birkebenerne meer end 20 Mand, og Baglerne
brode Valslyngen i sonder. Da de Birkebenere, som paa Skibene vare, erfore dette, lode
de blaese i Krigsluren og bestuttede at gjore Landgang. Nikolaus fra Vestnces sprang

hurtigst paa Land, og Baglerne trak sig nu tilbage til deres Hcer. Kong Sverrer gav
sin Son Sigurd mange haarde Ord, og sagde som sandt var: „andenlund holdt jeg Vagt, da jeg
stred om Landet med Magnus Konge. Vee vorde den Kongeson, der saa ilde vogter

sin Skare, som Du har gjort. Pak Dig nu bort og op paa Land, saa Du ei kommer
for mine Vine for det dages." Da ginge Mange op paa Land og vaagede til det blev lyst.

En Dag laa Kong Sverrer paa sin Skude i Seimsfjorden, og roede ind under Gapite, «i.
Landet med nogle af sine Folk; men Baglerne ginge frem paa et Bjerg og raabte til dem.

Da sagde Sigurd larlsson: „er Sverrer, min, paa Skuden?" Liot Ha»

raldsson svarer: „Her er Kong Sverrer paa Skibet, og sandt er det, at han ei har gi«

vet stettere Mand end Dig Mad, det viser Du nu." Da sagde Nikolaus Bisp: „hvi
ganger Du ikke paa Land Sverrer? vil Du ikte staaes nu, Du Gudsbespolter? Du rover

og plyndrer saa gjerne som Du vil leve. Nu Ml jeg bie Dig her. See nu her mit
Haandliin," og dermed holdt han op Skjoldet." nu haver jeg den Bispehue og den Stav,
som jeg stal bcere mod Dig efter Pavens Bud, og det er Staalhuen og Svaerdet. De
samme Naaben stal jeg bcere, indtil Du vorder drcebt eller jagen ud af Dit Rige." Bir

kebenerne stjode alt i Eet Ord ind i hans Tale og sagde: „det tykkedes os ei farligt at
gange paa Land, nåar vi havde alene stige som Du, Nidding, til Modstandere, og disse
Vaaben stal Du frembcere paa Dommedag." Andre sagde derimod: „ilde boerer Du

Dine Vaaben, og saa har Du for gjort." Kongen bad dem ikke stjcemme sig ved Ord.
End sagde Bistoppen: „I tvivle stedse om mit Mod. Gak Du nu, Sverrer, ene paa
Land, og jeg stal komme imod Dig. Da stal jeg prove om Peter Apostel og hiin hellige
Halvard staaer mig rckere bi end den gotste Krigskappe Dig, som Du troer saa meget paa."

Da svarede Kong Sverrer saa hans Mcend Horte derpaa: „Det vil blive sagt, om vi to
staaes, Bisp Nikolaus, at det var to Tarver som bedes, der er ikke Mod i nogen af os."

Derpaa lod Kongen sig roe ud til sin Flaade.

Morgenen efter holdt Kongen Huusthing og spurgte sine Mamd til Raads, om hvad 132
de nu stulde gribe til? Nikolaus af Vestnoes svarer: „Ilde tykkes det os, at ligge her mad-

lose; enten ville vi nu hale mod Fienden og siaaes, eller og fare didhen, hvor vi kunne faae
Mad." Kongen svarer: „Det er vist saa, Nikolaus, at Du siger hvad Mange tamte, og

jeg venter, at Ledingsmcendene stunde til Hjemmet. Men saa ilde, som I tykkes om at
ligge her, saa tykkes Hine, som ligge her indenfor i Sundet ingenlunde herom bedre, og
snart monne denne Forsamling adsplittes, om vi oppebie det. Men eftersom Inu ville

bort, stal og saa vcere." Kongen lod nu Skibene hale frem, og saa blev gjort. Det
var paa en Sondag. Kongen lod sine Mamds Liig fore til Kirken i Salto - Sund, og

derpaa seilede han nordefter med hele Flaaden med god Bor heelt til Bergen. Da gav
han alleLedingsmcendene Lov at fare bort; men styrede selv nord paa, draklulen i Thrond
hjem, og sad der om Vinteren. Baglerne sogte derimod nordefter til Viken og lod sam

menkalde Borgar-Thing, paa hvilket de toge Inge, Magnus Konges Son, til Konge.

1) Fosterfader.
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Derpaa underlagde de sig hele Viken og Oplandene, og såtte Mcend i alle Sysler. Ni-

kolaus Biffop var om Vinteren i Oslo paa sin Stol; men stundom sor i Danmark, og
paa den Tid blev Ivar Skjalge indviet til Biffop i Hammer-Kjoping. Dengang kom til
(Baglernes) Flok Halvard af Saastad og Kolbein Strinef, med mange Andre. Den

Vinter toge Nikolaus Biffop og Sigurd larlsson Meget af Kong Sverrers Gods ud af
Vceggen paa Mariekirke ude paa. Hovedoen og forte det med sig.

Vaaren efter fore Nikolaus Biffop og Sigurd larlsson op til Hedemarken og sendte

K?ng" Svtt3rs Krigsfolk fra sig nord over Fjeldet. Disse kom ned ien Fjord, som heder Alde indenfor
Rugsund, hvor de droebte Kong Sverrers Sysselmamd, Thorer Darre og Einar Lygre

med deres Svite; men de Sysselmamd, som vare disse noermest, Thorer Krake og Thor

gils, siygtede undaf til Kong Sverrer, hvorefter Baglerne fore tilbage til Oplandene. Sam
me Vinter efter Juul holdt Kong Sverrer Thing med Bonderne, udbod Leding over hele
Throndelagen, Hålogaland, begge Morerne, samt Raumsdalen, og staevnede alt Folket til
sig tidlige» om Vaaren. Halvards Messedag var han kommen til Bergen med hele
Krigsmagten, som da monne bestaae af 3000 Mand, Alle paa Skibe. Kongen sad i

Bergen om Sommeren henimod Margrete-Messe, og ventede paa den Ledingsffare, som var
opbuden heelt sondenfor Stadt, og da stimlede saa meget Folk sammen til Kongen, at der optal

tes 6000 Mand, for han foer fra Bergen. Med denne hele Krigsmagt seilede han sorefter til
Gronninge-Sund, og det syntes Mange Forunderlige, hviKongen ei foer sin Vei videre,
men han cendsede ikke deres Tale. Kongen holdt Thing med Bonderne, og talede Meget
for sit Mandffab, saa at baade Bsnder og Krigsmcend kunde hore det. Blandt denne store
Skare af Ledingsmcend vare Mange, som vare urolige og hidsige. Til disse holdt Kon

gen folgende Tale paa dette Thing: „Usommeligt er det for gode Bondesonner, at fare ud
fra Throndhjem, Hålogaland og fra Morerne, ja om de end ere komne kortere fra, for at
flaaes med Bondernes Bohave eller Kar, eller andet deres Boes-Lod, hugge det itu eller
fordcerve det, om det end stander lige for Eder; thi dette er hverken klogt af Eder, eller Eder
til nogen Gavn, ligesom det og er Eierne til Ugavn og Meen. Thi beder jeg Eder, sag

de han, at I ikke gjore saalunde lamgere; og slig Tale var intet kongeligt Mrende, nåar
ei Nodvendigheden bod det. Nu bor jeg ei kaldes dette Lands Styrer, med mindre
jeg mager det saa, at Uscedelighed boies til Jorden, og ingen Fremgang faaer, hvor jeg
har at raade. Derfor beder jeg Eder med venlige Ord, at I nedlcegge denne Ustyr; thi
det er mig Meget imod at revse Eder, hvilket dog maa ffee, om ei dette Saa
fuld Ret synes jeg og at have til Riget og Landstyrelsen, endffjondt Nikolaus Bisp ei
siger saa, at jeg ei behover to eller tre Gange at tale om Ting af ei storre Betydenhed end
dette. Ikke heller kan jeg vide hvad Grund Nikolaus Bisp monne have til at sige, jeg ci
burde Konge over Norge. Mange have baaret Kongenavn, som have vceret Tr<el
qvindcs Sonner, medens jeg dog i Sandhed vel er Kong Sigurds og Gunhilds Son, og

det er mange Mand bekjendt, af hvad Slcegt hun er. Men er her end Nogle, som jeg
kunde troe derom ingen Kundffab havde, da kan jeg nu sige Noget derom." Derpaa op

regnede han for alle Thingmcendene alle hendes Slcegts-Grene, og da vedkjendte Mange

1) Heri steer Forbedring.

(sap. 132. 8a>llll«l!i-, Saastad paa Hedemarken, see foran S. 12.
Cap. 13!l. nu Olden-Fjord i Olden Sogn og Indvikcns Prestegjeld

i Nordfjord. see Firdir 1 V. S. 57.
formodentlig Lygren i Nordhordland, see 1 V. S. 288.

Kl-Vni asuull eller 61-suninKj»Buil6, sondenfor Bergen, see 2 B. S. 176.
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sig deres Frcender baade i Fcedrene- og Modrene-A3t, som derom tilforn Intet havde vidst.
Saaledes endte Kongen sin Tale, at han paastod, han Ingen vidste i Norge paa den Tid
bedre befoiet for Gud eller Mennester til at bcere Kongenavn end sig selv. „Endstjondt nu

Biskop Nikolaus vil heller have en Anden, da monne vi Birkebenere agte ligesaa lidt
derpaa nu som tilforn. Den Konge, som styrer Riget, bsr vcere baade haard og omhyg

gelig i sine Raad.l) os synes som saa, at endstjondt Bisp Nikolaus er en tunge
snild Mand, har han Hjerte som en Hare, men Trostab som en Rcev; thi dette have vi nu
jcevnligen saaledes provet, og endstjondt vi stulle opregne hele Ingerids Afspring, mon
ne Faa befindes cerlige og troe. Ikke vare Magnus og Burris troe, som siden tydcligen
befandtes. Men nu er det vel bedst at lade sligt vcere urort; thi omsider vil det vel pro
ves, hvad Enhver monne due til. Nu venter jeg, at det ei vil vare lcenge, inden vi Bir
kebenere monne indfinde os hos Baglerne, og da vil det vise sig, hvor stor Hjcelp eller
Trost den lodne Rcev er for dem i deres Raad mod os Birkebenere."

Efter denne Tale oplostes Thinget. Bonderne fore hjem; men Ledingsm rendene 134.
og Birkebenerne fore tilbage ned til deres Skibe. Kort efter blceste op en god Bsr; F°rbcrcvF/m
Kongen lod blcese til Afseiling; de gik under Seil, seilede osterefter langs med Landet, og

standsede ikke, forend de seilede ind til Oslo, hvor Baglerne vare med deres hele Hoer. Af
tenen for Jakobs Messe-Dag lagde Kong Sverrer sig til ved Hovedocn, gik om Morgenen
paa Land og Horte Messe; men da han kom tilbage til Skibene, holdt han Huusthing med
sit Mandstab og sagde: „Baglerne ere i Byen med overmaade meget Folk, og agte at
tåge mod os. Horer nu omhyggeligen til, hvorlunde jea agter at ordne Angrebet. Min
Son Håkon stal med alle Smaastuder roe i Land ved Leret indenfor Nonneklosteret, gan
ge der paa Land, saa op i Byen og falde dem i Ryggen, som paa Bryggen ere. Mine
Lendermcend derimod, Gregorius lonsson, Sigurd af Modastab og Eystein Ragnvalds
son, tilligemed Morerne, stulle lcegge til ude paa Stranden ved Marie Kirkegaard, og gan
ge opefter gjennem det sondre Strcede. End alt det ovrige Mandstab stal fare udcnfra
med mit Mcerke mod Bryggen, hvor Hovedstyrken af deres Magt monne vcere; lader os

nu gange til Skibene og lcegge ind mod dem." Nu lod Krigsblcesten i Luren, og hele
Hceren roede indefter saalunde, som Kongen havde befalet stulde stee.

Nikolaus Bistop talede for Baglerne og opstillede alle Fylkinger. Hans Ord vare
disse: larlsson med sin Skare, og Halvard afSaastad med Oplcendingerne stulle
udgjore en Fylking indenfor Nonneklosteret, og passe paa, at de ei komme i Land der; men

Vnund Lunns Sonner og Kolbein Strinef med den Skare, som er tapprest og haardest,
stal vcere ude paa Stranden. De stulle og passe paa Brocn, at Fienden ei kommer den

Vei ind i Byen, i Fald de lcegge til ude ved Trætteberg. End stal Kongemcerket, mit

Mandstab og Bymcendene, vcerge Bryggen. Kong Sverrer haver ikke saa meget Folk

som I monne tro. Skibene ere saa tyndr bemandede, at der kun er ccn Mand i hvert
Halvrum, hvor der er stest. See I ikke, at de have opsat deres Koier i Rummene,
eller tcenke I at det er Folk? Saa bansatte ere Birkebenerne, at deres Svcerd ei monne

I) I Terten raadvcm, omhyggelig i at vcrlge Raad.

(sap. 135. I. eir» (I.eilet), Forstaden Leret ved Oslo, hvor XunnuBotl- (Nonne-Klosteret,
nu Oslo Prcrstegaard) var beliggende. paa N>rni-, (eller 45)'i»i-, Oren), seudenfor
den nuocrrende Strandgade, ikke langt fra Soen, see Oslo 2 V. S. 50.

N6linBt»6ii-, nu Gd. Modstad, strår i Sydvest for Kirken paa Frosten i Stor- og Vcvrda?
lens Fogderi.

nu Nlunvcrrket. l Oslo, see 2 B. S. 50, 187.
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bide, og de vove ei at llegge til Slag. Viser Eder nu kjcekke; fei monne nu Sverrer vcvre,
om han anfalder os, maaskee salder Angrebet saa ilde ud for ham som i Seims-Fjorden."

Biffoppen var til Hest og nogle Klerker hos ham; han var oppe i Gaden udenfor sinGaard,
da Angrebet begyndte, og paa begge Sider blcestes i Krigsluren. Kong Sverrer lod sine
Skibe llegge saa hart frem, at de Lastffibe, som laae i Veien for ham, knustes. Baglerne
havde nedscenkt nogle Studer ved Bryggerne, saa Birkebenerne derfor ei kunde komme til

Angreb; saaledes de mod hverandre paa begge Sider med Buestud, og Haandstud,
og siden sogte Birkebenerne at komme paa Land over Lastjkibene. Bengeir Lange og Bo«

tolf Hafursson kom forst op paa Bryggerne; men en Engelstmand hug strår til Bengeir
og sagde, at de ikke der skulde gjore Landgang. Bengeir, som bedst as alle Mcend forstod
at bruge Svcerd og Skjold, afbodede Svcerdet, og gav Engelstmanden under Skjoldet et

Hug nedenfor Ncesen, saa gik i sonder og blev huggen over. Derpaa sogte mange
Birkebenere op paa Bryggerne; men Baglerne toge vel imod dem, og der blev en haard
Dyst. En Mand sagde til Biffoppen: „Herre, rider nu hart frem; thi vore Moend be
hovs leres Opmuntring, os synes Birkebenernes Svwrd nu bide hvast." Da sagde Bi»
sloppen: «lader os ride undas saa hart vi kunne, nu er Djcevelen vorden los." Efter dette

ilede de ud af Byen op over, og standsede ikke, for de kom op paa Gjollur-Aasen, hvor de

biede Mandstabet. Gregorius lonsson med sin Skare lagde til ude paa Stranden ved
Elvemundingen. Grunde» gik langt ud, og da Skibene stodte paa Grunden, sprang de over

bord, vadede til Lands, og ginge med rafft Mod paa Land. Da Bagler-Skaren, som hav
de staaet ved Gjed ebro, saae, at Birkebenerne vare komne i Land, styrtede de saa hvast
frem mod Birkebenerne, at disse vege tilbage og vendte om igjen til Skibene. Nogle
faldt, Nogle sprang lige i Våndet. Da de kom til deres Skibe, lagde de ud til Tmlle

berg, ginge der paa Land og sogte ind over stette Volden til Byen. Da Baglerne saae
dette, ilede de imod dem over Gjede-Bro, og der blev anden Gang en haard Strid imellem
dem. Håkon Kongeson lagde i Land ved Leret, og dette saa fast, at alle Skuder rendte op

paa torre Land. Strår sprang de fra Borde, opstillede deres Fylking og ginge op mod
Baglerne. Forst stjode de, siden stak de med deres Spyd; men Baglerne holdt ikke Stand

mod Huggene, og stygtede opefter nordenfor Byen. Birkebenerne forfulgte dem fast og
drcebte alle dem, de kunde naae; men Nogle af dem kastede sig ind i Byen og hug dem i

Nakken, som paa Bryggen stode. Da var og Kong Sverrers Banner, Seiersstuen, kom
men op paa Bryggen, og i samme Dieblik stygtede Bagler og Bymcend, Nogle ud af

Byen, Nogle ind i Gaardene. Kong Sverrer gik opefter Lang-Strwdet, og da han kom
op i Gaden, saae han hvorlunde de stoges ude paa den stette Vold, vender derpaa om over

Elven nedenfor Byen, og ud efter Volden; da gave de Baglerne et uheldige Bagstag, og
drcebte den storste Deel af det Mandjkab, som der havde vaeret. Birkebenerne ransagede
Byen, brode Husene op for at finde Bagler, og drcebte da atter mange Mand; men man
ge undkom, og stcevnede opover ud af Byen. Af Birkebenernes Skårer vare Nogle oppe

paa den stette Vold, Nogle paa Martestokken, og ilede Baglerne i Mode, hvorsomhelst de
kunde treffe dem. Der blev et stort Mandfald; men mest af Bagler; dog undkom de

allersteste af deres Hovdinger dennesinde.

I) Kjcrven.

sil ur» s (LlWllieas), nu Gjelleraasen imellem Agers-Herred og Skedsmo Sogn paa Ne
dre-Romerige.

Veitabru, nu Gedebroen, som ligger over Loen-Elven i Oslo.
Maurtu «tok Kar MsNu- Mnrtu-stoKKar), nu Galgeberget ved Oslo, sec 2 B. S. SZ.



Kong Sverrers Saga. **103

Efter dette lod Kong Sverrer ved Luren hele Hceren sammenblcese til Martestokken, hvor
han holdt folgende Tale til den." Gud have Tak, fordi han ikke mere nu end for lod os Birke- "«"'«nsseding"
benere gaae Glip af Seieren, og det formoder jeg, at Nikolaus Rcevehale vansteligen med
urced Hjerte monne have undromt. End videre vil jeg dog sige Eder Allesammen, at jeg
vil lade Skibene lcegge ud til Hovedoen. Jeg vil ikke, at de stulle gjere os et ftygtigt og

uforvarendes Overfald, om det salder Nogle af dem ind at vende tilbage til Byen, saasnart

de have Formodning om, at vore Folk lcegge sig fore i Uagtsomhed og Drik i Byen; og
det under jeg dem ikke, at de som en Vind skulde komme over mine Folk." Da foer Mand

stabet til Skibene og gjorde som Kongen bod. Men alt Gods blev tåget ifrå Bymaen
dene, forend de fore bort, fordi Bonder og Kjobmcend havde staaes imod Kongen. De
toge de Langstibe, som der vare, brcendte de sieste op; men toge med sig Bokastreppen, som
Nikolaus Bistop havde havt, og Gjorsuden, som Hide havde ladet bygge. Hide tog Boka
streppen og bramdte Vidsjaaen op, som han for havde havt; men gjemte Som og Segl;
thi hele Skibsgreien tilhorte Bonderne. Medens Kongen nu laa ved Hovedoen, lod han
bcere Byttet op paa en stet Vold sor paa Ven og befalede at dele Hcerfangsten i 4 Dele.

Derefter blev bloest til Huusthing, og han holdt Tale til sit Mandstab. Derpaa lod han
sine Mamd gange under Slangen, Hceren blev optalt, hvor stor den var, og den var paa
det femte Tusinde. Da kom der en Mand, som var Prcest, fra Nikolaus Bistop, og havde et
Brev at overgive i Kong Sverrers Haand, som Bistoppen havde ladet strive. I dette Brev sto
de disse Bistoppens Ord, at han vilde forliges med Kongen. Kongen svarer saalunde: „Sligt

haver han gjort for; men dog lidet derafopfyldt. Jeg veed ikke," siger han, „hvad han mener

med dette Forlig, eller om han bcdre nu end for vil holde det. Dog monne jeg vel tilstaae
Nikolaus Fred, om han selv vil komme til mig, og Du kan sige ham, at der er Mangt

og Meget, hvoras jeg venter at vinde storre Hceder, end af at drcebe ham, om han kommer
i min Vold: lad ham selv raade, og komme om han synes." Da forlangte Kongen af
Krigsfolket og Ledingsmandstabet at beholde alle Skibe med al Skibsredstab, som tåget
var, i Kjob for 15 Mcerker Guld; men Krigsmandstabet meente, at det ei monne vcere be

talt med en tredie Deel af sit Vcerd, om han fik det derfor. Derpaa kom Sigvald Kart
og Sigurd af Modastad, Eystein Ragnvaldsson og mange Andre til, og afsondrede Redsta
bet og Seilene i fire Parter som andet Gods. Da Kongen sik dette at vide, sprang han
fra Skibet med et Tondebaand i Haanden, hvormed han hug om sig. De fleste undromte

og kastede fra sig hvad de holdt paa; thi de saae Kongen var vred; kun Sigvald biede og

gik ikke undaf. Kongen stog ham to Slag tvcrrs over Skuldrene; men Sigvald vilde in
gen Modstand gjore. Nu horce Kongen op, og sagde, at de gjorde ilde, som brode hans
Bud, i det han paastod, at han selv vilde paatage sig Landets Voern, og derved blev det.
Kongen lagde stig Vcerd i Stedet, som han selv vilde. Den tredie Dag lod han Mand
stabet bloese sammen til Bytte-Deling. Derefter blev Byttet deelt i fire Parter og Lod

kastet derom; derpaa stiftede Hver sin Lod og fjerde Part i 12 Dele, og saaledes stiftedes
hele Byttet indtil enhver Enkelt omsider fik sin Lod. Og saa stort var Byttet, at hver
Mand fik omsider ikke mindre paa sin Part end to Mark Guld i Vcegr. Kongen laa der
paa lidet ncer en halv Maaned.

For nu at fortolle om Baglerne, da vendte de sig, Hovdinger og Hwrens Hovedstyrke,
ovenom Oplandene og saa nord til Throndhjem og til Nidaros. Men da de kom til Borgen "
paa Sttenberg, omgave de den trindt omkring med sit Mandstab, og lets de der vilde op

staae deres Telte. I Gaarden befandt sig da Thorstein Kugad, Bjalfe Skindstak og As
gaut med rundeligen 80 Mand, og der stortede dem hverken paa Vaabcn, Kost eller Drikks
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kapitel 13«,
Kong Tverrer
holler Thing

med B?i!dcrnc

saa Baglerne mod dem Intet udrettede. Siden holdt de Stcevnemode og Thing med
Bymcendene oppe i Krist-Kirkegaard, paalagde Byen Kost-Igjeld, og krcevede Ledingsstat
af Bonderne i Hcrredet. Nu fulgte de Birkebenernes Soedvane, og lode Folket svcerge

sig Trostabs-Ed, at de ikte stulle stille sig i deres Konges Fiende-Flok. Efter dette fore
de op til Borgen, og gjorde et langt Anfald mod dem med Skudvaaben, hvorpaa de siden
raabte til hverandre. Nikolaus Bisp sagde til Thorstein: „Uraadeligt er det at forsvare
Borgen; thi foruden at du forbliver i Ban, vil Du andensteds miste mere. Vi stulle sende
Krigsmcend til Din Gaard Godrekstad, og lade rove der allevegne hvad der er at faae, ja
lcegge Ild paa Husene og opbrcende Gaarden." Derefter kaldte Thorstein til sig Bjalfe
Skindstak, og sagde til ham, hvorlunde det var uraadeligt at holde Borgen lcenge, om Bag
lerne saa traadt vilde omringe den. Enden paa deres Samtale blev saalunde: de bleve
forligte om at overgive Borgen, uden at dog de andre Borgmcend vidste noget om denne

Besiutning. Der var en Londor paa Borgen; til den gik Thorstein, og kunde da komme
til at tale med Baglerne. Gudbrand Unge gik ham i Mode og de holdt Raad sig imel
lem. Thorstein bad Baglerne fare forst ned i Byen; men komme tilbage om Qvcelden,
nåar Borgmcendene mindst ventede dem „og da stal jeg lade denne samme Dor aabne."
Derimod lovede Gudbrand paa Baglernes Haand alle Borgmcendene Livs-Fred, Vaaben
og Klceder. Siden fore Baglerne ned i Byen og tilbage om Qvoelden op til Borgen.
Da lod Thorstein aabne Londoren, og Baglerne ginge ind. Det var ved den Tid at
Borgens Mcend sadde ved Madbordet, saa de ikte mcerkede til nogen Ting, forend Borgen

var fuld at Bagler. Borgmcendene finge Livsfred, og beholdt deres Gangklceder, nogle
Faa deres Vaaben; men intet Gods eller Penge. Bjalfe begav sig ud i Herredet; men
Thorstein Kugad gik i Baglernes Tjeneste og foer med dem. Baglerne toge alt Liggen
dcflV i Borgen og brcendte siden hvert Huus, som der var. De toge en dod Mand, styr
tcde ham ned i Bronden, og tilkastede den med Stene, indtil den blev fuld. Baglerne
tilstwvnede alle Byens Mcend, for at nedbryde alle Steenvcegge indtil Grunden, forend de
stiltes ad, og alle Kongens Langstibe brcendte de, forend de fore bort. Derpaa vendte de

tilbage til Oplandene, og syntes at have gjort et godt Bytte paa denne Fcerd.

Om Kong Sverrer maae vi fortcelle, at han foer ud af Oslo-Fjord, vendte sorefter til
Godm ar og lagde ind i Fjorden ved Sorlandet ncer ved Gaarden Fyrisleif. Der stllv

nede han Bonderne til Thinge, og lagde Sag mod dem, fordi de havde sammenrottet sig
mod ham i Seims-Fjorden, og havde sat en anden Konge over hans Hoved. Der var
en Mand, ved Navn Helge, der svarede saalunde paa Kongens Tale: „ikke vare mange
Mcend af vore Herreder i den Flok, og de som vare, fulgte et siet Raad. Vi erkjende os
ikke styldige i dette, Herre, thi saa gamle ere vi, med alle Tcender i Mund, at vi vel kunne
see os for, forend vi komme paa stig ufcerdendes Vei. Saa bekjendte ere vi og med Lovene

i Norge og mcegtige Mcends Ret, saa vi vel kjendte vor Lov, hvor Konge stal vcelgcs i

Norge; thi vi agte ingen med fuld Ret tågen til Konge, uden paa Drething i Throndhjem.
Nu kunne I, Herre, see med Eders Forstand, at vi monne ei vcere saa taabelige Folk, og

Cap. 137. trolli okBBta6li- (<3ucli'6k«Bi»(Ni-), Thorstein Kugads Gaard, nuvcerende Gau<
stad, noget ostenfor Vyncrssets Kirke i Sydvest for Throndhjem. Den strives i Diplom fra 1416
„il na Aese i olKollalB-f>'lKi." Et Par Codices ncrvne foruden l3oclrek«Btac!i!',
ogsaa Btein (Steen), hvor Vyncrssets Kirke staaer.

Cap. 138. 08lum-.fjsill!-, Oslo-Fjord, hvorom see 1 V. S. 320.
Kollmai-, nu Gullmars-Fjorden i Vahuus-Lehn, see Nani-iici, 1 B. S. 63; lcengst inde i

denne Fjord ligger (Ferl?f), see 2 V. S. 139.
N>'i-9.L:n3, Srething, see 2 V. S. 3. 122.
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übesindigen fylde den Flok, som, uden at vcere kommen til sterre Magt, dog stillede sig mod
Eder, Herre." Mange andre Taler holdtes paa dette Thing, og alle forte til rimeligt Forlig.

Derefter foer Kongen bort og lagde sig i Nauta sund. Derfrå sendte han Nogle

sine Mcend i et Mrende frem over en Skov; men der stodte de paa Bagler, som angrebe
dem og drcebte Mand iblandt dem. Derefter lagde Kongen til ved Svanehals, og
seilede derfrå ester til Got-Elven, hvor hele Almuen laa ude i Skovene. Kongen gjorde
Ord til Benderne, at de skulde komme til ham i Fred, foråt gjore Forlig med ham, og stcev
nede dem til Thinge. Men da de vidste sig sagskyldige mod Kongen, udsatte de Stsvne
laget, og dv<elede en lang Stund. Om denne Dvwlen tykkedes Krigsfolket ilde, holdt et

Lsn-Thing og agtede at bryde Der var en Mand, som hedte Olaf fra Beit
stad, der var Kong Sverrers Huuskarl, som vilde overtale dem dertil. Men saasnart Kon
gen fik dette at vide, lod han Olaf gribe og drcebe, hvorved alle de Andre bleve sene til at
udfore dette Raad. Nu stcevnede Kongen Bonderne til Thinge, og truede dem i andet

Fald med at opbramde alle deres Herreder. Da kom Bonderne ned og holdt Thing med Kon
gen. Enden derpaa blev, at de lagde i Kongens Vold at bestemme Igjeld for deres For
ræderi, og anden Dagen efter kom Ledingsffat, Krigsstyr og Sagesald ned til Stranden,
og det var mange 100 Nod og meget andet Gods. Derefter foer Kongen nord til Viken,
og vendte ind til Oslo, fordi han spurgte, at Baglerne vare komne nord fra Throndhjem,
og agtede sig til Oslo. Kongen foer op imod dem, og da han kom op paa Gjolluraasen,
spurgte han, at de havde vendt sor ud den ovre Vei, saa saare de spurgte, at Kongen var
kommen til Byen. Kong Sverrer vendte da tilbage til Oslo og foer siden ud til Tunsberg,

hvorfra han sendte Philippus Jarl, en Son af Birge Brose op til Våndet Mjors. Der
skulde han sidde, om han kunde gjore noget Anfald mod Baglerne. Han agtede og at lade
sin Broder Hide fare did; men han blev ikke fcerdig. Kongen foer fra Tunsberg og agte
de sig til Bergen. Kongen havde god Bor da han seilede fra Byen; men Hide blev

tilbage med sin Skare. Kongen seilede nord til Helgesund; der spurgte han, at Sigurd
larlsson var omseilet dem nordenfra, og det tykkedes ham da, at Hide var stedt i stor
Fare. Strår lod Kongen tidligen om Morgenen ved Luren sammenblcese til Huusthing
og talede saalunde: „vore Maend som ere tilbage synes mig nu at vcere ilde stedte, og min

Broder Hide monne synes at svceve i Fare, eftersom han anseer mig for en sikker Speider,

da jeg foer nord med hele Hceren, og derfor holder han sig nu ganske tryg. Men jeg er
rced for at vi ikke vel have passet paa Havnene." Da tog Kongen alle Studer og lette
Skibe, bemandede dem paa det bedste, gik selv ombord, og agtede at opsoge Sigurd.

Sigurd, som brugte Forsigtighed, havde lagt ud afSkibslobet, og laa ved nogle Holmer,
som hedte Sveinar. Derfrå saae de Kongens Hcer seile indenfor igjennem det alminde- dHs^"N?'
lige Skibslob. Sigurd og hans Mcend lagde indefter om Natten til Tunsberg By, og

1) Oplose Hceren og ffilles ad.

«tap. 13!). Kaut»Buncl, nu Nstsund i Tegnedy Sogn ved den sydvestre Side af Orust,
hvorfra en Hovedvei ferer gjennem Ben.

Hvanliu ls (HvansKils). Herved menes rimeligviis den sydligste Deel af nuvcrrende Svan
sund, hvor Fcergestedet er imellem Orust og Fastlandet.

LeitBlo6 (ikke Lettstaclil), nu Beitstads Sogn i Inderoens Fogderi; deraf
see 1 V. S. 52.

Woi'B, Indsoen Mjssen imellem Hedemarken og Thoten.
nu Hellesund (Ny-Hellesund), en bekjendt Havn under Gaarden Aaros i Seg

«e Sogn og Mandals Fogderi.
«tap. 140. Bv6lNi»i> nu Sven-Derne, V 2 Miil i Sydsst for Frederiksvcrrn, i Thjollings

Sogn og Laurviks Fogderi.
111, Binds iste Hefte, 1 4
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Eapitel 441
K. Sverrers og
Sigurd larls

fons Strid.

Eapitel 4H2.
Om Birkebener
ne og Baglerne

kom uforvarendes paa Hide og hans Folk. Baglerne sprang ind i Byen og bleve strår
våer hvor Birkebenerne vare, nemlig i Asleifs Gaard, hvor de sadde og dråk i den sondre
Stue. De Allersteste lob ud vaabenlose og bleve strår drcebte, hvor de stode; thi alle Kir.
ker vare lceste, saa de der ingen Hjcelp kunde faae. Hide leb sor ud as Stuen til Brygger»
set, sprang op under SkuurfMene mellem Husene, og turde ei lobe ud as Byen, fordi
Baglerne holdt Vagt paa alle Kanter omkring Byen. Om Morgenen, da det blev lyst,
ransagede Baglerne Byen og drcebte Birkebenerne hvor de sandt dem. En Omlsber

blandt Baglerne, som hedte Hviting, tras Hide, der bad ham skjule sig, og gav ham der
for en Guldring. Hviting lovede godt; men robede ham dog strår, hvorpaa Hide blev
greben og draebt. Den samme Dag, om Formiddagen Klokken 9, foer Sigurd bort sra
Byen. Med Hide faldt ind paa 50 Mand, og blandt dem vare mange Hirdmamd.

Kong Sverrer roede forst til Tunsberg og fik Tidende om hvad der havde tildraget

sig, og siger derpaa til sit Mandffab, at han vil opsege Sigurd, om de kunde naae ham.
Kongen halede strår fra Byen og seilede afsted oster over Folden. Da spurgte han, at Si»
gurd var faren oster til Viken i stor Skynding, og nu såtte Kongen ester ham. Da der var
kun kort mellem dem, spurgte Sigurd Kongens Fcerd, vendte derpaa ind om Låna-Sund
og lagde op i Befja. Kort efter kom Kong Sverrer der og angreb dem strår. Sigurd

og hans Mcend stoge strår Tettene ned og forsvarede sig en Stund ved Skud. De Fleste
af dem vare gangne paa Land, forend Kongens Skibe rendte imod dem; men de stygtede,
saasnart Birkebenerne sprang paa Land. Sigurd lsb over Broen, Birkebenerne bagefter,
og ilede i opstillet Slagorden mod Broen. Sigurds Mcrnd vare for storste Deel komne

over, saa kun Nogle af dem faldt; thi Baglerne brode Broen af, og sprang siden op i Lan«
det. Birkebenerne toge da Skibene med Alt hvad paa dem var, nogle Studer forte de
med sig, men opbrcendte nogle. Derpaa forfoiede Kongen sig igjen nordefter alt til Bergen,

hvor han sad om Vinteren.

Da Kongen om Hosten havde stilt sig fra sit Mandffab i Helgesund, fore de med

Storskibene til Bergen, og derfrå nord til Throndhjem. Eyolf Hastason, Erik as
Haa og Arne Skadared kom forst paa 3 Skibe, og spurgte, at Baglerne vare i Byen,
hvor de havde gjort mange Folk Skade. Birkebenerne kom til Holmen om Natten just i
Lysningen. Erik roede med sine Folk op i Elven med 3 Skibe; men Ejolf landede ved
Sanden indenfor Borgen og stoevnede ud fra Byen og ud til Broen. Baglerne mcerkede
Intet for Birkebenerne kom til Byen, og Lurene gik. Da lob Nogle af Birkebenerne i
Kirkerne, Nogle op til Broen; men traf overalt paa Mcend, som gave dem nok at bestille.

Nogle lobe hid og did for at undflye, Mange bleve drcebte, Nogle finge Fred. Dette var 3
Dage for Anders-Messe. Derpaa lode Birkebenerne Skibene scette paa Land ude paa Aren

og havde Byen, saavelsom Syslerne i Herredet i sin Magt. Vinteren efter Juul drcebte

Baglerne lon Magre paa den Maade at de angrebe ham i hans eget Hjem, og det gik
saaledes til: der kom en Mand ved Navn Solve til Doren, bankede paa den og bad lon

gange ud for at lukke den op. lon kjendte hans Maal, stod op og gik til Doren. Da

sagde Solve: „luk op Doren, jeg har en Tidende at fortcelle Dig." „Maatte den vcere
god," siger lon, stog Bommen fra og lukkede op. Solve stak strår Svcerdet igjennem
ham, saa Odden gik ud igjennem Ryggen. I det samme greb lon ham om Halsen og

1) Den li e Vei.

Cap. 141 I>3Nl»Buil<l d. e. Fjorden eller det brede Sund imellem Lane-
Herred og Sen Orust i Bahuus-Lehn.

Leh a, nu Bafver-Aaen, som lober igjennem Staden Uddevalla, see 2 V. S. 185.
Cap. 142. Na eller Nar, nu Haa Prcestegaard i Sognet af samme Navn paa Icederen.
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tryttede ham under sig, vilde derpaa roekke Haanden op efter Svcerdet, der hcengte ved

hans Seng; men Afmagten lob paa ham, og der faldt han. Dengang vare Baglerne saa
mandstcerke, at der over hele Viken og Oplandene vare store Flokke af deres Mandsikab. Hal
vard af Saastad havde da deres Konge«Emne under sin Beskyttelse De vare i Oplandene,

og fore nord over Fjeldet efter lulen. De fore ned om Opdals-Skov og Rennabu, hvor
de drcrbte Ivar Foged, og Thorleif Styrje. Siden droge de til Orkadal, drwbte Einar
Skiddenbein og Skegge paa Egge inde i Skaun, hvorpaa de forfoiede sig til Byen. Gun
nar Galin og Eindrid Rakke vare undkomne og bare denne Tidende til Byen (Nidaros).

Gunnar foer ud paa Oren og stak Ild paa Langskibene, da han hellerere vilde opbramde dem,
end at Baglerne skulde nyde godt af dem. Ilden tog seent fat, og uden han vidste Nogtt

deraf kom Baglerne over ham og drcebte ham og hans Fcelle. Dette slede I Dage for
Brettive-Messe. Derpaa indtoge Baglerne Byen; men mange Birkebenere, som havde
spurgt Baglernes Fwrd, vare undromte. Der blev ingen Modstcmd gjort i Byen, og de
gave Mange Liv og Fred, som bade derom og kom i deres Vold. Der sadde de om Vin

teren, og siden udbode de Leding over hele Throndhjem, stodte Skivene paa Vand, og ru
slede sig som bedst til Vaaren. Birkebenerne laae ude paa Marker og i Skove, ofte under
slet Ly, som let kan tamkes; stedse ventede de paa, at Sverrer skulde komme og frelse sine
Mcrnd fra denne store Elende. Da blev Inge givet Kongenavn og Baard hedte den
Mand, som det gjorde. Baglerne krcrvede nu baade Leding og Mandskab, såtte Syssel
m<end i Herredeme og bemandede Skibene med deres Folk. Denne Håer var baade stor
og vel udrustet, og da det leed ud paa Vaaren, lagde de ind i Fjorden til Rodebjerg. Det
var Ugen for Halvardsmessen, at Stridsmodet med Sverrer fandt Sted.

Kong Sverrer udrustede Studer og lette Skive fra Bergen, og foer afsted i al
ding, i den Agt at komme uforvarendes over Baglerne, som jcevnligen for var ffeet.

den gik greit for ham, og da han kom ind om Agdances, traf han et Bagler - Skib i en
Havn, som heder Solve. Birkebenerne roede mod dem, drwbte en stor Deel af Skibs
mandskabet; men en Deel kom paa Land og undlob. Da de seilede ind om Hornbore,
medte de et andet Baglerskib. Baglerne dreiede af mod Landet og sprang paa Land; men

Nogle bleve drcebte. Derpaa roede Birkebenerne over Fiorden til Reine, hvor der var et

tyvescedigt Baglerskib. De allerfleste af Folkene droebte Birkebenerne der; men Nogle sprang
paa Land. Birkebenerne toge alt Godset, og Nogle vilde have Skibet med sig; men Kongen troe

de, at det ikke i Roningen kunde samfcerdes med deres Studer; thi lode de Skibet blive tilbage,hvil
ket de dog siden angrede. Da Baglerne saae Birkebenerne komme roendes, kastede de Tettene ned,

lagde Skibene sammen og vandt dem fast til hverandre. De havde 7 Skive, som alle vare fcelt
store, og lagde sig ved et Sted, som heder Thorsberg. Der blceste en let Nordostvind ud efter Fjor
den, og Baglernes Skive lob for Vinden med seillose Master. Da nu Kong Sverrer saae
hvor Baglerne vare, lod han bloese i Krigsluren, fcette op sit Mcerke og befalede Angreb.

Derpaa roede Birkebenerne frem, og de ffjode en Stund paa hverandre. Birkebenerne

i BK2UN, nu Egge, en stor Gaard i Sydvest for Alstahaugs Hovedkirke i Skogn i
Stor- og Vcerdalens Fogderi.

nu Roberg i Stadsbygden, sce foran S. 11.
Cap. 14!l. Bsl vi, nu Selven indenfor Agdences, see 1 B. S. 80.
Uni-nbai i, nu Horborg. paa Nordsiden af Horbor-Elven, ved en Bugt strår indenfor Bret

tingsnoes, den nordligste Gaard i Ritsens Annexsogn til Stadsbygdens Prgd.
Nein eller Neinu-, Reins Krosters-Gaard, see 2 B. S. 80; hvorefter den strår nordenfor

vcrrende Vik kaldtes Noin^vilc.
i Stadsbygden, sce 1 V. S. 80.

14^
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roede omkring Baglerne paa den Side, hvorfra Vinden kom; thi de kunde vcere, hvor de

vilde, fjaern eller ncer. Birkebenerne syntes, at der var stor Mon paa Skibsbordene, og
saa var det; thi Birkebenernes Stavne naaede ikke hoiere end til Baglernes Stridsskjcrrme.
Dette Skud-Anfald var baade haardt og langt; men Birkebenerne lagde sig ei saa ncer, at
Baglerne kunde naae deres Skibe med Stavnljaaerne. Paa begge Sider faldt mange
Folk og Mange bleve saarede. Da Kongen nu saa, at de ingen Vei kom paa den Maade,

befalede han dem at lcegge fra. De gjorde saa, og lagde Skuderne sammen udenfor Skud
vidde. Da sagde Kongen: „ikke ere Birkebenerne hvad de for vare; thi hine Birkebenere
grebe ikte fordum an, som I Birkebenere nu med de lange Kjortler. De havde stuttere
og sncevrere Kjortler; men bedre Mod i Hjertet. End hjcelper det ikke her at ligge; lader
os roe ind til Byen, eller i andet Fald vcerer raste Gutter, og lcegger saa t<et til, at I
kunne vide, hvis Svoerde bide bedst." Forend Kongen havde endt sin Tale, strege Birke
benerne i hoien Sky og eggede hverandre. Saa fast roede de til i Forstningen, at deres Stu

der stodte mod Baglernes Skibe. Saa hart og heftigt Angreb gjorde de baade med Spyd
stik og Svcerdehug, at Baglerne maatte dcekke sig med deres Skjolde og rykkede tilbage, saa
at Solmund Systrung og hans Mcend, 5 tilsammen, kom op paa Gudbrand Unges Skib.
Da raabte Gudbrand til sine Mcend, at de skulde jage dem ned igjen, og nu gjorde Baglerne

et saa haardt Angreb, at Birkebenerne bleve drevne ned igjen, og Nogle faldt. Derpaa
gjorde Baglerne et haardt Angreb baade med Stene og Vaaben. Nu nsde Baglerne godt
af deres hoiere Skibsskrog; thi de kastede saa store Stene ned paa Birkebenernes Skuder,
at de ei kunde klare sig, ja Mandstabet vanskelige» stande under Skuddene, saa mange Bir

kebenere faldt. Baglerne kastede Enterdraegge paa Birkebenernes Skibe og holdt dem fast;
men Birkebenerne fandt alle paa eet Raad, uden at behove hverandres Opmuntring; de
stodte til Storskibene med svcrre Baadshager, og losnede sig fra dem, saa godt de kunde.

De som vare paa Kongestibet fik Enterdrceggene lose, og ligesaa Nikolaus af Vestn<es.
Der faldt Solmund Systrung med hans hele Skare, som paa Skibet var. Der blev og
en anden af Birkebenernes Skuder ryddiggjorte; men de fik dem begge igjen. Nikolaus af

Vestnces blev saaret, da et Skud var gaaet foran igjennem hans Staalhue; dog at see til
var Saaret kun lidet. Da sagde Kong Sverrer: „vi ere nu ikke i Stand til at staaes
med dem dennesinde; thi skulle vi lade dem v<ere i Rolighed og roe ind til Byen;" og nu
lagde Birkebenerne fra.

"< Der var en Mand, som hedte Bgmund, med Tilnavn Vagadrumb, som havde vceret
o? Baglernes Sysselmand. Han havde sin Wt fra Oplandene, og havde Syssel i Orka

dal; men nu styrede han det Skib, som Ejolf havde fort did Hosten tilforn. Han havde
lagt til under Bjerget ude ved Ingardal, ved et Sted som heder Ravnaas. Derfrå saa
han, hvorlunde Birkebenerne og Baglerne sloges ude paa Fjorden. Der opkom Trcette

blandt hans Mandstab, i det Nogle vilde hj.<elpe sine Mcend, Andre derimod vilde heller op
paa Land, saa dette Skib den Gang ikke kom Baglerne til nogen Nytte. Kong Sverrer

styrede ind ad Fjorden, hvori han modte et af Baglernes Skibe indenfor Thinar-Osen, mel-

(sap. 144. Augmund var uden Tvivl fra Vaage (V»Fa) i Gudbrandsdalen
og formodentlig en Frcende af lon VsA2-6rumdi> cfr. S. 50.

lnAai-llklr, nu ludal, paa den sondre Side af Throndhjems-Fjorden i Stadsbygdens Sogn
og Prcrstegjceld.

«8, d. e. Udlsbet af som salder i Fjorden i Ncerheden af Stadsbygdens Knkc.
Noget ostenfor ligger Gaarden (eller nu Thronger eller Thrange.

nu Flak-Fjordeu, see foran S. 22.
Xl ep 8 ta 6 ir, nu Klefstad i Sydvest for Gaarden Flak paa Vyncrsset.
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lem den og Trangen, og joge dem som derpaa vare op paa Land. Derpaa stcevnede han
over Fladka-Fjord og forfulgte 2 Skibe oppe ved Klepstad. Siden seilede han ind til Byen
og blev der. Baglerne ilede efter, og gjorde sig den Tanke, at de med Lethed kunde fange
Kong Sverrer i Byen, eftersom han havde kun faa Folk; thi mange gode Helte af hans
Mandffab vare faldne Dagen for udensor Thorsberg, og Mange vare faa haardt saarede,
saa de ei vare vaabendygtige, om det ffulde gjcelde. Baglerne havde ingen Dristighed til
at lcegge til ved da de kom ind til Byen, og meente, at om de stege i Land med det
Mandffab, som de havde faaet i Throndhjem, vilde dette ikke vorde dem tro, men at En

hver, saasnart han havde sat Foden paa Land, vilde stcevne enten til Kong Sverrer eller til
sitHjem; derfor blev der intet Angreb af, og Baglerne lagde sig under Holmen. Kong
Sverrer var ude paa Oren, fcerdig til Modstand, om de sogte did. Da fattede Baglerne

den Bestutning, som forekom dem rimeligst, at fare for til Bergen og lcegge hele Landet
under sig, uden at cendse, hvorhen Sverrer foer med sine Skuder, menende, at han ei kun
de vcere dem farlig, hvorsomhelst de modtes, nåar Slaget ffulde staae paa Skibe. Niko
laus af Vestnces lod ikke sit Saar pleie og cendsede det saa lidet, at han gik i Bad dermed.
Da flog der sig Vcrrk til, og han laa kun en kort Stund til Sengs for han opgav sin Aand.
Hans Dod var et stort Tab. Siden fore Baglerne sorefter med deres Hrer langs Landet
og holdt vel sammen; thi de vare stedse bange for Kong Sverrer, om de skiltes ad, og det
mere for hans snilde Raad end for hans Skibes Mcengde, ventende af ham at vederfares
noget Ondt. Baglerne lagde ind ien Havn, som heder 2lnger nordenfor Stadt. Kong
Sverrer forlod Kjobstaden og seilede sorud efter dem. En Dag roede han ud fra Hcer
oerne og stcevnede sorefter forbi Stadt. Det saae Baglerne, floge Tettene ned, og lode
som de vilde roe foran ham; men Kong Sverrer cendsede dem ikke, og foer sin Vei. Noget
senere kom Baglerne.

Sigurd larlsson var seilet ostenfra Viken og spurgte, at Kong Sverrer var dragen i.-ui,
nord fra Bergen. Sigurd foer til Bergen, hvor han uden Modstand tog Kong Sverrers Borgm«.,dc
Skibe, og opbrcendte deriblandt et, ved Navn Sygnebranden, tilligemed stere som han kom
over. I Byen toge de nogle af Krigsfolkets Huse, og forte dem op tit Borgen, gjorde

siden et stort Baal, paa den Side af Borgen, hvor Vinden kom fra, og hvor de troede, at det
rimeligst kunde volde Borgmcendene meest Skade. Da Borgmcendene see dette Paafund

meldte de det for Dronning Margrete, som just var der i Borgen, og havde Aura-Paa!
hos sig som Raadgiver. Dette indjog hende saavelsom mange andre Koner Skrcek, og
Bnkebenerne, som i Borgen vare,.syntes det var Fornodent at anvende Varsomhed. Aura-
Paal fandt paa det Raad, at de toge en Tonde, hvori de bare Spaaner, Ncever og Tjcere.
Derpaa stak de Ild i Tonden og styngcde den ned i Baalet lige for Baglerne, forend de
endnu havde faaet Alt sammenbaaret. Deraf blev saa stor en Lue, at de sik den ikke sluk

ket, forend de havde brudt alt det sonder, som de havde sammenbaaret, hvilket blev dem
til en uheldig Forsinkelse. Da de nu anden Gang beredte sig til at bcere sammen, bad Dron
ningen dem for Guds Skyld at give Borgen op, saa Folk kunde gange ud, heller end ac
Skade-Ild skulde spille over dem, i dct hun paastod, at det var vcerre om de skulde scette
til baade Folk og Gods. Da gav Paal det Raad, at alle Koner ffulde gange ud iet Huus,
som var over Borgporten, og for havde vceret et Fcengsel, sigende, at det kun skulde vare

Xnxi-, en Havn nordenfor Stadt, see foran S. 83.
Herserne paa Sendmsr, see 1 B. E. I^o.

145. bencevnes ventelig efter nu Aure, en serdeles betydelig
Gaard, paa hvis Grund Sekelvens Kirke staaer i Drffougs Prcrstegjceld paa Sendmer.
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oa Baalerne.

en kort Stund inden det skulde staae dem frit for at gange ud af Borgen. Konerne ginge
nu did, og vare glade i Haabet derom. Da de nu kom i dette Huus, lod han Doren

smelde iog fatte derpaa en Bom for. Der skortede dem ikke paa hvad der behovedes til
Underholdning. Asgaut hedte en Mand, som var Skatmester; han fik en tom Smortine,
og star Hulter deri overalt, hvori han bar Ncever, Stry og Svovel; stak Ild derpaa, og
kastede ned paa Baalet, der var gjort saaledes, at det var huult inden i. Da der kom Ild

heri, siog det op i saa stor Lue, at Baglerne ei finge den stuttet, og hele Baalet bramdte
op til kolde Kul. Derefter fore de ned i Byen; men Paal gik til Dronningen og spurgte

hende, hvad hun vilde give ham, om han fandt paa det Raad at faae Baglerne bort. Hun
tilstod, at hun gjerne derfor gav mange Penge og bad ham gjere det, om det var ham no«
genlunde muligt. Nu bad Paal om hendes Indsegl, og det gav hun ham. Siden gjorde

han et Brev, og fatte derfor Dronningens Segl. Brevet var skrevet til Ante Pmst
og Jordan Skindpeite og lod saalunde: „det vente vi, at I monne agte det Meest, som er
Kongen til Hjcelp, endstjondt Eders Venffab nu helder til Baglerne. End have vi nu
dog meget at sige Eder i Hemmelighed, og deriblandt ogsaa den store Tidende, som Kon»
gen haver os sendt: at han haver sundet sine Uvenner nord i Throndhjem, som var desbedre,
da det er gaaet som for, at Kongen haver vundet Seier; dog haver han mistet gode Helte,
nemlig Nikolaus af Vestnces, Solmund Systrung med mange Flere. Nu beder Kongen
af Eders Troskab, at I vilde forsinke Baglernes her fra Byen, eftersom han selv
monne komme i Morgen, tidlig eller sildig." Der var en vikverst Gut i Borgen, som
var Baglerne bekjendt. Ham sendte Paal afsted for at overgive Brevet i Prwstens Hun

der. Han blev fulgt ud af Borgen, og de skiltes ved ham under en Steen. Dette saae
Baglerne, som vare paa Vagt, og da de ansaae det for rimeligst, at det var en af Borg»
mamdene, som vilde lobe bort, ilede de til Stenen, fandt Gutten der hvor han laa og toge

ham tilfange; men da de kjendte ham, skjcenkede de ham Livet. De spurgte hvor han
agtede sig hen? Han svarer: „jeg farer med et Brev til Ante Prcest og Jordan; men veed
ikke hvad det indeholder. Baglerne toge Brevet og overgave det til Sigurd larlsson, som,
da han saa hvad der stod i, ventede brat Ufred. Morgenen ester i Lysingen lod han bl<rse
Mandffabet sammen til at lette; men toge store Penge af Prcesten Ante og Jordan, der
syntes at have vceret utroe. Derefter fore Baglerne bort og sorefter. Da Paal meldte Dron«
ningen, at Baglerne roede ud af Vaagen, gik hun ud paa Borgen for at see efter dem, og
takkede Paal scerdeles for denne List.

Da Kong Sverrer kom til Byen tidlig om Morgenen, gik han strår op til Borgen,
og opsogte Sigurd Borgarklet og Aura-Paal, som raadede over den. Han fortalte dem
sin Fcerd og tillige, at han dennesinde vilde opholde sig kort Stund der. Han sagde til

Sigurd: „Du ffal krceve Mandskab afßymcendene og tåge op til Borgen hvad Du kan faae;
thi det kan vcere, at vi behsve Folk herncest nåar vi komme til Byen." Samme Dag foer
Kong Sverrer ud af Byen, og styrede sorefter til Siggjar-Vaag. Den samme Dag

kom Halvard med Sine, og med ham Baglernes Hcrr og Storskibe, til Byen; men vendte
strår igjen for at opsoge Kong Sverrer. Han saae Seilene, men befalede sine Mcend at
lcegge Skibene af Sigte, „og lad dem da seile os forbi sorefter." Og saa var det: Bag
lerne seilede dem forbi sorefter uden at faae Vie paa, hvor Birkebenerne laae. Men aldrig
saasnart havde de omfaret dem, forend Kongen lod sine Skibe i storste Hast vende om igjen

<sap. 146. der har Navn efter det i Ncerheden liggende isolerede Fjeld
Siqgen, og er en Vugt ved Gaarden Siggevaag paa Ostsiden af Bommel-Sen i Moster Sogn
og Finaas Prcestegjceld i Sondhordland.
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nordefter til Bergen. Kongen ilede op til Borgen, hvor han fandt sit Mandffab, og spurgte
hvor mandstcerk Sigurd var bleven. Han sagde, at Bonderne ikte cendsede hans Ord, og
vilde ikke gjore Kongen tilseie. Derpaa blev et Thing sammenkaldt i Byen, hvorpaa Kong
Sverrer i megen Vrede holdt folgende Tale: Bergens Mcend vise mig nu som for

megen Uvenskab, og herfrå har al Ufred mod mig sin Oprindelse. Saa haver det jaevn
ligen vceret siden jeg tog ved Riget, at I have vceret i fuldkommen Fiendffab imod os.
Det var Noget at undffylde, at I gjorde saa, medens Magnus Konge eller Erling Jarl
levede; men nu er det intet andet end Fiendskab alene, at I styrke Hcermcend og Vikinger

mod Eders rette Konge og odelcegge hans Rige; men det er rimeligst, det gaaer Eder nu
som for, at Eders Lod monne vorde desvcerre jo storre Skam og Skjamdsel I ville gjore
os. Men dette ffulle I vide, At I ffulle lade Gods og Lemmer, ja rimeligviis Livet vil

folge med, hvis I ikke foie mig i Alt, hvad jeg forlanger." Da svarer Byens Formand

Finn paa Kongens Tale og sagde ham imod, og Indholden af Talen gik ud paa det sam
me som for, nemlig at unddrage sig fra at foie hans Forlangende. Til Slutning samtyk»
kede de dog Kongens Forlangende og gave ham 100 Mand, som bestode af Bonder og
Kjobmcend. Kong Sverrer halede ud af Byen med 30 Studer, og da han kom for til
Salbirne og laa der, seilede Baglerne sondenfra for at opsoge Birkebenerne. Da roede

Kongen imod dem, uden at de tcenkte derpaa, og lagde sig for Vinden imod dem, saa at han
kunde vcere baade fjern og turr som han selv vilde. Slaget blev holdt baade med Skud
og Steenkast, men Kongen havde nu som for at stride med langt mere hoibordede Skibe.
Dog lagde Birkebenerne sig med djcervt Mod under Baglernes Vaaben, og da disse havde
kastet Enterdrceggen i nogle af Kongens Skibe, bleve de stodte fra. Da nu Birkebenerne
saae, at for dem ingen Seier var at faae, halede de bort med deres Skibe, og vende om til
Bergen, hvor de kom i Solreisningen, fatte deres Skibe op under Borgen mod den nordre
Side, og bleve i Byen. Da Baglerne samme Dag kom til Byen ved Middagstid, sogte

de sirar at gjore Landgang; men Birkebenerne hindrede dem deri, saa det lykkedes dem ikke.
Kongen lagde sit Mandffab trindt omkring Borgen i Telte. Baglerne laae i nogle Dage
udenfor Byen ved Nordnces, fore derpaa bort og ind i Sogn. Birkebenerne vare imid

lertid i Byen, og droge Levnetsmidler til sig. Baglerne vare borte i 7 Dage. De toge

Kong Sverrers Sysselmand lon Trin til Fange; men ffjamkede ham Livet, og han gik i
deres Tjeneste, og der var stere Birkebenere som gik over til Baglerne. Baglerne fore til
bage til Bergen, hvor de lagde sig paa Sorsiden af Nordnoes udenfor Munkeklosteret. Der
ginge de paa Land uden mindste Frygt for Birkebenerne, hvis Skjcebne de syntes at have
i deres Hcender. De ginge paa Land, drillede dem, og de ffjode paa hverandre, hvor
de kunde komme til. Birkebenerne vare jcevnligcn i Byen, hvor de havde mange A3ren

der. Nogle havde der deres Koner, Nogle sogte ester Drikkevarer, og jcevnligen ffjode
Birkebenerne fra Huusvceggene paa Baglerne, saa disse torde ei vcere i Byen for Birke
benernes Angreb. Ofte ginge Baglerne ned paa lonsvoldene, stillede deres Mandffab i

Fylking, viste Birkebenerne deres Hcer, raabte paa dem og ophidsede deres Sind; men nåar
de oploste deres Fylking, ginge Mange i Leeg og morede sig, hvorved de viste, at de ikke
amdsede Birkebenerne det mindste. Da havde Baglerne en overmaade stor Hcer og vak«
kert Mandffab, vel udruster baade med Vaaben og Klceder.

Balt>il'ni, nu Scelb-Sen, der deels hyrer til Sunds, deels til Stordoens Prcestegjcrld i
Sondhordland. Efter Den Zaldiiui havde den ssndenfor fra Havet indgaaende Fjord Navn af
82lbjain»i8un<l, nu Soellw-Fjord.

Om Munkelif-Kloster paa Nordnces i Bergen, samt lonsvolden, see 2 V. S. 85. 142.
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Kapit«l 14?. Kong Sverrer holdt Huusthing paa Bakken ovenfor Nikolaus-Kirken, da Baglerne
tilvirke'vare i Leeg paa lonsvolden. Der tog Kongen saalunde Ordet: „den Vei peger det altid

hen med os Birkebenere, at der vil vcere nogen Skrcek for os, og der er ikke lang Stund
derimellem. Nu vente vi end som fsr af Eder god og tapper Hjcelp, ligesom jeg tcenker,

at der findes faa Exempler paa, at Mcend bedre have fulgt deres Konge, og deri slette I
Birkebenere Eders storste Tilfredshed, at I overgaae andre Mcend i Mod og Raskhed.
Baglerne tykkes nu at have vor Skjcebne ganske i deres Hcender; men jeg venter, at det vil
give sig anderledes, og jeg troer, at vi om en kort Stund ville have dem ligesaa meget i vor
Vold. Nu agter jeg ikke lcengere at taale deres Spot og Had, om I ville som jeg; thi
lader os samtligen med hverandre betcenke, hvad raadeligst kunde vcere. Leilighed til at
staaes med Baglerne tilbyder sig af sig selv; nu sige hver Mand sin Villie!" Men da Alle
taug, sagde Kongen: „ikke gjore I nu Ret, at I tie; thi den Tjeneste skylde I Eders Kon
ge, at svare paa hans Tale, og Enhver at sige ham sin Mening." Da svarede de ham
og bade ham raade derfor. Han svarer: „ dette er vel talt, som jeg havde ventet," og end

videre sagde han: „det Valg have vi, at stette os fast i Borgen, og der have vi et uryg
geligt Vcern, saa lcenge vi have Kost nok; men nåar den tryter, vil det vcere ondt at faae

nogen igjen. Det andet Vilkaar er, at stette os op paa Fjcrldet; da monne Baglerne for
folge os og frahcende os hvad de synes om, og aldrig stod et berommeligt Navn af de
Mcend, som paa Flugten falde. End er det Vilkaar tilbage, som Birkebenerne for pleiede
at vcelge: at styrte ind paa dem og lade Od og Eg skifte mellem os, og ei vil vor Lod

vorde fortvivlet, nåar vi Alle stande lige hoit." De svare Alle som Een, at de heller vilde
staaes end stye. Da sagde Kongen: „ Baglerne monne nu see vort Stoevnemode; men
vide ei vor Bestutning. Nu skulle vi forst gange ud til Borgen; men siden gaae ned til
Byen 2og Z, eller stundom 4 eller 5, og Alle modes inde ved Olafs-Kirken." De gjorde
saa, og Baglerne mcerkede ikke Noget til dette Anstag; thi Birkebenerne fore jcevnligen did.
Da Mandskabet nu var samlet ved Olafs-Kirken, lod Kongen opstette sit Mcerke og sag
de: „ikke monne vi fylke, lad os rende mod dem som haardest, og Ingen have nu Nogen

foran sig; Enhver gjore sit bedste, og en kort Stund behoves kun inden det proves nu
som for, at Baglerne skyde Skrcek i Bringen, saasnarr de see Mandfald; thi de ere storst

i deres Ord, som Rceven i sin Hale. Lader os gjore det haardeste Angreb; thi ilde taale
de Hug, som ere lobne fra Kjoernemelks-Asken der hjemme, og aldrig have seet, hvorlunde
Birkebenerne ere vante til at haandtere med Vaaben, nåar de staaes. Lover nu frem,
vakkre Gutter, og Gud beskytte os!"

«Xapitcl 148. Ester dette lob Birkebenerne ud paa Volden, oa Skrcek foer i LedinqsmcendencsSlaa mellem / ci '
°" Skjceg, da de Horte Birkebenernes Luurgang, saae Banneret kneise, og Hceren fare i en fly-

vende Fart mod sig med Skrig og Ophidsen. Spydene fioi strår, da de kom saa ncer,
at de kunde naae dem. De saae ogsaa Svcerdene blinke i Luften og svinges over dem til

stor Livsfare. Baglerne trcengte sig sammen og fylkedes ien Fart. Under Banneret var
Sigurd larlsson; men det blev faa som Kongen gjcettede, at de Bagler, som fremmest
stode, stygtede, saavelsom de der saae til. Der faldt mange Mcend i det de samledes. Da

nu Baglerne trak sig tilbage, forfulgte Birkebenerne dem fuldvel, hug stedse snare Hug, og
ginge dem saa ncer, at de Alle fore ud over Volden, og derpaa ud over lons Kirkegaard.
Da de kom ud paa Volden, vendte Baglerne sig anden Gang en Stund; men da Birke-

Cap. 148. St. lohannes's eller S. Hans's Kirkc og Kloster paa Stranden,
see Bergen 2 B. S. 85.
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benerne svingede deres Svcerd, vege Baglerne undaf, og denne Modstand blev dem ikke til
mindre MandjVade end den forrige. Saaledes joge de dem ud til Skibene og fceldede
en stor Moengde. Nogle af Baglerne lobe lukt i Våndet; men de Fleste naaede de Skibe,

som vare ncermest Landet. Narfe, en Son af Halvard fra Saastad styrede et stort Skib, og

paa dette Skib lob saa stor en Mangfoldighed af Folk, saa Skibet tog Grunden og fat
tes fast. Siden kom Birkebenerne did; Nogle holdt fast paa Skibet, Nogle angrebe
dem som vare ombord, og mangt et Svaerdhug verledes unyttigen; dog ryddedes Skibet

tilsidst. Der faldt Narfe og mange Mand med ham; men Nogle sprang lige til Havs.
Kong Sverrer reed ved Haerens Side, da de Flygtende forfulgtes, og hans Spyd var

blodigt heelt op paa Skaftet, saa at Blodet randt ham ned over Hcenderne. Da han nu foer
lonskirken forbi, vendte en Bagling, som havde to Spyd, sig imod ham, og skjod begge

paa een Gang mod Kongen. Kongen lod Skjoldet sige ned for Hesten saa langt han kun
de, og det ene Spyd ramte Skjoldet, det andet fisi under Hestens Bug; men da Bag
leren saa at Spydffuddet ikke ramte Kongen, kastede han Svcerdet ester det Spyd, som

floi under Hestens Bug, bukkede sig ned og fik Spydet tåget op af Volden; men Kongen
stak ham i Axelen med sit Haandspyd. Han kastede Spydet af sig, som ffar sig ud der,
hvor det var gaaet ind. Nu red Kongen saa haardt imod ham, at han faldt ned, hvor

paa Kongen standsede sin Hest og agtede at trcede ham under Fsdder; men han flog
Spydskaftet op der han laa, saa det naaede Kongen; men Hesten blev sVy og foer afsted.
Manden sprang op og stcevnede mod Kirkegaarden, Kongen ilede ester ham til Hest og

stak ham med sit Spyd; strax faldt denne Mand dod ned til Jorden. Derpaa sogte Bir
kebenerne tilbage til Byen og fore op til Borgen, og fra den Tid af vare Baglerne senere
til at lege, og vare kun en kort Stund paa Landet. Nikolaus Bisp og hans Mandffab
lagde ud ved Tsluholmen, som de lode rydde. Derefter såtte han Landtelte der, og lod

synge Messe, sigende at der ffulde reises en stor Hovedstad og Steenkirke. Noget Mand
stab laa ved Nordnces, noget mere ssndenfor. Birkebenerne vare nu ofte i Byen og
fore op paa Landet for at ffaffe sig Kost, hvor de vilde, uden Frygt for Baglerne; men

Sonhorderne og Hardangerne syntes, at Birkebenerne ei dem til Baade sopede reent paa deres
Tunpladse, nåar de kom for at kjobe Mad, og desuden havde Bonderne forud sendt Bag
lerne Mandskab og LedingssVat fra Herrederne. Nu sendte de derfor Baglerne Bud, at

de skulde vcere et Vwrn for dem og deres Qvoeg. Men Baglerne bode dem drive Buska-

ned til sig, lovende da at beffytte den, hvorpaa Bonderne dreve en Mcengde Nod

did, og havde dem i Larevaag. En Nat stcevnede Kong Sverrer sit Mandskab til sig,
gik ud af Borgen ovenom Fjceldet, gjorde derpaa en Krog ind til Alrekstad og ud igjen

tilbage langs Al re kst a d-Vaag til Lare-Vaag, hvor Baglerhceren laa og havde sat Vagt
ud for sig. Kong Sverrer, som havde faaet Nys om, hvor deres Vagt var, sendte 6
Mand forud med Befaling, at skynde sig som bedst og prove, om de kunde faae fat paa
Vagten. De kom til en Vagt, som bestod af 2 Mand, den Ene sov, den Anden vaagede.

Denne gav sig, i det han gjennemboredes med et Spyd; men hiin Sovende vaagnede

l) Qvcrget.

? oluKl) I MI-, nu Christiausholm, en liden S ved Forstaden Sandviken, paa hvilken Kong
Christian IV. lod anlcegge en Skandse. Den maa ei forvexles med der hyppig forekommende Ilnlmr
(llolmin), som nu kaldes Communen (den nordvestlige Deel af Staden), ventelig af den Grund,
at Cannikerncs Communshuus fordum stod her.

loNxavkAi-, nu Laxevaag, en Fjerdingvei i Sydvest for Bergen, noget ostenfor Gravdal.

111, Binds -iste Hefte- 15
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Eapitel IH9.
Om Birlebener

nes L'st.

forst i sin Dod. Baglerne Horte Mandens ynkelige Skrig og spurgte hvad der stadede
Vagten, da han laat saa hoit; men Hine, som havde drcebt ham, svarede, at det var de.
res Leeg; „vi ere lystige og more os." Derpaa fore Speiderne tilbage og melde Kongen,
at Vagten var drcebr, og Kongen sagde det var et godt Stykke Arbeide. Derpaa foer han
med Hoeren imod dem, og det saa tyst, at de ikke vaagnede, forend de trak Skibene paa
Land under dem, og drcebte der Mange af Baglernes Folk. Da de Baglere, som laae

lcengere borte, Horte denne Larm og Vaabenbrag, anede de, at der monne vcere Ufred paa
Foerde, og roede alle did, hvor Skriget og Vaabenbraget hsrtes, og ei stog Ufreden dem
Feil. De sprang paa Land i den Agt at gjore Angreb; men Birkebenerne forekom dem

og lob imod dem i et saa haardt Angreb, at Baglerne fandt det raadeligst at undfiye tilbage
til Skibene, dog bleve Mange liggende paa Pladsen, forend de stilles ad, og Mange sprang
lige til Havs. Efter dette losnede Baglerne Landtougene og lagde alle deres Skibe uden

for Skudmaal. Birkebenerne dreve Buskapen ind til Alrekstad, og da Baglerne underssgte
deres Skade, fandt de, at de havde mistet meget Folk, hvilket dem tyktes var stor Skam,

som de eggede hverandre til siden at hevne. De vidste, at Kongen kun havde en haand
fuld Folk ved Siden af deres Hcer; thi toge Baglerne paa at roe, stcevnede ind i Fjorden,
og op i Alrekstad Vaag, hvor de lagde til i Bunden af Vaagen, sprang paa Land og Me
de deres Mcmdstab i Fylking. Da var det bleven lys Dag, og det bar saa vel til, at

Birkebenerne ikke havde omfaret dem. Da Kong Sverrer saae Baglernes Hoer, mcerkede

han nok, at de ikke havde tabt Lysten til at angribe ham, og talede saalunde til Mandsta
bet: „Nu venter jeg et Stridsmode mellem os og Baglerne, lader os gange op paa Brin

ken, og derfrå gjore det haardeste Anfald, da tcenker jeg, at de monne vige for os." Bir»
kebenerne gjorde som de pleiede, rendte djcerveligen til og lob saa haardt mod Baglerne, at
Mange af dem, som forrest vare, faldt. En Mand ved Navn Eindrid Ljore, som var

Thronder af Mt og overmaade rast og djcerv, bar Baglernes Hovedbanner, og dette forte
han saa vel frem, saa at han stodte lige paa Kong Sverrers Mcerkes-Mand Bergsvend
Lange. De kom hinanden saa ncer, at de stiftede Hug, og tilsidst blev Bergsvend saaret;
men Eindrid faldt, og da faldt ogsaa Baglernes Mcerke. Da Baglerne saae dette, fiygtede

de; og Birkebenerne forfulgte dem heelt til Skibene. Mange af Baglerne faldt i begge disse
Anfald, dog Flest af Ledingsmamdene. Derpaa foer Kong Sverrer med Bustapen til

sin Borg og takkede Gud for Seieren. Nu var der bleven sorget vel for Madboden, saa
det ikke stortede paa Kost, hvilken de saa mandeligen havde forstaffet sig.

Baglerne fjernede sig nu noget fra Borgen og Byen og syntes ei at Sagen laa saa

los, som de for tcenkte. Ofte stede det da, at, nåar Baglerne gik paa Land, 50 til 60
sammen, for at more sig, og de saae 10 eller 15 Birkebenere og Kongen selv i Flokken,
flygtede de til deres Skibe. Stundom stede det og, at Birkebenerne kom uforvarendes over

dem, og da finge Baglerne heslige Prygl og fore i et Rap tilbage til sine Skibe uden no>
gensomhelst Hceder eller Gavn. Natten for St. Hans Dag foer Kong Sverrer med

100 Mand ned i Byen. De toge i Kirkerne Korkaaber, som de iforte sig, ginge 5 eller

(l>jaxa). Forudsat at hermed haves Hensyn til noget Sted, maatte det vel ssges i
det egentlige Throndelagen, da Eindrid siges at vcere „thrsndff" af Slcegt; men her findcs nu
ingen Gaard af dette eller lignende Navn; derimod har en, ved Mundingen af Stordalen imod-
Sydost gaaende Dal Navn af Lexdalen (i Asl. Bolts lordb. efter hvilken et Skibrede
havde Navn), men hvis oprindelige Navn rimeligviis har vceret efter Elven Lcxa
(I>joxn). Det nuvcrrende Lexen, ford. i de Gamles nu i Fosens Fogderi

(see Hak. Hak. S. Cap. 202), kan neppe menes.
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Eapitcl «80
Baglerne oy.
broendc Ber«

gens Vy.

6 eller Fcerre sammen og forfoiede sig Alle over til Munkeklosteret. Derpaa fore de hen
til en Lade, hvor de ffjulte sig; thi Kongen ventede, at Nikolaus Biffop og Andre af Bag
lernes Hovdinger vilde soge Messe om Dagen. Nogle Mono, som vare sendte ud for at
speide, toge Munkekapper paa og holdt sig ude ved Kirkegaarden, to og to sammen, for at
see om Baglerne stege i Land; men Baglerne vare paa Skibene, uden nogle Gutter, som
fore til Lands paa Baade, og gik paa Land for at hente Brondeved. Birkebenerne toge

hver, som kom paa Land, drobte Nogle, og lemlostede Andre, saa at de intet Nys kunde bore
til Skibene. Derpaa gik en Prost i Land; Birkebenerne grebe ham og spurgte, om
Bistovpen kom i Land til Messen? Prosten svarede at Biffoppen agtede sig i Land, nåar

han var fordig. En kort Stund ester gik en velklodt Mand paa Land, som foer dem
tcet forbi, og da han saa dem, syntes det ham underlige, at disse Munke havde lave Sko
og rode Hoser, gik derfor tvors af Veien et Stykke fra dem. Munkene spurgte hvor

snart Biffoppen monne komme til Messen. Baglingen svarede: „han ganger, nåar han

er fordig; men hvi have Munke lave Sko og rode Hoser?" De svarede: er nu
forffjellig." De lob mod ham, toge fat paa ham og stottede den gode Kjortel af ham,
som han havde paa; og vilde ikke fordorve den med Blod; men daKjoleormerne skruppedes
frem over Honderne, blev han los, stjod i storste Fart Fodderne under sig, sprang til Ski»

bene som han var rasende og gal, og bringer Biskoppen ved sin Fortolling fra hans Mes
se-Besog. Manden havde det til lortegn for at han ikke loi, at han havde et Pilestud
i Laaret, hvilket han sagde snarere var en Sending af Birkebenerne end fra Munkene.
Bistoppen, Hreidar og mange andre Stormond vare da fordige til at gaae paa Land, og
Nogle vare allerede komne i Baadene, forend de finge Nys herom. Kong Sverrer vendte

om til Borgen, saasnart han fandt Baglerne havde faaet dette Nys, og fra den Tid af
vare Baglerne mere våer om sig. Der vare mange Angreb, Forsog og Landstigninger,

som nok kunde vore vord at fortolle; men de faae ikke alle Rum ien Bog. Ethvert
Parti tog Folk fra det andet, og drobte hvad de kunde overkomme. Mangfoldige Birke
benere fra Herrederne lobe over til Baglerne, Nogle godvillige», Nogle bleve tagne med
Magt. Denne Sommer kaldte de Bergens Sommer.

Natten til Laurentii Fest udfsrtes det Anslag, hvormed Baglernes Hovdinger longe

havde truet. De sagde, at Bergens-Mondene vare Kong Sverrer til den Hjolp og Styrke,
at han kunde holde sig i Borgen. Nikolaus Bisp bestyldtes for at vcere Ophavsmand
til dette Anslag, og de bleve samcligen enige om, at Kjobstaden i Bergen skulde odelogges,

og flettes et andet Sted hen paa Hordaland, og da vilde det sees, hvad Nytte Kong Sver»
rer havde af Borgen. Biskoppen sagde som saa: at Birkebenerne havde besudlet alle
Kirker, og at Folk, som vare såtte i Ban, havde voret derinde, saa at de ei vare helligere
end Horehuse. Baglerne roede om Natten ind langs Bryggerne med 2 Skuder lade
de med Ved. De stak Ild iet Huus et Sted inde ved Korskirken, og paa et andet
Sted lige for Fauske ved Finn Formands Gaard; paa det tredie Sted ved Ma

riekirken. Bymondene gjor ingen Modstand, og det var heller ikke let at komme til der
med, eftersom alle Bryggerne vare afbrudte. Birkebenerne bleve ingen Ting våer, forend

Byen stod i Lue, og de saae at der var Intet at gjore til Byens Hjolp; men da de vare
rodde for, at Borgen ogsaa skulde bronde, bare de Seil ud og vodede mod Ilden. Byen

1) Andre lcese Fiskebrygge». Fost er knustort Trcr.

Cap. 150, Om eller Fiste-Bryggen, Korskirken, Marice Kirke, Nicholai Kirke o. s. v.,
see Bergens Bcssr. af Sagen og Foss S. 14, 13, 34, 41, 44, 46, 451.

15^
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Eapitel 13^.
BirkebenerneZ
rq Baalernes

Strid.

br<endte heel inde fra Korskirken til Sandbroen, overalt nedenfor Stra?det, ligesom Alt

ovenfor Strcedet ud fra Korskirken, heelt ud til Sandbro, og ind til Nikolaus-Kirke. Nu
blev det hellige Billede baaret imod Ilden fra Steenkirken, og da standsede Ilden. Sun»
nefes Skriin blev baaret udenfra til Sandbroen, og nedsat der, og Ilden gik ikke videre, hvilket
var et aabenbart Mirakel. Baglerne laae med Skuderne ude paa Vaagen, og skjode midt
op i Ilden paa de Folk, som vilde bjerge Husene og stukke Ilden. Mange af Bergensmann,

dene havde tilforn flyttet alt sit Gods til forskjellige Steder, hvor de kunde komme til, da de
Horte, at Baglerne agtede at udfore dette Forfatt. Nogle stottede ud i Hcrrederne, Nogle

op til Borgen. Nikolaus Biskop var paa den Skude, som foer med Ilden til Byen, og
anviiste bestandige», hvor Ilden skulde anlcegges. Formedelst dette onde Raad, blev han
meget forhadt, som venteligt var, eftersom det blev mangen Mands Meen og Skade, saa
at mangen Mand, der sad i fuld Velstand, gik fattig bort, og Bergensmaendene huskede
Nikolaus Biskop stedse dette. Der brcendte Mariekirken med 5 andre Kirker.

Kort ester foer Kong Sverrer ud af Byen med 100 Mand didhen, hvor han vidste,
at hans Mcend havde samlet for ham en stor Flok med Nod. Da nu Baglerne spurgte,
at Kong Sverrer var borte, ginge de paa Land, op den ovre Vei, og kom ned paa Bak»

ken ved Olafs Kirke. Birkebenerne lob fra Borgen imod dem med deres Hoer undtagen
30 Mand, som vare ude paa Holmen for at passe paa, at intet Skib landede der. Da

fylkede Baglerne deres Hoer. Birkebenerne toenkte nu som for ikke at fylke, eftersom de

havde vakkert Mandskab; men agtede strår at gjore Anlob mod dem og saaledes bryde
deres Fylking. Birkebenerne anfaldt saaledes i Forstningen den ene Fylking. Arm, at

Baglerne vege tilbage; men deres andcn Fylking-Arm boiede sig ester dem, saa Birkebe»
nerne bleve i Ringen. Nu var Folkemonen alt for stor og ester en kort Strid saae Bi»
kebenerne ingen Kanst eller Evne til Modstand; men sogte tilbage til Borgen, og Bag»
lerne fulgte ester. Der faldt mange gode og raske Helte, saasom Sigurd Borgarklettur,
Finn Fceroer, Thord Loke og Bitakare, Einar Bjornsson, Vengeir Lange, Endrid Peine,

Eystein Raadmands Broder, en Son af Halkell af Loe, Philippus Jarls Maerkesmand.
Han befalede over Jarlens Folk og var en Mand af saa stort et Mod, at da han var

saaret af store Saar, og ventede ei at komme derfrå med Livet, stak han Mcerket nedi
Jorden, greb om Svoerdet med begge Hcender, hug til begge Sider og faldt med stort
Eftermcele. Alle vaergede de sig vel. Baglerne forfulgte dem lige under Borgen, og da
Birke.benerne kom i Borgen hendte det, at Baglerne fik en Mand fat i Foden, just som

han vilde ind i Borgen. Birkebenerne, som vilde redde ham, treve ham i Axelen, og de
trakkcs om ham, saa at Manden deeltes i to Parter mellem dem, og saaledes skiltes de

ad. Dette var Aftenen for Mariemesse. Baglerne havde og lagt deres Skuder til ved
Holmen, og hug de Birkebenere ned, som der skulde have vceret til Forsvar. Baglerne

ginge under Borgen, hvor Skibene vare, stak Ild paa dem og bramdte dem allesammen.
Derefter fore de tilbage til deres Skibe og syntes at have vel udfort deres Anslag. Da
digtede Baglerne denne Vise:

Måndag milde Konge Sine stcevned',
Krigsmcend iled' hart til Vaabenkamp.
Inges Hird en aarle Morgen
Stcevned op mod Sverrer-Vorgen.

Cap. 15ft. Da der af dette Navn findes ftere Gaarde, saasom i Opdal, i Meldal og
i Aasens Sogn og Frostens Prgd. i Stor og Voerdals Fogderi, saa maa det blive uvist, hvilkeu
Gaard her men es z dog vil man med mest Rimelighed kunne gjcette paa den sidstncevnte.
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Spydstager mange Krigsmcend reiste
Mod Banneret, og sloges lcenge,
Bagler stod i Spydehagel,
Brcendte Skib da Helte rendte.,

Men Birkebenerne qvad saa:

Måndag Nidding Sine stcevned'
Aarle hart til Vaabenkamp.

trives ikke!

Mcend stimled' da til Sverresborg.

Spydstager mange Krigsmcend reiste
Mod Banneret og sioges lcenge.
I Ban stande alle Bagler,
Brcendte Skib da Helte rendte.

Da nu Kongen kom tilbage til Byen, syntes ham dette at vcere et uheldige Slag,

og kaldte dette Vanrygt og Skjodesloshed.
Lidt senere foer Kongen bort fra Bergen, men såtte Folk til at beskytte Borgen.

Kongen foer derfrå op til Vors, og saa til Raudafjeld, og det var da anden Gang han gik s«rdMThr°nd.
derover og atter med stor Vanskelighed. De kom ned af Fjeldet til Sogn, og opholdt

sig der i Aurlands-Fjord; thi Mandffabet var saaret. Derpaa fore de lige Veien nord til
Throndhjem, og bleve der vel modtagne. Der spurgte Kongen Tidenden om hvad ny
ligen der var indtrusset, at Baglerne vare komne til Byen med 3 Studer, hvis Styr

mcend vare Kinnar Eldridsson, Thorstein Kugad og Erik Throndffe. Der i Byen havde
Karl, en Son af Kong Sorkver, som var gift med Ingeborg, Kong Sverrers Datter, for
ud vceret. Her Karl havde faaet noget Nys om Baglerne, og var faren bort fra Byen

om Qv<elden op over Broen, og var nu paa en Gaard, som heder Berg. Da Bag
lerne kom om Natten til Byen, var Her Karl borte; men da det blev dem sagt, hvor han

monne vcere, kom de der om Natten, og Her Karl blev drcebt med de allersteste af hans
Svite, hvorpaa de fore bort fra Gaarden. Derefter holdt de Thing ude paa §)ren, og da ta
lede Thorstein Kugad saalunde: „det ffulle I Bymcend vide, at Kong Sverrer seent mon

ne vorde Eder til Landevcern her i Throndhjem." Derpaa fortalte han om Baglernes
og Kong Sverrers Stridigheder, der havde sundet Sted om Sommeren, men meest om

den sidst indtrufne Begivenhed, da Kongen havde mistet saa mange Folk under Borgen.
Han endte sin Tale med Fortolling om, at Kongen havde forladt Borgen, og kunde ven

tes did til Byen til Lands den ovre Vei; thi Kongen eiede ikke saa meget af Skibe som en
Baad, da Baglerne nu havde Skibene og mangt Andet, som Kongen for havde havt at raade
over. For lode vel Birkebenerne sig forlyde med, at Ingen kunde staae sig imod dem, og
at der maatte ikke mindre end 6 Bagler mod Een af dem. „Men det skulle I vide, at

saaledes har det forandret sig i Sommer, at vi nu have ncesten ligesaa mange Birkebenere paa
vor Side, som de selv have tilbage, og disse kunne ikke yde Eder nogen Hjcelp; men de, som
stande i vore Rcekker, have ligesaa god Landefred hos os som hos Birkebenerne; thi nu
tykkes de at kunne see med hvor stor Falffhed Sverrer Prcest lcenge haver faret."

!) Saaledes kaldes Baglerne til Spot.

Cap. 152. Nauthall, Raueggen, imcllem Vos og Floms Sogn i Urlands Prcestegjceld
i Sogn, see foran S. 15.

nu Urlands-Fjorden, en Arm af Sogne-Fjorden.
Lei-S, en stor Gaard Vs Miil sondenfor Throndhjem.
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Eapitel 153.
2n, Thorstein

Baglerne vare fiygtede bort ud af Fjorden, forend Kongen kom. Kong Sverrer
spurgte omhyggelige» om alle disse Taler, og syntes ilde om sin Svigerson Karls Fald.
Baglerne fore sondenfra med hele deres Hoersmagt og havde store Skibe. I denne Fcerd
kom de til Folstn og laae der en Stund; thi de vilde ikke fare ind i Fjorden, da de spurgte

at Kong Sverrer var der forud. Baglerne lede Mangel paa Kost, eftersom de havde stort
Mandstab; thi adspredte deres Skårer sig i Bygderne; Nogle fore sor til More og heelt

til Borgund. Da de nu seilede forbi Hefn ar-Mynne seilede Torstein Kugad sit Skib
paa et Skjcer lige for Brcendingen, for at det stulde forlise, som det og stede. Han blev
bragt i Land, men hans Skibsfolk mcerkede ikke nogen Ting, forend han lob bort fra dem
om Natten med 3 Mand over Fjeldet og kom frem ude i Orkedal. Mange andre Mcend,

som havde hjemme i Throndhjem og havde fulgt Baglerne om Sommeren, lob fra dem.
Thorstein Kugad var hjemme paa sin Gaard, dog i Lon. Han sendte Mcend ind til Byen

til Gunnar Grionbak og bad ham staffe sig Fred hos Kongen. Engang talede Gunnar til
Kongen disse Ord: «Herre, en meget snild Mand have vi mistel, da Thorstein Kugad gik

over til Baglerne, og gjerne vilde vi end lokke ham til os." Kongen svarede: „ikke ten
ker jeg Thorstein nu mindes, at han haver vceret vor Mand og Ven, og det monne vcere os
til liden Skade." „ Gunnar svarede: «Herre, jeg veed, at Thorstein vil faae Liv og Fred
af Eder, om vi faae lokket ham fra Baglerne." Da svarede Kongen og loe derhos: „hvad
nu Gunnar? Er Thorstein nu i Din Varetcegt? Af mig kan han nok faae Liv og Fred,
men jeg veed ikke hvorledes hans Sag vilde staae, om Birkebenerne modte ham ude i Stra

det." Kort efter sendte Gunnar Thorstein Bud, at han stulde komme til Byen. Deref
ter foer Thorstein did, dog meget lonligen. Dagen efter ginge Gunnar og Torstein for

Kongen, som var paa et Stcevnemode. Thorstein havde en stor Hat paa Hovedet, og In
gen kjendte ham, forend han kom for Kongen. Han kastede Kappen af sig, faldt paa
Gulvet som han var stagen, greb om Kongens Fod, kyssede den og sagde: „S<el er jeg nu,
Herre min, at jeg er kommen Dig saa ncer, at jeg kan rore ved Dig, og Mige at jeg er

kommen ud af Hcenderne paa de Djcevelsmcend, Baglerne, som ere såtte i Ban, hvilket
de sandeligen fortjene. De ere Ransmcend, og Ugjerningsmcend, men ingen Hovdinger,

da de ville Hades med den bedste Mand som I er, Herre; thi Du er kronet Konge, og Alle bur
de lude sig for Dig, om Ret gjordes. Herre min, tag nu imod mig, og lad mig aldrig stil
les fra Dig. Jeg veed ikke hvorlunde hiin onde kjattterske Bisp gjorde mig saa rasende
og blind, at jeg ei stulde see med hvilken Falsthed disse Niddinger, Eders Edsvorne, fare.

Hoi stulde hine onde Falstnere vorde mig gode, som vare Niddinger mod deres Konge?"
Da stak Birkebenerne nogle Ord ind i hans Tale, ingenlunde behagelige for ham. De

sagde, at Ingen var storre Nidding end han selv, og Somme bade, at han maatte fores
ud til Dren for at hcenges op. Da sagde Kongen: „Stat op, Thorstein, Fred og Liv stal

Du have, og siden stal Du fortcelle mig om Baglernes Adfcerd." Da sagde Thorstein:
«Scel er jeg, da jeg seer Dine Vine, aldrig stal jeg herefter snuble i Eders Tjeneste;

men om Baglerne kan jeg vel sige meget, om I vil; men meest ufagert." Da blev der

givet Thorstein Fred. Kongen lod Thorstein ofte tale paa Thinge og i Hirdstaevner og
fortcelle om Baglernes Vcesen.

Cap. 153. I?nl8ku Sen Stor-Fosen, see foran S. 12.
Uo!'AUN<I paa Ssndmor, see 1 V. S. 57. 325.
It skn ar- eller d. e. Mundingen af Hevne-Fjorden i Fosens Fogderi, cfr

Nordmceri 1 B. S. 55.
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Vapitcl 13 i.
Om Baglerne

og K. Sverrers
Raadsiag.

Capilel 135.
Dm Baglerne

Baglerne toge alle Udredster af det ledingspligtige Land paa begge Morerne og i
Aaunisdalen; men plyndrcde i Byerne, og dvcelede paa denne Fcerd i en halv Maaned.
De fore ind der i hver Fjord, gjorde megen Uro og finge der et umaadeligt Bytte. De

havde med sig i deres Flok hine bedste Mcend, som der vare, Thorer Knap, Guttorm i
Mjola, hans Broder Brynjolf, Bjorn Mardarsson, Haldor i Hjorleifsvik og hans Son»
ner, Ivar Nef, Gregorius Kik, Erling i Thjotts, Guzalin Prcest og mangfoldige andre

Mcend. Den samme Host indtraf den engclffe Konge Rikards Fald, og da tog hans
Broder Johan, med Tilnavn Bine (uden Land) Kongedommet. Kong Sverrer

sad i Kjobstaden Nidaros. Engang om Vinteren ester Juul holdt Kongen Thing med
Bonderne og begjcerede as dem, at de skulde bygge ham nogle Skibe til Hjcelp, for at frelse

Landet fra Baglernes Feider; „thi jeg venter ikke andet," sagde han, „end at Baglerne,
saasnart det vaares, monne stcevne hid i Fjorden og gjore Eder stor Fortrced; thi denne
Flok rover Eder jcevnligen. Men vi Birkebenere cre nu ffiblose, som I vide, og ikke vel

i Stand til at vcerge Eders Liv og Gods. Ikke heller kunne vi saa hastigen lobe ovenom
Landet, som de roe udenfor, og endstjondt nu dette synes at vcere Eder til nogen Bekostning,
da maa dog hiint Pengetab, som Baglerne volde Eder, vcere stsrre. Bonderne sagde:

„Rimeligt er det Raad, Herre, at lade Skibe bygge til Landets Vcern; men hvor mange
stulle disse Skibe vcere, og hvilken deres Storlek?" Kongen svarede saalunde: „jeg tcen
ker det er bedst, at Bonderne i hvert Fylke i Throndelaget bekoste eet Skib udrustet, men
Bymcendene og vi Birkebenere lade gjore desforuden saa mange, som vi have Leilighed til;
men ingen af disse Skibe skulle vcere smcerre end paa 25 Sceder; men vel storre. Jeg

grcemmede mig ved Thorsberg, da Baglernes Gallioner stode mig i Vinene; nu kunde det

vel hende sig, at vi havde ligesaa stor Mon paa Krigsffrogenes Hoide paa vor Side."
Morgenen ester holdt Bonderne deres Stcevnemode i Olafskirken, og da de sammenregnede

Omkostningernc, fandtes, at der ei kom stort paa hver Mand. Saaledes aftalte de Sa
gen i al Venlighed, og sagde, at der ei skulde fattes den Bekostning fra deres Hcender, som
Kongen bestemte. Da lod Kongen lcegge Haand paa Skibsbygningen, og efter Paaske
var der reist 8 Skibe, nemlig 6 ude paa Vren, alle store; men to i Kongsgaarden og Bi
spegaarden, og det som byggedes i Kongsgaarden var paa 30 Rum og blev kaldet Ognar

branden. Alle disse Skibe byggedes med Flid og meget hoibordede efter Antallet af Aa
rer. Kong Sverrer lod og nogle LaMibe ophugge, og oge til Kjelen paa det ftere Roer
karle kunde anbringes langs Skipsbordene. Da blev og ien temmelig Fart de Skibe
udrustede, som i Byen vare beqvemme til Strid.

Vaaren efter rustede Baglerne sig nord fra Hålogaland med deres hele Krigsmagt
og sogte sor til Throndhjems-Mynne, og dreiede just i Pintsedagene ind i Fjorden. De
seilede ind til Holmen; men fandt det vansteligt derfrå at gjore Angreb; de fore derfor heel
ind i Fjorden og finge der Bytte. Bonderne, som for havde samlet sig, ffjode paa Bag
lerne og gjorde dem den Skade, som de kunde. Ofte talede Nikolaus Bisp for Folket,
hvoriblandt ogsaa dette: „Kong Sverrer haver nu ikke mere af Norge end et Nces, og det

vilde vcere hoveligt/) om han raadede over det Stykke, som er udenfor Pcelene, paa det

1) Passende, onsteligt.

Cap. 134. nu Mcels i Sognet af samme Navn, sondensor Forbjerget Kunnen, i
Reds Prcestegjceld og Helgelands Fogderi, cfr. Hålogaland 1 B. S. 24.

(Ujsi-lolKsviK), formodentlig Gaarden Hjersviken i Rsds Sogn og Prcestegd.
Nott», Thjoto, hvorom see 1 B. S. 153.
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han kunde der vorde hamgt ien Galge. Men saare lidet tcenker jeg vi Bagler behove at
<rndse hvor han farer frem med sine Havbukke, som han lader drive sammen i Byen; thi
jeg venter, at Thronderne for ville finde Kullene afderes brcendte Huse kolde, end hine komme
dem til Gavn. Lader os svcerme om i Fjorden, som os synes, uden allermindste Frygt for

den Sags Skyld; thi de have intet Forraad af Folk imod os." Nu vendte Baglerne med
Krigsmagten indenfra Fjorden udefter, og lagde i Land indenfor Hladehammeren ved De«
pil. De bestuttede mellem sig, at det Mandskab, som var paa Storffibene, skulde gange

paa Land, og ovenom Broen gjore et Anfald mod Byen; men Skudehceren skulde fare
udenom til Elven, og soge der at gjore Landgang.

<s»pitcl 456. Nu monne vi fortcelle om de Anstalter, som Kong Sverrer tras i Byen til Modstand.

og En Valstynge var reist ude paa Vren, en anden ved Elven. Langs med Byen var der
ftrget for at reise Bord op udenfor Tågene, ligesom Stridsskjcerme, og derpaa blev baaret
store Stene, alt til Ledingsmcendenes og Byfolkets Vwrn. Kongen selv var ude paa Vren

med faa Folk; men oppe ved Broen var den storste Deel af Hirden, og for dette Mand-
Mb var Håkon Galin og Peter Sleiper Formoend. Baglernes Studer roede op i Elven

ovenfor Byen, saa at de lagde til heelt oppe ved Skellingarhelle; men vovede ingen Landgang

ved Brattoren, eftcrsom de ingen reen Vei troede at finde der, hvor Seiersstuen vaiede i
Luften. De ffjode paa Byfolket; men kunde Intet udrette formedelst de Steenkast, som
bleve gjorte fra Husene og Bryggerne. Baglerne trcengte frem den ovre Vei til Broen,
og disses Hovdinger vare Inge Kongs-Evne, Nikolaus Biffop og Halvard af Saasiad.
De gjorde strax Anfald paa Broen; men Birkebenerne ilede mod dem, og de msdtes paa
Broen. Der blev det haardeste Vaabenjkifte, og paa begge Sider faldt Mange. Bir»
kebenerne trak sig tilbage fra Broen; men Baglerne fulgte fast efter. Der vare nogle Bir
kebenere i Kastellet ved Brohovedet, der kastede ned store Stene paa Baglerne. Derefter

udvalgtes de modigste blandt Birkebenerne, som ginge mod Broen, og nu vege Baglerne.
Men da de som fremmest vare, vilde vende sig om til Flugt, holdt de, som vare fjernt fra
Birkebenernes Vaaben, Stand, og derved blev saa stor en Trcengsel paa Broen, saa Haandmk
ken gik itu, og Baglerne faldt ned afßroen, baade paa ovre og nedre Siden; men Nogle bleve

droebte der paa Broen og alle de ovrige drevne tilbage. Mange faldt der; men flest af
Baglerne. Derpaa vendte Birkebenerne tilbage over Aaen; men Baglerne gjorde ikke tiere

Anfald paa Broen. Derefter ginge Baglerne ud af Skudmaal og holdt Raad med hver»
andre. Nikolaus Bisp giver det Raad, helst at stikke Ild paa Broen og brcende den op.

Han sagde, at saa blev gjort, da Magnus Konge beleirede Byen. „De have," sagde
han, ~ingen Udvei ud af Byen uden gjennem Borgen, og dett jkulle vi snart spcerre, og da
maa de enten svelte i Byen, eller og gange ud under vore Vaaben." Saa blev gjort,

som Biskoppen havde sagt. De brwndte Broen, men Birkebenerne afvcera/de Ilden og
finge den stukket, saa der blev eet Kar tilbage paa den sondre Ende af Landet. Siden for
Nikolaus Bisp med Sine til Klosteret Helgeseter, og tvang Prioren tilligemed de an

dre Kanniker til at slaaes ved deres Side, ellers vilde han brcende Klosteret op. Derpaa

fore de bort med ham, og vare paa hans Skib. Skudefolket kunde ei tåge megen Deel
i Slaget, og det var dem vanskelige at gjore Angreb mod Byen; thi lode de Skuderne
svinge ned forbi Bakke. Kong Sverrer gik op fra Aren til Smedeboden, og gav saaledes

Cap. 155. vkpil, Devli ved Throndhjem see foran S. 56.
<sap. 136. OKeMnxai-twlla og Itiau<tuo>ri (Brateren), see foran S. 26. 53.
IletKwetr, Elsceter Kloster, see S. 63.
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Baglerne Leilighed til at gaae paa Land ved Brattoren; men da Baglerne beredte sig til
Landgang, blev det dem saa droit, at de lode sig skramme. Da nu Kongen mcerkede det,
drev han sine Folk paa det haardeste imod dem, og de ffjode alt i Eet med Pile og Spyd.
Baglerne brugte sig det bedste de kunde, men undvege strax. Et af deres Skibe kom fast

paa Grunden, og det var ncer ved at Birkebenerne havde faaet det; men efter at Mange
vare drcebte, Mange saarede, roede de ud efter Elven til Storskibene, og da vare og de
af deres Mcend, som havde faret til Broen, komne did. De laae der da Alle samtligen

om Natten. Om Morgenen roede Baglerne Skuderne forbi Ladehamren, og lagde sig
under den Side, som vender mod Byen. Nikolaus Bisp roede derfrå over til Iluvik, og

havde da Nodsiden, som var et overmaade let og hurtige Skib. Der saa han sig om,
hvor han bedst kunde lcegge til, om han skulde gjore Landgang. Dette blev Kong Tverrer
våer, som kjendte Bispen under hans Fcerd, tog derpaa en let lagt, som tilhorte
Ufred, og lod den trackke tvcers over Vren. Der gik saa tykt af Folk paa alle Kanter, saa
Skibet ei kunde sees. Raskt rullede de det saaledes frem; men saasnart de kom til Soen,

saa Nikolaus Bisp Skibet, og bod sine Mcend staae Aarerne i Våndet saa hart de kunde:

„roer undas saa fort I kunne," siger han, „og jeg stal give Eder baade rode og gronne
Kloeder, om I roe vel; men I roe ikke, seer I ikke at Fienderae lobe som galne efter os,

og det er som om vor Skude stod stille." Derefter ftoi han fra Skandsen frem efter

Skibet, og da fok Hattten af ham, og faldt udenbords. Atter raabte Biskoppcn til sine
Folk: «Gjor lert Bedste, mig ville de nu sinde." I Forstningen da Baglerne vilde
vende Rodsiden, og den endnu ei var kommen i fuld Sving, na?rmede de sig hinanden

fort; men ikke behovede Biffoppen saa meget at opmuntre sine Folk til at roe; thi de vilde
hellere end gjerne roe undas. Da Baglerne fra de andre Skibe saae dette, ilede de didhen
med deres Skuder, for at komme mellem Landet og Vnund. Vnund saa nu, at dette

ikke vilde gaae ham godt; thi vendte de saaledes om, og finge ikke mere af Nikolaus Bi

skop, end hans Hattte, som de toge med sig som et lertegn.
Derpaa blceste op en hvas Nordost, og alle Baglernes store Skibe kom til at ligge Epitel i6?.

mod Vinden. Kong Sverrer syntes vide, at det ikke vilde vcere godt for dem at holde sig««ed
der, og lod fore 8 Heste over Elven; derpaa foer han selv did, steeg til Hest og reed ind

mod dem den ovre Vei ovenfor Lade. Han kom just som de havde sendt deres Baade
md til Lands for at losne Landtougcne. Ankerne som, Skibene laae for, vendte ud fra

Land, og de halede Skibene lwngere ud under Ankertougene. Kongen reed imod dem, som

skulde lose Landtouget og drcebte 9 Mand, desuden joge de Nogle til Havs, og Somme fore
paa Baade ud til Skibene. Baglerne kappede Landtougene, halede ud, såtte Seil til og
seilede derpaa ud under Randaberg, hvor de laae 2 Ncetter. Kong Sverrer sendte nogle

Mcend fra sig ud til Orkadal, nemlig Eyolf Hastason, Bjalfe Skindstak og en Skare med
dem. Tredie Dagen seilede Baglerne over til Orkadal, landede ved Roa berg og vide

om paa Stranden. Saasnart de havde faaet Brygge i Land, ilede de op i Skoven, og
sogte efter Mad og Gods i Sattrene og ellers om i Bygden. Birkebenerne laae i Bag»
hold for dem ved en Gaard, som hed Holta, og Baglerne bleve draebte baade i Tunet
og paa Veien til Aaen Orkn. Mange sprang i Våndet og svommede over Aaen; men

<sap. 137. liau<Wl)jt,i'L, Roberg i Stadsbygden, see foran S. 11.
Nnadei K eller UroabjttiK) i Orkadal, maa vcere et Nces formodenrlig ved Gaar

den Roen paa Geitestranden.
II ol tar, nu Gaarden Holte i Orkedalen.
(IrKna oiKu) nu Orkel- eller Drkedals-Elven.

111. Binds Hste Hefte. 16
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kapitel 138.
Om K. Tverrer
ogßirkcbencrne.

Nogle druknede, og de ovrige Bagler vendte tilbage til Skibene. Paa et andet Sted var

et Baghold lagt for dem ved en Sotter, hvor Nogle bleve drcebte, Andre undkom. Siden
forsogte de ikke videre Landgang. Da Baglerne havde spurgt hvor Birkebenernes Bu»

stab var, sendte de 300 Mand afsted, som fore efter det, dreve det ned til Stranden, hug.
gede hvert Nod ned, og bragte det ombord. De greb en Birkebener ved Gaarden Ro.
dar; men han dulgte for dem hvem han var, og sagde, at han var en Ledingsmand og
ingen Birkebener; af ham hug de Foden. Baglerne laae der en Uge, uden oftere at
gjore Landgang, og fore derfrå ind til Holmen. Derfrå bestuttede de atter at fare ind i
Herredet for at gjore Bytte, hellere end at soge til Byen. De fore derpaa ind i Aasfjord

ved Hin doen, hvor de laae nogle Ncetter. Da led det fort med Kong Sverrers Skibs.
bygning, da alle Skibene vare fcerdige udenbords, men ikke den indvendige Klcedning.
Mange opmuntrede til at styde dem paa Vand, saasnart det ei var at befrygte de stulde
flakne under Folkeladningen. Der blev og gjort al Hast med Skibsudrustningen, og Ski.
bene såtte paa Vand, saasnart det lod sig gjore. Da var tillige al den Deel af Kongens
Hcer udrustet, som kunde faaes.

Nceste Fredag efter Botolfs-Messe tidlig om Morgenen foer Kong Sverrer ud af

Aaen med sin Krigsmagt, og i Spidsen foer Kongestibet. Da hele Flaaden kom ester
ham, lod han Skibene ved Luren blcese sammen til Samlag. Derpaa steeg Kongen op

paa de nedlagte Master og Stcenger, bad sine Mcend omhyggeligen give Agt paa hvad han
sagde, og tog derpaa saalunde til Orde: «Her er en stor Krigsmagt samlet, og det erat

vente, om saa steer, hvad vi formode, at vort Stridsmode vil finde Sted her med Baglerne,
at ikke alle disse Mcend monne komme herfrå med Livet. Men dette er os Alle lige ncer;

thi vogte Enhver sig selv. Nu er det min Bon og Villie, at de Mcend gange til Skrifte,
som det ei nyligen forud haver gjort. Det er og mit Raad, endstjondt det er i forste La>
get, at Folk tåger nogen Mad til sig, og drikker sig en Hjertestyrkning, imidlertid kan Mand
stabet stiftes til at roe. Men sinde vi Baglerne, og de ville roe fra os, endstjondt de ei

for have ladet sig forlyde med Saadant, da ville vi fare adspredt med vore Skibe og lade
saa meget som et Pilestud vcere mellem hvert Skib. Lad os Alle fare frem jcevnsides,
og vore Skuder folge stedse hvert Langstib." Det maatte vel nu vcere ved Dagmaals»
Tid/) der var Solstin og en Vindblaf strog indefter paa Fjorden, saa at Banneret los

tede sig fra Stangen. Da Birkebenerne roede ind ad Fjorden, gik det anderledes end Bag»
lerne tcenkte, da hines Skibe fiode herligen under Aarerne. Dertil vare de naglnye, nytjcerede og
havde ingen anden Ladning end deres Mandstab. Kong Sverrer steg paa en Skude, hvormed
han lob indefter, for at speide, hvor Baglerne vare. De saae da en Mand oppe paa Land, lagde
Skuden til Lands, raabte til ham og spurgte, om han vidste hvor Baglerne monne vcere? Bon

den svarede: „Seer ind til Horne der ligger hele deres Hcer," hvorpaa han bad Kongen og
dem Alle Farvel. Kongen foer tilbage til sin Flaade og siger hvilken Vei de stulde stcrv.
ne. Da de havde roet ncesten halve Fjorden over, saae de Baglernes Skibe roe indenfra

1) Klokken 7'/2 om Morgenen.

N66ai-, nu Gaarden Roden eller Roen paa den langs Vestsiden af Drkedals-Fjorden liggenl
de Geitstrcmd, som nu er henlagt til Borsens Sogn, men i Fortiden Horte til Srkedal.

(eller Iliiilleyrar) j 11, nu Gd. Hindoen eller Hynoya i Aas-Fjorden i
Frostens Prcestegd. i Nordost for Throndhjem. En Vugt ved den anfsrte Gaard, paa Sydside» af
Frosten Halvse, danner en bekjendt god Havn, kaldet Hindsyvaag.

«tap. Iloi-ni, nu Horne eller Frosthornet, det vestligste Forbjerg af Frosten.
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Horni og ud til Tautra, og st<evne nordenom Ven ud paa Fjorden. Men da Baglerne
saae Birkebenernes Skibe, roede de efter Nikolaus Bistops, Sigurd larlssons og Hrei
dars Raad og Villie udefter Fjorden, og vilde ikke i Fcerd med Kong Sverrer, som de
meente ikte kunde roe efter dem med sine Scorstibe. Halvard af Saastad og Philippus
af Vegen derimod vilde bie Kongen; men Bispen raadede, og ud roede de. Da stif
tedes Styrmamdene. Nikolaus Bisp besteeg Rodsiden, Sigurd og Hreidar derimod lette

Farleier og roede foran Langstibene. Da Birkebenerne saae, hvor Baglerne fore, styrede
de ud paa Fjorden vestenfor Tautra lige imod dem. Da kom de hverandre ien Fart ncer
mere indenfor Aumburnces, og da der kun var lidt mere end et Pilestud imellem dem,

jkjode Birkebenerne deres Aarer ind, kastede sig i deres Vaabenklceder, og tcenkte at Bag
lerne vilde staaes; men disse vilde ikke lcegge til og roede end undaf. Da sagde Kong
Sverrer: „jeg frygter for at de ville til Byen, og er det deres Hensigt at holde did, ville
de gjore Bymamdene en styg Bagsmcek, for vi komme ind." Nu grebe de til Aarerne

paa begge Sider, og der var 4 Mand ved hver Aare paa Kongestibet. Det floi afsted
som en Fugl, og Mandstabet trak i hver Aare, hvad den troedes at kunne taale. Bag»
lernes Skibe gik derimod senere, fordi de vare vastrukne og meget tunge, saasom de havde
lagt i Våndet hele Vinteren forud, og vare desuden ladede med Madvarer og meget
Rovgods.

Da Halvard af Saastad saa, at Birkebenerne snart vilde indhente alle deres storste
Skibe, sprang han op paa Skandsen, raabte til sit Mandstab, og befalede alle Skibene at

vende forbi Birkebenerne, angribe de bagerste og rydde dem forst. Håkon Kongeson styre

de det Skib, som seilede bagerst; thi fordi dette Skib var kun lidet bemandet, foer han
slost. Da de nu stulde vende, gik alle Smaaskibene let over Stag, men Baglernes store

Skibe vare tungvendte ved Siden af dem, som Birkebenerne havde. Da sagde Kongen
tilThord Fingeirs Broder, som styrede Kongestibet: „seer Du Halvards Skib?" „Skul
de jeg ikke see det, Herre," siger han. Da vare de hinanden saa ncer, at Stavnmcendene
paa Kongens Skib stjode paa Halvards Skib; men Konge-Skibet gik mcerkeligen foran

de andre, og var ikke mindre end et Pileffud fra dem. „Det gjcrlder nu Dit Held og Lykke, siger
Kongen, at faae Halvards Skib fat, der stulle vi lcegge til i Dag; thi dette ere vi vorne." Han
svarer: „deri er ingen Vanstelighed, den svinger efter Dnste, Herre." Kong Sverrer

havde givet sit Skib det Navn Hugro. Halvard havde et Skib, som kaldtes Skalpen;
Peter Sleiper og Eyvind Prcestemaag havde Ognarbranden, Håkon Kongeson havde Vid
sjaaen, Philippus Jarl Hjcelpen. Derpaa svingede Kongestibet og Halvards Skib mod hinan»
den, og Kongens Skib laa paa Bagbordssiden; men Erik afHaa's Skude var loben til
bage mellem Skibene, saa at Hugroen ei laa aldeles langstibs. Noget senere kom Phi
lippus Jarls Skib; men sik ei vendt saa brat, at det kunde komme forbi, saa Skibet lob

lige i Stavnen paa Halvards Skib. Jarlens Stavnboere hug Stavnljaaen i Halvards

tautra, nu Tuteroen i Frostens Hovedsogn, V 4 Miil fra Fastlandet, bekjendt af et i
Aaret 1207 stiftet Cistercienser-Kloster, hvoraf nogle stjonne Ruiner endnu ere tilbage, cfr. Ooiipt.
r. v. IV. 416, Kraft N. B. VI. 38 og Kluwers Mindesm. S. 77.

Ve iAin
der i Norderhaugs Hovedsogn paa Ringerige. I et Diplom fra 1337 skrives den ligedan (a Vei
xini). Gaarden Vegger i Tomter Anexsogn til Hobols Prcestegjceld i Smaalehnene, som i „den
rode Bog" sindes skreven „» (VVAAj»r) kan det saaledes neppe vcere.

nes nu Ombernces, strår sondenfor Strandens Kirke i Lexvikens Prceste
gjceld, lige i Vest for Tuteroen.

Cap. 159. Na, Haa paa Ilderen, see 1 B- S. 65.
16«
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Skib, og denne rammede Stavnshovedet, som gik af, og de beholde det paa Ljaastaftet, da

Skibet lob fast til. Hovedet var målet og Skibet syntes derved ilde tilrakket. Nu sik
de larlestibet vendt og dreiede til om Styrbord fra Stavnen til Djerummet, og siden lagde
ethvert Skib sig, det ene ved det andet, eftersom de kom. Derved bleve Baglernes 6
Storstibe indringede; men Birkebenernes Skibe lagde sig udenom alle Baglernes storre
Skibe; men deres smerre Skibe kom Birkebenernes Skibe kun lidt noer, saasom de ei vilde

lade sig kringsette, for at trekke sig undas, naarsomhelst de vilde. Ognarbranden, som
Peter og Eyvind styrede var ikke roet til i Forstningen; thi da de vilde gaae over Stag gik
dette ikke saa fort, endstjondt de staatede paa den ene, og roede paa den anden Side, og
Skibet gjorde saa stor en Krog, at de ikke fik det dreiel til. Baglernes Skuder fjernede

sig stedse fra Ognarbranden, og vilde ikke feste sig ved den; men lagde heller til mod dem,
som fjernere vare, og saa gik det medens Slaget varede. Dette Slag var baade haardt

og langt; det begyndte for Middag og varede til Midaften. Det holdtes paa Stri ndss.
For Slaget begyndte,havde Kong Sverrer sagt til sitMandffab: „Dersom det gaaer som jeg
aner, at vi seire, da mindes nu det, at Baglerne sveltede Eder Foresommeren i Bergens Borg,
og giver ingen Mand Fred, uden ene dem, som soge mig. Thi det er let at see, at vi paa
ingen anden Maade faae Ende paa vore Fiender end med Od og Eg. Mangen en Eds»
bryder og Kongenidding ville I treffe i Dag blandt Baglerne, og dette stulle nu Alle såar»

ligen undgjelde." Det Skib, som Bijkoppen havde styret, var lost, og stap forbi Birke»
benerne; thi Strommen havde Mt Skibene ad. Det roede afsted ind til Land, og alle
Mand, som lobe kunde, sprang paa Land. Den Dag stjod Kong Sverrer med en Laase»
Bue fra sit Skib, og ligesaa Philippus Jarl. Jarlen blev ffudt i Armen under Staal«

handsiken, men han rykkede ei Pilen ud for om Aftenen. Rodsiden, som havde Bistoppen
og Konge «Emnet ombord, laa ikke ner Slaget, dog saaledes, at de kunde see, hvo der
seirede, og saasnart de saae, at Lykken vendte sig paa Birkebenernes Side, roede de ud efter
Fjorden saa hart de kunde. Da Mandskabet begyndte at falde paa Halvards Skib, blev
det entret baade af KongeMbets og larleffibets Mandstab, og da blev Skibet ryddig

gjort. Halvard blev rykket frem fra Loftingen og siebt hen midjkibs bagenfor Masten un»
der Tommeret, og der blev han drebt. Der var en Mand bag i Halvards Skib, vakker
af Udseende, som havde Staalhue og Pantser, begge Dele efter gotisk Viis. Denne Mand

havde tidligen i Slaget faaet et Hug af et stakt Spyd, saa at Nesen var meget bestadiget
og knust, og da Skibet var nesten ryddet, var han kommen op paa Tommeret ved Masten.
Mod ham vendte sig en Hirdmand, ved Navn Askel, som var en sterk Mand ifort en
Spangebrynje, og de angrebe hinanden. Him havde intet Vaaben uden et Skjold, og
havde en Steen i Haanden; men Askel havde Sverd og Skjold. De modtes saa at

der stod et Telc imellem dem, og stredes saaledes en Stund. Askel hug hart til og Sver»

det kom i Teltstangen og stod fast; deraf benyttede him sig og siog Askel med en Steen,
saa han faldt ned af Tommeret. Da sagde mange Mend, saa Kongen Horte det, at denne

Mand nok vilde verge sit Rum, om han var med dem, og det vilde vere vel gjort, at
stjenke ham Livet; men Kongen lod som han ikke Horte det. Dernest blev han siaaet
med cn langskaftet Spade fra Kongens Skib, hvorved han faldt overende. Da havde
Askel reist sig og havde en Vre i Haanden; de roge atter paa hinanden, og Enden blev, at
Askel blev meget saaret; men han drebte Bagleren. Halvards Skib blev forst ryddet,

Otiinclnler nu Strinde-Fjorden eller den bredeste Deel af ThrondhjemZ-Fjor
den, nordenfor Strinden.
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men siden gik det fra Skib til Skib, saalcenge der var eet af de 5 Skibe, som laa der igjen.
Da stygtede Baglerne med hele deres Hcer, Nogle ilede til Land og sprang op paa Landet, men
de allersteste lettere Skibe roede ud ester Fjorden. Birkebenerne forfulgte dem en kort
Tid, og toge alle de Skibe, som vendte til Landet; der begyndte da Striden paa ny, og der

faldt Mangfoldige; men steest as Baglerne. Derpaa roede Birkebenerne tilbage til Byen,
og med Flaaden op i Elven om Natten. Da Hceren kom op til Byen, provedes det, at

stere Hovdinger havde fkjcenket Baglerne, sine Frcender og Venner, Livet; men nogle Bir
kebenere mindedes hvad Kongen havde talet. Disse ginge da ind ien Stue, hvori Baglerne va»
re, og de bleve drcebte; men deres Frcender, som havde sikjcenket dem Livet, ginge til Kongen og kla

gede for ham derover. Han sagde, at han saa et godt Raad for det, de skulde nemlig
undersoge, om de Mcend, som havde drcebt deres Frcender, havde givet nogle as sine egne

Frcender Livet, og bod dem da hevne sig. Derefter ginge de Mreviis om i Byen og op
sogte hverandres Frcender, indtil Alle vare drcebte. Anden Dag ester holdt Kongen Thing
ude paa Dren, han siger sit Mandffab, hvorlunde Byttet skulde skiftes, at Alt skul
de bceres ud paa Apostelkirkegaarden, hvor Kongen vilde scette Vagt. Derpaa sendte han
Mcend Nord til Hålogaland efter dem som vare undvegne did; thi han syntes vide, at man
ge Bonder monne have vendt sig did til deres Hjem. De toge Bjorn Mardarsson og
Brynjolf i Mjola til Fange, med mange andre vakkre Helte, og rovede drygt paa deres
Gaarde.

Der var en Mand, som hedte Erlend, der var Prcest og forrettede Gudstjenesten i
Korskirken; han var en saare forstandig og veltalende Mand, der og havde et Prcebende
oppe i Kristkirken. Denne Prcest havde en ung og vakker Kone, som hedte Ingeborg,
som Philippus Jarl sogte at forsere. Da nu Kongen mcerkede dette, bad han Jarlen
med vakkre Ord lade dette vcere, og Jarlen svarede vel nok: men Alt blev som for. Da

Erlend blev dette våer, opfyldtes han med Fiendskab baade mod Kongen, og dog mest mod
Jarlen, og tcenkte paa en hemmelig Svig mod alle Birkebenere, om han nogenlunde kunde komme

til dermed. Kong Sverrer og Erlend Prcest havde for kives om Erkebispens Sag. Strår
efter Slaget gjor Kong Sverrer sig i al Skynding fcerdig, og foer med Hceren og Stor-
Mene efter Baglerne; men de joges stedse undaf, indtil de kom oster til Viken. Derfrå

holdt Baglerne af sor til Danmark; men Kong Sverrer forfulgte dem. Da seilede Kon
gen heelt sor under Hlesso, og da han spurgte, at Baglerne vare seilede over til Jylland,
vendte han om til Viken, hvor han forblev om Sommeren og krcevede Igjceld af Bonder
ne for deres Landsforræderi, og tog Ledingsskat af dem. Da havde han en stor Mcengde

Krigsfolk hvormed han stog sig ned i Oslo og beredte sig der et Vinterscede. Om Ho
sten kom Prcestekoncn, Jarlens Frille, nordcnfra, og Jarlen tog imod hende; men da Kon

gen forbsd det, lod Jarlen hende fore bort til en Gaard tcet derved, som heder Aker, hvor
hen han ofte reed lonligen om Natten og sov der. Kongen sagde ofte til Jarlen, at han
foer uvarligen frem, „og jeg frygter, Frcende, at det vorder os til stor Skade." Bagler

ne seilede sor fra Danmark i Begyndelsen af lulen med en Skudefiaade, hvoraf en under
Seiladstn forliste. Paa denne var Audun Byleistur Styrmand, og ikle et Mandsbarn

?08tu13k7,-hl,, Apostlernes Kirke i Nidaros, see 1 B. S. 204.
Njnln, Mcrlo paa Hålogaland, see 1 V. S. 24.
Cap. 160. Ulesen Leso i Kattegat, see 1 B. S. 247.

nu den 1629 med siere til Bymark for Kristiania udlagte davwrcnde Kronens Gaard
Store-Ager, ved Christiania, paa hvilken Prceste-Voligen for Sogneprcesten i nuvcerende Agers
Prcestegjald efter 1734 er rpftrt. Paa den staaer Agers eller Mers Kirke, der altsaa nu ligger
paa Christianias Grund.
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<sopiftl t6i.
Bazlernes oa
Thi-endcrnrs

Strid.

slåp derfrå. Da de kom til Oslofjorden, dreiede de ind i Fjorden med 15 Skuder, som
Kongeemnet og Hreidar Sendemand befalede over, og da de kom ind tilHovedeen, havde de
en Samtale sig imellem. Hreidar Sendemand sagde: „jeg tcenker, at Birkebenerne ei

monne havt noget Nys om cs, da der uden Tvivl er megen Stei og Stimmel i Byen,
og alle Folk Mede. Nu er det et Snarraad at gjore Anfald mod dem, og dette Raad

vilds Kong Sverrer give, om han var i vort Sted; lader os roe i sterste Stilhed ind til
Bryggen. leg veed og, hvor der er en Fangst at gjere: Philippus Jarl sover over i Aker
med nogle faa Mcend." Da svare Mange: „det er et godt Raad, lad ham aldrig und»

flippe." Derpaa roede 5 Skuder did, men den evrige Flaade roede ind til Bryggen og
lurede. Alt var tyst og roligt i Byen, saa de vovede ei at gange paa Land, men vendte

om for at mede deres evrige Folk. Da disse havde landet ved Akers-Hagen, ginge de op
til Gaarden, og Jarlen mcerkede ikke til Noget, ferend Huset, hvori han var, blev omringet.
Han stap ud af en Lender barbenet og i det blotte Linned. Der var Tee og sneelest paa Mar«

ken, men megen lisstag paa den frosne Jord, og Jarlen var meget hvas til Fods. De
Baglere, som vare oppe i Huset, kunde i Bcelmerket see en Mand springe ud i bare Lin»

ned, og raabte til deres Mcend, at de skulde gribe ham. Derpaa leb de ester ham, og j
samme Vieblik gled Fedderne fra ham, og han faldt, og da blev han skudt med et Spyd,
der blev hans Banesaar. Han faldt mellem nogle Gjcerder ei langt fra Byen, og der
faldt og 2 andre Mcend. Hans Svend, som hedte Erik med Tilnavn Snage, undkom,
og bragte Budjkab derom til Kongsgaarden i Byen. Da var han saa medig, at han
ikke fik sagt andet end iet heit Skrig bede dem stande op. Kongen var den snareste paa
Foden i Klcederne, og ud i Gaarden, hvor han spurgte, hvad der var paa Fcerde? Gutten

svarer: „larlen er falden, og Baglerne har fceldet ham." „Alt for ncer os!" sagdeKo

ngen, som troede, at Jarlen havde sovet i Byen i sit Herberge, og at Baglerne vare kom.
ne til Byen. Han raabte paa sin Luursvend, at han skulde blcese saa fort han kunde, hvor»
efter Enhver sprang op i sit Rum. Kongen bed de Mamd, som vare i Herberge med

ham, vcebne sig. Siden blev det Kongen sagt, at Jarlen var falden ude paa Aker, og
derpaa vaagede alt Mandskabet under Vaaben til Dagen. Dette stede Natten fer ellevte
Dag Juul.

Nu vende Baglerne om ud efter Fjorden og toge nordefter langs med Landet, ftrst

til Bergen, hvor de dvcelede en kort Stund, seilede siden nord til Throndhjem, hvor de kom
uforvarendes. Af Birkebenerne vare da i Kjebstaden Halvard Skygne, en Broder af

Guttorm Erkebisp, med sin Skare, og de steste af dem bleve drcebte. Baglerne såtte sig
fast i Byen med 550 Mand, og den Tid var der stor Frost og lisgang. Da bestuttede
Kong Sverrers Sysselmcend og Benderne i Herredet at fare mod Baglerne med en Krigs«
magt og staaes med dem. Gauldelernes Anferer var Dyre fra Gimse, men Orkedoler

nes og Fylkem<endenes var Eyolf Hastason, og de havde 1500 Mand. Baglerne nmr«
kede ikke til ferend hine fore mod Byen, og rykkede imod dem ud til Borgen; men
de forsvarede Borgen og lode dem ei naae Indgang. Dagen efter havde Baglerne ladet

ophugge Isen heelt fra Borgen og ned forbi Broen. De ffjedes om Dagen; Mange
bleve saarede paa begge Sider, og Philippus af Vegen blev trusten af en Piil. Bonder

Osl6ar-fj si-6r, den indre Deel af Christiania-Fjorden, og i Syd omtrent til Horten eller
loeloen ved Moss.

Cap. 161. vimsar, Gd. Gimse i Guldalen, see 1 B. S. 141.
H.Btsr, Ostad (S. 51) har formodentlig vceret Eyjolf Haflessons Hjem; thi rimeligviis val

han en Son af Hafle paa H.Bt«r, cfr. Cap. 63.
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Eapitel 182.
Om K. Sverrcr

og Venderne,

ne fore saaledes hjem med uforrettet Sag. Faa Dage efter gjorde Bonderne et andet
Tog til Byen; men Baglerne vilde ikte bie dem, og forlod Byen, da de saae Bonderne
komme ned over Steenberget. Baglerne fore indtil de kom ser til More, til Borgund, og
Nogle til Thingvold, hvor de dvcelede om Vaaren indtil det led henimod Paaske.

Kong Sverrer paalagde Bonderne om Vinteren Ledingsffat/ at de skulde stille en

Mand af hver Gaard, og desuden udrede et Pund (Meel) og et Nod. Da gav han
Thronderne Hjemlov; men tog Mandstab fra Herrederne. Nu blev der megen Knur i
Viken over denne Leding, og Bonderne toge derefter en Beslutning, som siden blev man

gen Mands Meen. De lagde en svigesuld Plan mod Kongen, og bare sig saa forunderlige»
lonligen ad, at alle ostenfra Svinesund, fra Vestfold og Raumarike deri vare eenstemmi

ge. Alle rykkede paa eengang op i en Hcerffare til bestemt Tid, og reiste Alle, Frie og Trcelle,
i sit Fylke paa Venene. De drcebte alle Sysselmcendene, som i Herrederne vare, hver i
sit Herred. Folgende vare Hovedmcendene i dette Raad: Simun Laugmand paa Thufa,
Aamund Burst, Thorfin Blinde, Thord Ulfgestsson, Thorlak Draste, lon Kula, Grim af
Grettisvig, Halkel fra Anger. Dette Raad begyndte de i Oslo og holdt et Stcevne
mode i Halvardskirken, hvor de samtligen forbandt sig til at modscette sig det Paalceg, som
Kongen havde lagt paa dem. Onsdagen i Tamperdagene i Langfasten drcebte de Kong

Sverrers Sysselmand i Tonsberg, Benedict med hele sin Svite, Olaf Smorkoll paa Va
re med alle sine Mcend, Peder Lukasbroder i Aumd, selv hver paa det Sted hvor de
fandtes, og såtte Vagtmcend paa alle Veie, som forte til Byen. Fredagen efter kom et

lost Rogte for Kongen, at Bonderne havde samlet sig, og da dette syntes ham utrolige,
lod han ransage Ledingsfolket, og da erfores, at de vare borte, som vare fra de ncermeste
Herreder. Kongen lod sende Bud efter dem; men det blev Loverdag, og det blev Sondag,
uden at de kom. Sondags-Qvcelden kom en Bonde ned fra Landet, som fortalte Kon

gen, at en Hcer samledes mod ham, som snart vilde komme, og bad ham belave sig paa, at
de ei vilde komme senere end samme Nat, som da var forhaanden, eller tidligen om Morge
nen, da han selv havde seet Bondehceren. Da nu Kongen Horte denne Tidende, lod han
alt Mandstabet ved Luren sammenblcese, saavel sine egne Krigsfolk, som Byfolket. Derpaa
fortceller Kongen den hele Forsamling denne Tidende, og bad baade Bymcend og Kjob

mcend om deres Hjcelp, da Enhver havde sit Gods og sin Frihed at vcerge. Kongens Tale
optoges med stort Bifald, og hele Mandffabet blev inddeelt i Afdelinger. Kongen bad sine

Mcend sette sig til Nadvcer, da han derefter vilde lade hele Hceren sammenblcese ved Luur
blcest, og saa blev gjort. Derpaa forte Bymcendene og Kjsbmcendene alt det Gods til
Kirkerne, som de kunde rumme, og Kongen lod scette Hestevagt overalt. Seent om O.vcel
den lod han anden Gang ved Luren Folket sammenkalde ude paa Isen, som laa udenfor

nu Thingvold paa NordmZr, see 1 B. S. 55.
Cap. 162. Duk«, uden Tvivl nnvcerende Tomb, en betydelig Gaard strår ostenfor Garder

Kirke i Vestby Prgd. paa Folloug. Da den bekjendte Herregaard Tomb i Raade Prgd. i Smaa
lehnene findes, ved noiere Undersegelse lsaasom i Diplomer fra 14. Aarhnndrede) fordum med Con
ceqvence skreven Duln, saa kan man aldeles Me gjcette paa denne; hvorimod den anforte Gaard
paa Folloug i „den rode Vog" skrives »a Dulu."

viettiZviK (i Dipl. og /,den rZde Vog": <3,yttiBvill, Ki-MvtK), uden Tvivl Gaarden
Grsttevik i Solums Sogn ved Skien, i Nedre-Thelemarkens- og Bamble Fogderi.

d. e. nuvcerende Sande Sogn i Jarlsbergs Fogderi, see Vestfold 1 B. S. 34.
Vlli ir (» Vsrum), nu Vahr, en stor Gaard, eller rettere ftere i en Klynge liggende Gaarde,

ved Tsnsberg-Fjorden i Stokke Sogn og Prestegjeld i Jarlsbergs Fogderi.
nu Gaarden Dnne eller Ddne i Annebo Sogn sammesteds. len Fortegnelse over

Tonsbergs Hospitals Jordegods 1445 skrives Gaarden i 8ol<n."
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Byen heelt til Hovedoen. Kongen stcevnede med Hceren over til Akurshagen og lagde
stg der om Natten. Derpaa reed Kongen med nogle Mcend til Solanger og lod Hestene
staae der paa Brinken; selv gik han nu til Våndet, hvor Bondehceren laa paa Vandisen
og holdt Raad med hverandre. Kongen lydde til hvad de sagde, gik derpaa tilbage til sine
Heste, reed ned paa Isen udenfor Hagen og ind til sine Skibe. Der dvcelede han en Stund,
foer derpaa tilbage til sin Hcer, og nu ncermede Dagen sig. Derpaa lod han Folket ved
Luren sammenkalde ned paa Isen mellem Aen Sncelda og Fastlandet. Kongen for«

langte Ordet, og talede saalunde: „her er meget Krigsfolk kommet sammen og hoiligen

have vi nu fornoden, at den almcegtige Gud beffytter os. En stor Flok af Thelebonder og
Skovbyggere have samlet sig imod os, som jeg dog nu tcenker ere vendte tilbage. Men
ere og alt dette vore Mamd, eller ere Nogle af Bonderne komne hid?" Det blev ham

sagt, at Alle vare deres Folk. «Da ffulle vi," siger Kongen, «holde Vagt ved vore Skibe
og fordele Mandffabet til at ophugae Isen foran Skibene." I det Samme kom en
Mand farendes, som sagde, at en Hcer var kommen ostenfra over Lang-Mule og foer
nu just frem over Ryginabjerg; det var Skeyner, Viner, Foldunger og Hegner. Kongen

svarer: «da monne vi tåge en anden Beslutning." Han var til Hest, reed hen til den H
deling, hvor Bymcendene vare, og talede saa at de kunde hore det paa begge Sider: „Vi
have nu tvende Vilkaar for os, enten at ftye for Bonderne eller gaae dem i Mode; men

ilde er det at bede Bonderne om Naade; thi jeg tcenker, at deres Angrebshug ere smcerre
end deres Men de bade ham fremdeles raade som for, hvilket de meente var
dem bedst tjenlig. Da fpurgte han Bymcendene om de vilde yde ham nogen Hjcelp eller

hver ffulde sorge for sig; «thi vi Birkebenere tale nu til Eder efter det gamle Ordsprog,
«at i Nod skulle Venner nydes." Bonder og Bymcend sige, at de vilde yde Kongen stig
Hjcelp som de kunde, og saa gjorde de.

kapitel i«3. Kong tverrer talede for Mandffabet disse Ord: «det er mit Raad, at for Bonde»

flokken omganger os paa alle Kanter, opsoge vi forst den Skare, som ligger tcet ved os oppe
paa Ryginbjerget, og det er den Forsamling, som er kommen ostenfra Svinesund. Lader

os stige op nordenfor Nonneklosteret, og ingen Mand gaa til Byen. Men Du Paal
Belte, og Eders Skare, I Oplcendinger, tåger Skier og Skridetoi, stiger paa dem, farer
op paa Bjerget paa Siden af dem, og feer efter, hvor meget Folk de have." De gjorde

i) At de ikte ere saa kjcrkke til at angribe os, nåar vi holde Stand, som nåar vi flye.

d. e. den stade, fordum til Gaarden (Ager) horende, Strekning, hvorpaa
Christiania i Aaret 1624 blev anlagt.

861anAl-. Beskrivelsen passer gandske paa den nuvcerende Miil vestenfor Christiania ved
Lysager-Elvens Udlob liggende, Gaard Solerud i Agers-Herred. Dette Sted maatte Bsnderne
fra Vestfold og Thelemarken nsdvendig passere forbi, og det sees og, at de havde leiret sig uden
for paa den tilfrosne Lysager-Bugt. Kongen kunde her saa meget bedre übemcerket bespeide dem,
som Veien i Ncerheden af Solerud forer igjennem en tcet Skov lige til Ssen.

OnZsllclu er upaatvivlslig den lille, paa Dstsiden af Bjsrvigen liggende D, hvorpaa Kranen
ved Christiania nu er anlagt, der ei, som de nordenfor liggende til Bordtomter benyttede lave og
stade Strcekninger -er senere opstyllet eller opfyldt Land; herom bliver man allerede ved en siyg
tig Betragtning let overbevist.

I>unK9wu!i. Da dette Sted laa ved Veien, som forer frem over (nu Ryen
berget>, saa er det rimeligt, at dermed er meent den nuvcerende Gaard Langerud,
Miil i Sydost for Oslo. De Bonder, som kom ad denne Vei, vare BKeMir (Beboerne afKKauii,
nu Rakkestads Prgd.), (de som boede ved uu Syeren So, og vel ncermest Beboerne
af Nit! eller Askims Sogn op til bemeldte Vand, cfr. 1 V. S. 45), (lndbyggerne i

nu Eidsbergs Prcestegjceld, som er bcliggcude imellem Vill og BKuun i Borgesyssel), og
endelig VolllunFllr (d. e. Beboerne af Volclm eller Vollo, nu Folloua, cfr. 1 B. S. 38, 61).
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saa og fore op paa Bjerget ostenfor Bonderne. Der var falden megen Snee, saa der
var god Skifcerd; men saa stem en Gangfcerd for Fodgjcrngere, at de sank dybt i,
saasnart de fore af Veien. Da begyndte det at lysne, og Veiret var klart. Da Paal
med sine Folk kom op paa Berget, saae de et scert Syn, at nemlig hele Landet oven
for GMur - Aasen, nordenfor Frysia og heelt ud til Akershagen vrimlede af Folk. Nu
foer Paal med Sine i storste Skynding tilbage til Kongen og fortalte ham denne Tidende,
Da var Kongen kommen op paa Mortustokke, hvor han holdt stille og lydde til Paals

Fortolling; men hans Mcerke og Spidsen afHceren sogte op over Dalen, og dernest op
paa Berget. Nogle sogte op langs Kjoreveien, Nogle klove op af saa bratte Brinke, at
delet kunde stande med den ene Fod paa Knce, medens de stode opreist paa den anden.

Bonderne floge i et stort Hcerskrig, lob frem paa Berget, og jVjode baade med Pile og

Kastespyd; thi det var en let Sag at bcere Vaaben paa dem, der stode under deres Fodder;
men de, som stode vesterud paa Berget paa den hsire Side af Birkebenerne, skjode ind under
Bagsiden af Skjoldene. Veien var ei bredere end at 4 eller 5 Mand kunde gange jcevn

sides, og derhos var den brår. Birkebenerne bleve meget saarede, og Nogle faldt. Det
gik ikte greit for dem at komme op; han som Mcerket bar faldt, og det var en haard
Dyst for Birkebenerne, inden de kunde faae deres Banner igjen. Da Birkebenerne saae

at de ei kunde holde Stand, stygtede de. De som forrest vare lobe paa dem, som stode nede
paa Berget, og de Flygtende fore saaledes afsted mod den stette Mark, at den Ene faldt
tvcers over den Anden. Dog forfulgte Bonderne dem ikke; thi de saae, at Birkebenernes
Hovedstyrke stilede op mod Bjerget. Da kom Kong Sverrcr til og sagde: „skam Jer
Noget I Rendeheste, som ligge den Ene tvcers over Ryggen paa den Anden; seer I ikke,

at ingen Mand farer efter Jer." Derpaa lod han Mandffabct ved Luren kalde tilbage til
Mortustokke. Paa Ryginabjerg faldt 17 Mand af Birkebenerne, som alle vare Hird
mcend; mcn Mange bleve saarede. Da tog Kongen atter Ordet: „holder Jer tappert,
vakkre Gutter, stjondt vi have faaet en Rap. Sligt hcender til Soes, sagde Scelhun
den, han blev studt i Aiet. Nu have Bonderne vundet den Seier over os, som de kun
de vente. Nu kommer den Drom for en Dag, som aabenbaredes mig i Nat. leg
syntes at eie en Bog i lose Blade og saa stor, at den indtog en stor Deel af Landet; men
en Stump deraf var stjaalet. Det betyder, Bonderne have tåget mine Mcend. Rceddes

ikke for Bonderne: jo ftere de ere tilsammen jo vorre deres Fcrrd.„ End videre tog Kon
gen Ordet saalunde: „ lader os vende om langs Veien osterefter, hvor Berget er lavere ostenfor
dem," og saa blev gjort. Da de kom op paa Berget, saae de ud over Bondehceren, og nordover

varaltatsee som en Skov. Da sagde Kongen: „Du, Sigurd Lavard, og Du Håkon, mine

Ssnner, med Eders Mandskab scetter Banneret op og bliver her paa Mortustokke, og holder
Vagt paa dem, som ere paa Berger, at de ikke falde os i Ryggen; jeg vil vende mig nordefter mod
den Skare, som kommer farendes derfrå." Derpaa dreiede Kongen sig med sine Folk

nordefter til Frysia-Bro, hvor Bondehceren var. De skjode over Aaen, men kunde ei
komme hverandre normere, dog bleve nogle Mcend saarede. Derpaa vendte Kongen med
Sine om til Isen; thi da vare Vestfoldingerne, Thelabonderne og Raumerne komne did.

Gjelleraasen,som for en Deel adftillerAgers-Herred fraßomerige, see foran Cap.l3s.
nu 3lgers-Elven, som ncermest udspringer af Maridals-(ford. Mll!S-9litullil1«) Vand

og salder i Vjsrviken eller Havnen ved Christiania.
Maurtu- (Martu- eller Mftitu-)BtoKKar, d. e. Galgeberget ved den nordostlige Kant af

Oslo, see 2 B. S. 55.
er uden Tvivl den Vro, som ferer over Agers-Elven ved Gd. Nedre-Fos.

Ve3tk)'lcl!l-, og Nuumur, d. e. Indbyggerne paa Vestfold, i Thelemarken og paa Romerige.
111. Binds Iste Hefte. ! ?
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Did samledes og de, som for vare ved Broen, saa hele Hovedstyrken var der kommen

sammen, og den var saa forferdelig stor, saa at det syntes ugjorendes at gange mod dem,
uden Folket var desmere modigt og tappert. Der var en Mand, som hedte Ale Halvards
son, og var Sverrers Lendermand. Han sagde: „ skulle vi ikke fylke, Herre?" Kongen

svarede: „den Skik have vi Birkebenere optaget ikke at fylke, nåar vi slaaes til Lands;
men rende frem i lose Flokke, og gjore den storste Larm. Da kan Enhver gaae frem som
han selv vil. Lader os gjore et haardt Angreb, da tenker jeg, at Bonderne ville bugne
derved; nu er det gaaet os ester Ordsproget: Fald er Reisens Held." Derpaa befalede

han at blese i Luren og sagde: „nu frem alle Christmend, Korsmend og den hellige
Kong Olafs Mend! lader os fare adffilte." Kongen sad paa en brun Hest; han havde
en god Brynje, et sterkt Pantser udenpaa, og yderst en rod stor Kappe. Han havde en

viid Staalhue, som Sorlenderne brugte, og under den en Stormhue og Pantserhue, Sverd
ved Siden og et kort Spyd i Haanden. Han red i Spidsen af Heren, saa at Hesten wrte
med Brystet ved Bondernes Skjolde. Birkebenerne styrtede frem paa begge Sider af

ham med dragne Sverde, og gjorde et saa haardt Anfald paa Bonderne, at de som frem«
mest vare, vilde gjerne vere fjernere, om de kunde, og sogte at komme tilbage blandt det
svrige Mandstab; men Ingen vilde frem for den anden. Dette benyttede Birkebenerne

sig af og hug ind hvor Bonderne blottede sig. Da stede snart et stort Nederlag paa
Bonderne; men Skrek overkom Nogle, saa den hele Her kom i et Lob og Ren og stcev
nede ind til Akershagen. Birkebenerne gave dem droie Skulderhug i Ryggen, og for
fulgte dem ind mod Landet. Der faldt Mange af Bonderne, som laae vide om paa Isen.
Tunsbergmendene og alle Strandsiddere vare komne til Skibs ind i Fjorden, lagde til ved
lisvaagen og ginge der fra Borde, og dette var en stor og vel udrustet Her; thi det var
Huusbonder og Kjobmend fra Tunsberg. De sogte ind ester Isen, og troede at de an«
dre havde biet dem. Men da Birkebenerne saae denne Fylking, vendte de sig imod den.
Kongen sagde: „end faae vi nyt Arbeide, og der vorder kun kort imellem. Lader os
vende os imod dem; disse ere langt mindre mandsterke end de forrige, og de ville gjore den

samme Handel som Hine." Derpaa bad han Luursvenden blese af alle Krefter, og
Heren floi som en Piil udefter Isen, som om de nyligen vare komne i Strid. Tuns
bergmendenes Skare standsede og trengte sig sammen ved dette Syn, da de ventede Hjcelp

af det Mandskab, som Bonderne havde oppe ved Hagen. Men her blev Sagen ien
Fart afgjort. Birkebenerne lobe mod dem og gave dem Hug som de pleiede, saa at Tuns'
bergmendene, saasnart de stodte sammen med dem, laae saa tykt som Tang paa Stran

de», og de som i Live bleve, vendte omkring ien stormende Flugt. Dette var kun en kort
Modstand. Birkebenerne joge de Flygtende ud efter Isen og feldede Mange; thi de

fleste af Hine havde Skobrodder, men de Flygtende gik paa bare Saaler, og Isen var
stibrig af Blod. Kongen reed i Nerheden af dem og med egen Haand stak han Hver

som han slog, med Spydet; medens Birkebenerne gav Enhver hvad han havde godt af.
Der faldt mange gode Kjobmend, Svein Sveitestid, Sigurd Talge og Mange Flere.

De flygtede til deres Skibe; men Nogle rendte op i Hagen til dem fra Vestfold, hvor der

samledes en stor Mengde. Der fortelles, at da Kong Sverrer monstrede sine Folk, op
taltes nesten 2,50(5 Mand; men da de kom mod Bondernes Her, syntes de kun at vcere
som en Vold, og Folk troede at der maatte vere 20 Bonder mod een Birkebener. Der

for vilde Kongen ikke fylke sin Her i Linie, fordi han syntes Bonderne kunde lukke den
inde fra alle Kanler, og i denne A3lten sprededes paa begge Sider, og gik siok
keviis, medens Lykken var saa paa den ene saa paa anden Side. Der holdtes da man
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gesteds store Slag, som vel kunde give Stof til Fortcelling; men de kunne ikke alle nedtegnes
i een Bog; thi er mestendeels kun det fortalt, som indtraf der hvor Kongens Banner foer,
og hvor han selv var tilstede.

Nu er at fortcelle om Sigurd Lavard og Håkon Kongesonner, og om Bonderne, som
laae paa Ryginaberg. Da disse saae, at Kong Sverrer amgstede stcerkt Bonderne paa V°"

Isen, og at de monne behove Hjcelp, opmuntrede de hverandre, ilede ned af Berget med

sit Mandffab, og agtede at komme sine Moend i Mode. Men da Sigurd Lavard og
hans Fcrller saae dette, vendte de sig imod dem. Forst var der en liden Dal imellem dem,
og da de modtes i Dalen, blev der en haard Strid. Birkebenerne havde ncer 400 Mand;
men Bonderne ncer 2000. Bonderne angrebe skarpt, saa Birkebenerne bleve overman»
dede og stygtede ned i Gaderne. Sigurd Lavard stcevnede ned i Byen, og ilede til Hest
ind i Halvardskirken, og did fore mange Flere med ham; men Håkon, Svine-Peter og nogle

Folk stcevnede ovenom Nonneklosteret, og saa paa Isen Kongen i Mode. Bonderne vare
ikke meget hurtige til at forfolge de Flygtende; men vilde nyde godt af deres Seier og

ginge med fylket Mandffab ned i Byen. Da de ingen Modstand fik, dreve de om i Byen
og ordnede de Drikkelag, hvor Enhver vilde drikke om Qvcelden. De ginge ogsaa ned
til Kong Sverrers Skibe, som vare landsatte, og Nogle vilde brcende dem; men Andre

talede derimod, sigende, at de ei vilde forspilde sine Kostbarheder. Omsider bestuttede de
at stoevne med Mandffabet op til Nonneklosteret, hvor de opstillede deres Fylking. Just

som Kong Sverrer havde stilt sig fra Tunsbergmcendene, saae han Bondernes Fylking,
og da raabte han til sine Folk, og bad dem gjore sit Bedste; „thi det vil nok sporges,"
siger han, „hvo de kjcekkeste ere. Mig synes, at de Bonder, som vi hilsede paa i Mor
ges, end ville drille os. Nu trceffer det sig saa vel, at vi kunne mindes de drcebte vore

Folk, og nu monne vi stande jcevnhoit med dem, og behove ei at klyve op paa Bjergene
imod dem." Derpaa vendte Kongen sig imod dem med det Mandffab han havde, og de

begyndte en haard Strid, hvori Bonderne en Stund gjorde Modstand; dog heldte Lykken
til den sedvanlige Side, og tilsidst stygtede Bonderne op nordenfor Byen, og derpaa op
til Valkeberg. Håkon Kongeson forfulgte dem og drcebte mange Mcend; men da de saae,

at ikke Hovedhceren forfulgte dem, standsede de ved Valkeberg og der blev en haard Strid.
Kong Sverrer vendte sor om gjennem Gyderne til Skomagerboderne, og saa frem til Hal
vards-Kirken. Nu sprang Sigurd Lavard med sit Folge ud af Kirken. Da sagde Kong

Sverrer til ham: „Du har altid samme Held; Birkebenerne have lidet Haab om god

Hovding i Dig, og her gaaer det efter Visen:"

Ulig er Du
Dine Fcedre,
Dem, som fordum

Flinke vare.

Og fremdeles sagde han til de Birkebenere, som vare i Kirken: „ulige ere I hine
Birkebenere, som vunde Landet med mig mod Kong Magnus. Dem syntes, at jeg var

tilliden Nytte i de Slag, som de holdt; dog meente de, at jeg gjorde saa af Varsomhed, men

Andre sagde det var af Feighed. Men det er sandt, som Ordsproget siger, at faa ere hvasse
i aftagende Alder, nåar han er blod og feig i Barndommen. Men nu hver Gang vi
staaes, er jeg den Forste, og de tykkes modige, som ere jcevnsides mig, og dem, der saa gjore,

<sap. 164. ValKaberA nu Enerhaugen, see 2 V. S. 55.
17^
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derne,

vil jeg gjerne tåge imod og takke til. I ere dem ulige, som have seiret i Dag, da I have

ladet Eder jage hid og did. Farer nu efter Bonderne, gjengjelder dem deres Bagsiag
verer raske Gutter og jager dem for Jer." Dervaa gik Kongen ud af Kirkegaarden op
efter, og mange af hans Mend kyssede Kirkerne. Da sagde Kongen: Birkebenere
ere nu langt mere andegtige end for; det lader nu som I maae slikke hverKirke, I kommer

til, da I dog den lengste Tid have gjort lidet Vesen af Kirkerne." Nu red Kongen

op om Veien, og ham fulgte meget Folk, og paa Veien gave de Bonderne droie Hug.
Da saae de nord paa Valkeberg Vaaben svinges i Luften, og nu vendte Kongen sig den

Vei imod Bondestokken. Da skede brat et stort Mandfald, da han kom til, og det viste

sig i Bondernes Flok. Bonderne vendte deres Skjolde, Nogle kastede dem, og sogte Livs»
hjelp under Fod«Styrken, i det de rendte det bedste de kunde, Nogle langs Veien, Nogle
hid og did, og undkom saaledes. Som oftest gik det saalunde om Dagen, at saasnart
Bonderne undflyede ien skammelig Flugt, bleve de som tiest aldeles borte, og det var
den storste Deel af Heren, som saaledes undkom. Dog faldt der saa Mange, at det var

vanskelige at saae Tal paa dem; thi mange af Ligene fandtes ei for om Vaaren.

Kong Sverrer lod Folket ved Luren blese sammen ned til Mortustok, og da han
kom did, sagde han: „nu sette Mandskabet sig ned og hvile sig; men Tjenestcdrenge fare
ned til Byen og skaffe Folk Mad og Drikke." og saa blev gjort. Der forbandt Mange

sine Saar, pleiede dem, og covede lenge der. Om Eftermiddagen Klokken 3 saae de, at

der samlede sig mange Folk i Akershagen, som stimlede derhen fra alle Kanter, og det var
den samme Bondeher, som de om Dagen havde havt at gjore med. Bonderne stokkede
sig sammen paa den ostre Ende af Hagen ved Isen, og holdt der Samtale og Raad. Nogle
sagde at de skulde vende om; men de ovrige, som holdt meest traae ved deres Mening, sagde som

saa: „Der er ikke faldne stere af vore Folk, end at vi jo nu ere lige saa vel i Stand til at staaes
som i Forstningen. Birkebenerne have mistet meget Folk; Mange iblandt dem ere saa«
rede og modige, og vi have ikke nu at staaes med dem, som faldne ere. Men hvi faldt
det Ingen ind at drebe Kongen, da han red lige i Henderne paa os? Det veed Gud,
at om han farer saa hernest, da skal han aldrig komme bort; thi aldrig faae vi bedre
Leilighed til at faae ham fat end nu. Men fare vi nu saalunde hjem med uforrettet Sag,

og give os i Birkebenernes Vold, da bere vi aldrig siden frit Hoved. Lader os verge
os tappert og stande fast, enddog Birkebenerne angribe os, og Enhver vogte sig for ei at
rende afsted." Nu indgik Hovdingerne for de forskjellige Skårer et Forbund, og gave

hverandre Haanden paa, at de ikke skulde lobe fra hverandre. Derpaa stode de op, fyl
kede omhyggeligen deres Her, og ordnede hvo der skulde bedekke de andre med deres Skjol
de, hvo der skulde hugge eller stikke. De Mede Bueskytterne sammen, og troede nu
uryggeligen at kunne staae mod Birkebenerne. Da disse saae, at Bonderne beredre sig til

Slag, stod Kongen op og sagde: „her monne sandes med disse Bsnder, hvad Ordspro
get siger: at seent tryter han, som har ond Sag. Mig synes, som de atter ere ferdige til
Slag, og vi Birkebenere maae see til, at de ingen Bugt staae paa os. Lader os ile dem

i Mode, og saaledes angribe dem, at de hellere ville stunde hjemleds, end lengere have
med os Birkebenere at gjore. Raadeligst er det nu at kaste og Alkanden,

og lade som vi gik til Arbeidet med friske Krefter." Derefter lod han stode i Krigslu
ren og vendte ned med Mandskabet til Isen. Da gjorde Birkebenerne et haardt Anfald
mod Bonderne; men Bonderne gjorde den haardeste Modstand, og Slaget blev stort.
Kongen selv red frem mod Bondefylkingen og forsogte, om den ei vilde svigte, og gik

!) Vlodt Fladbrod med Smor. Kline kan og vcere Vrod vel oversmurt med Smor.
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det ikte paa et Sted, red han hen til et andet, og var snart her snart der. Bonderne
kjendteKongen grangiveligen og sagde til hverandre: hug ham! stik ham! droeb

Hesten under ham!" Dette blev sagt; men ikte gjort. Kort at fortwlle, da Striden havde
varet en Stund, oplostes Bonde-Fylkingen, deres Mandskab skiltes ad og adspredtes. De

res Lindeskjold svigtede dem, og duede ikke mod Birkebenernes Spydstik. Bonderne havde
under Fylkingen traadt Sneen fast, og da Birkebenerne vare komne ind paa den haarde Sne
lige ind paa dem, da vare Bonderne ikke i Stand til at holde deres indgangne Sambaand.
Saalunde gik det, at de som havde sagt aldrig at ville stilles ad, stygtede hver sin Vei, og

da hele Bondestokken kom paa Flugten, holdt de sig ikke til Veien, men Mandskabet spred
tes allevegne omkring. Birkebenerne forfulgte dem hart, og fceldede en stor Mangfoldighed,

i det de ogsaa spredte sig under Forfolgelsen. Foran i Hagen var et Skovkjcer. Ale
Halvardsson havde en Rustning paa, der var ganffe lig Kongens, og red frem i Kjceret
med nogle faa Mcend. Bonder, som svcevede deromkring, stodte paa ham og drcebte ham

med et Hug paa Kindet og i Halsen. Dette Saar blev hans Bane, og de stettede Vaab
nerne af ham. Derefter slaae de op en stor Skrig og sagde, at Kongen var falden. Da
Birkebenerne Horte dette, sagtnedes deres Angreb, og brat foer dette Rygte om baade blandt
Bsnderne og Birkebenerne, hvorpaa Skarerne paa begge Sider samledes. Da Kongen
nu hsrte dette, lod han blaese i Krigsluren, og red hart og djaerveligen frem, og nu fandt

Bsnderne, at de havde stegt en mindre Steg paa deres Svid end Kongen. Da ginge Bir
kebenerne djcerveligen frem over Kjceret, og fremmest foer Kongens Banner. Derpaa fore

de frem over nogle Enge og til et Berg, hvor de fandt en stor Forsamling af Bonder, og

mod dem stormede Birkebenerne. Der blev et haardt og stort Slag, da Folket stimlede did
fra begge Sider. Men Bonderne bleve som for meget tandsaare, lededes ved at blive der,

og vilde hellere hjem; thi rendte de bort videveis. Birkebenerne drcebte alle dem de kunde

naae, og forfulgte dem lige til Natten. Paa den Dag skjwnkede Kongen hver den Livet,
som indfandt sig hos ham og bad ham derom. Thorfin Blinde blev fangen, og ogsaa ham
stjamkede Kongen Livet, Der var en Bonde, som 3 Gange blev fangen den Dag, og hver

Gang stjwnkede Kongen ham Livet; men siedse lob han til Bonderne og sloges. Den fjerde
Gang, han blev fangen, blev han draebt. Om Qvaelden foer Kongen tilbage til Byen, men
såtte Vagt allevegne udenfor Byen. Morgenen ester lod Kongen blcese til Things, og tak
kede Bymamdene for deres Hjoelp, og sine Moend for deres tro Bistand og Folge. Der
om talede han med mange fagre Ord, og anforte dem som gode Erempler paa fordums

Tapperhed; men gjorde haarde Lignelser om Bonderne: „Det var os til meest Gavn,"
siger han, „at ikke hele Skaren styrtede mod os paa een Gang, og det venter jeg, at aldrig
oftere slig Overmagt kommer imod os. Vanskelig monne der gives Erempel paa, at Mcend

sloges med slig Skare, med ikke storre Mandskab end vi havde. Nu vil jeg lade hugge
Isen heelt igjennem, saa vore Skibe kunne komme i flot Vande. Fire Mcend skulde hugge
en Favn i Lcengden og fire Favne i Bredden, og holde Vaagen klar efter sig, og saaledes

stulle de hugge Dag efter Dag indtil de komme ud af Isen. Derefter lod Kongen lcegge
en Line paa Isen og Mandskabet optwlle. Til dette Voerk brugtes baade Krigsmcend,
Kjobmcend og Bymamd, saa det kom i Stand inden faa Dage. Da lod Kongen Ski
bene jcette paa Vand, saa fort skee kunde, og fore ud fra Byen, lod dem derpaa tiltakle og

holdt ud af Fjorden. Derpaa seilede han sin Vei nordefter i Viken, og kom Paaskeaften
til Bergen. Det var anden Gang, at alle Bergens Moend bleve glade i ham, meest fordi

de havde hort en Prat om, at Baglerne vare paa Veien nordenfra, og agtede sig snart
til Byen.
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Vapitel 188.
Birkebencrnes
og Baglernes

Strid.

wapitel 18?.
OmK. Sverrers

Fcrrd.

Paaskedagen, da Solen endnu ikke var langt paa Himmelen, saae Vagtmwndene, at
Baglerne kom roendes nordenfor Hegrances, og stcevnede til Byen. De stodte strax i Lu.

ren og vwkkede Hoeren. Birkebenerne stoge strax deres Telte ned; men Kongen bad dem ei
vaere for snare med lagten; men lade Baglerne roe ind i Vaagen. Da Baglerne saae,
at Masterne ei vare tagne ned paa Kongens Skibe, trode de, at det maatte vcere Kjsb.

mandsskibe. Men da de lob ind i Vaagen, kom der dem noget andet for Skjegget; thi
Birkebenerne havde tilforn vendt deres Skibe, sat sig ved Aarerne, og ilede paa det haar
deste ud imod dem. Da saae og kjendte Baglerne baade Kong Sverrers Banner, Seiers

siuen, og hans Luur Andvake, og alle som een Mand skaadede paa Aarerne paa den ene Side,
roede saa fort de kunde paa Land-Siden, og vendte undas sorefter. Men forend Baglerne

finge vendt alle sine Skibe, roede Birkebenerne paa to Studer, saa de begge viiste Kjolen i
Veiret. Paa begge Sider roede de det bedste de kunde. Birkebenerne ncermede sig Grav
dalen; men Konge-Emnet og Hreidar lob med nogle Skibe ind i Gygis-Vik, nogle
undvege lcengere Syd. Birkebenerne forfulgte dem, og drcebte mange af deres Mcend.
Kong Sverrer lagde til i Gygis-Vik, tog der Baglernes Skibe og fceldede mange Mcend;
men deres Hovdinger undstap. Derpaa foer Kongen tilbage til Byen; men Baglerne

samledes atter og ftygtede til Viken, hvor Bonderne toge vel imod dem, og de forbandt sig
med hverandre i deres Ulykke.

Kong Sverrer dvcelede en Stund i Bergens By, og stawnede til sig Mandjkab og
Ledings-Skat fra Herrederne. Om Vaaren udrustede han en stor Hcer og havde mange og
store Skibe; da havde han og det store Skib Hovedbussen. Derefter seilede han sorefter
langs med Landet oster til Viken. Da han kom did og ind til Tunsberg, vare Baglerne der.
Der var Hreidar Sendemand med en stor Skare, som sad der for at vcerne Vestfold-Landet

mod Birkebenerne. De havde sat sig fast oppe paa Tunsberg og gjort meget til sit For
svar, hvoriblandt to Kasteller, et paa den nordre Side af Bjerget, et andet sondenfor over
Veien, som ligger op fra Laurents-Kirken. Kong Sverrer tovede ikke den Gang i Tuns»

berg; og sagde, da de roede ud af Byen: „saa godt som Bjerget nu synes Eder Bagler,
saa ilde Ml I engang synes derom." Da foer Kong Sverrer oster i Viken; men Bsn

derne havde samlet sig overalt, baade Frie og Trwlle. Kongen og hans Moend kunde
ingensteds komme til Fastlandet; men de bleve drwbte, hvor de såtte deres Fod, og der blev

ffudt paa dem, hvorsomhelst de ncermede sig det faste Land. Der var da hos Bonderne
Sigurd larlsson, Halvard Bratte, Lodin Paulsson, Aamund Burst og mange andre Krigs

hovdinger. Kong Sverrer foer oster langs med Landet heelt til Konghelle, hvor han stttv
nede Bonderne til Thinge, og fordi Kongen var mandstcerk, og havde meget Krigsfolk; men
derimod ingen Bonder var der, som havde vceret med ved Oslo mod Kongen, kom de til
Things. Kongen krwvede Ledingsffat og Folkehjelp af dem, og fandt Meget at anklage
Bonderne for, og Bonderne underkastede sig Kongens Paalceg, fordi de ingen anden Udvei

havde. Derpaa vendte Kongen om og holdt Thing i Ordost med Bonderne, hvor han
krcevede det samme som for med de Ord: „jeg vil bede Eder, Bonder, laane mig alle de

Cap. 166. Hegranes, Hegrences strax nordenfor Bergen, beliggende i denne Stads Kors
kirles Sogn, men under Arne Skibrede eller Thinglag, see 2 V. S. 143.

vraMali-, Gravdal, see 2 V. S. 199.
HFAlsviK (6>'Avi«viK). Af de tvende strax sondenfor Qvarven see 28. S.

199) i Ncerheden af hinanden liggende Steder under Asks Sogn og Skjolds Skibrede, Kykelvik
og Gsvik, er det uden Tvivl det sidstncevnte, som her menes.

Cap. 167. Om Tønsbergs gamle Befcrstning, see 1 B. S. 60.
Olllust og Aoi-n, Derne Orust og Thjsrn i Vahuus-Lehn, see 1 B. S. 63.
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Heste, her paa Ven ere; thi vi tykkes at behove dem, og I kunne sende Mcend, som kunne
see til, at I faae dem tilbage, nåar vi have brugt dem. Nu stulle I have Tak om I
gjore dette godvilligen; men hvad som er, maae vi have Hestene." Bonderne lode nu deres
Heste til baade fra Thjorn, og de andre Ver, og de forte dem bestandig nordefter til Viken,
medens Bondeforsamlingen stedse foer imod dem paa Landet. Da nu Kong Sverrer kom

Nord til Sotances, dreiede han ud fra Skibslobet, og lagde sig ind paa et Sted, som He
ber Tharfar. Der havde Baglerne samlet sig; men Kongen lod dennesinde ingen Land
gang gjsre. Baglerne sogte da op paa Landet til Bondeforsamlingen, og de holdt allesam
men Thing oppe ved Fors-Kirke, hvor de holdt Raad. Bonderne styndede til at fare mod
Kongen og staaes med ham: „thi ellers vilde han," sagde de, „bramde Bygderne." Denne
Besiutning toge de mellem sig, og saalunde oplostes Thinget. Alle tilhobe vendte sig da
mod Kongen, og Sigurd larlsson reiste der sit Banner.

Kong Sverrer gik paa Land fra sine Skibe, og sagde til sit Mandskab, at han vilde ««pite, is»,
opssge Bonder eller Bagler, hvilkesomhelst han forst tras paa, sigende at han alt for lcenge Sl 3 n?e"Ba"
havde ladet sig jage af dem langs Landet, uden at faae af Bonderne hvad ham tilkom. Da
Mede han sit Mandskab, lod Nogle vogte Skibene, Nogle, og det var den storste Deel, gik
op paa Land. Da bleve de Heste brugte, som vare for Haanden; men Nogle vare til Fods.
Overalt hvor de fore den Dag, havde Bonderne odelagt Bygderne. Klokken 3om Ef
termiddagen var Kongen kommen til et Berg, hvor han standsede og sagde: „nuskMe vi
vende om nedefter igjen, og give os til at brcende i alle Bygder, hvor vi såre svem." Kort
ester kom en Mand til Kongen, som raabte: „her nordenfor Berget ned omDaien sner nu
Bondehceren." Kongen svarede: „vor Beslutning er da at vende os did imod dem, og
friste Lykken." Derpaa lod han Luursvenden stode i Krigslmen, og da hans Mandskab
havde samlet sig, vendte han sig strax nord i Dalen, og foer Selv med sin Skare sorrest.
Da Bonderne saae dette, kastede de deres Bylter og grebe til deres Vaaven. De sore mod
hverandre og modtes paa et Sted, hvor der paa den ene Haand var en Skov, paa den
anden en liden Leer-Bcek. Der var og nogle Ågre i Nærheden. Kongen red strax lige
imod dem, da han kom saa ncer, og i Spidsen for den fiendtlige Skare imod ham vare
Sigurd larlesons Skårer med hans Mcerke; men han selv var ingensteds i Ncerheden.
Der ffede en haard Modstand, og Kongens Mandstkab samledes hurtigere, medens Bon
derne saae sig for og betcenkte sig, om det var bedst at fare frem eller tilbage. Da fceldede
Birkebenerne de fieste af Baglernes Skårer, som havde holdt sig frem, og der blev deres
Banner nedhugget. Nu bestuttede Bonderne fuldt og fast at fjerne sig fra Birkebenerne;
hele Bondehceren tog Flugten; men Birkebenerne forfulgte dem og drcebte mange Folk, hvor
paa de vendte om Qvcelden tilbage til Skibene. Slaget stod ved en Gaard som heder
Skarfstad, og der faldt Mange af Bondernes Hcer.

Dagen efter kom Bonderne og bade om Fred, hvilket Kongen sikjoenkede alle dem, Epitel iW
som bade derom. Mange Bonder kom ned og bragte Kongen store Boder. Derpaa lod°br«nd/«"

forte Kongen sin Hcer videre, og vendte sig nord i Viken. Han lagde ind ien Fjord, som
heder Horn tes-Fjord, hvor han gjorde Bonderne Bud, at de skulde komme for at indgaae

Tarfve, et Sted, som er beliggende paa den ostre Side af Aby-Fjord, der adffiller
Sotences fra Slangences i nuvcerende Viken og Bahuus-Lehn. Henved Va Miil i Nordost for
Hgrknr - hvorfra en Hovedvei fsrer ned til Bro Kirke - ligger 8Kl,l'f«lnllli- seller
nu Gaarden Skarstad, ved hvilken Baglerne og Bonderne dleve siagne. Cn Miil lige i Ost for
sidstncevnte Sted ligger Kirke, see 2 B. S. 139.

Cap. l<>9. Uoi'ne«.fj<3l-6r, nu Skjedergs-Kilen, eller Fjorden, som trcrngcr i Nord op
til Horncrs-Gaardene i Skjebergs Pr<rstegjceld i Borgesyssel, efter hvilke Gaarde et Skidrede for-
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Forlig med ham; men Nogle kom, Andre ikke. De sieste kom ikke, nemlig Alle estenfor El
ven paa Agder, fordi de stolede paa, at Baglerne skulde komme dem til Hjcelp. Da Kon

gen havde lagt der nogle Dage, gik han op i Bygden nord i Landet, og da var alle Folk
siygtede fra Husene. Da de havde faret en lang Stund, og Dagen led, sagde Kongen
at de skulde vende om, sigende, at hans Sen Håkon skulde med Nogle Mandskabet fare

ned paa den anden Kant af Bygden; „men vi ville," siger Kongen, „st<evne ned her, og
paa begge Sider skulle vi opbrcende hele Bygden." Da blev kastet Ild ind i Husene, som
opbrcendte hvor de fore frem. Der brcendte mange Storgaarde, og deriblandt Storc-Dal,

som Haavard Bonde eiede. Om Qvwlden leb en Gut frem fra Skoven til Kongen og
sagde: „ for Guds Skyld, Herre, lader ei brcende min Faders Gaard, som ligger her lige foran."
Kongen svarer: „Hans Gaard skal vist ikke brcendes, siden Du beder derom, og ingen skul
de vcere bleven brcendt i Dag, dersom Benderne havde vwret hjemme og bedet om Fred,

og siig dem nu, at ingen herefter skal vorde brcendt." Da foer Kongen til sine Skibe, og
Dagen ester kom Bonderne ned, og lovede Kongen fast at betale Beder, hvorpaa alt Fol

ket underkastede sig og udredede deres Igjcrld. Da Kongen her havde udfert hvad han
vilde, seilede han nord over Folden og laae i Hafsteens-Sund, hvor han spurgte, at Bag
lerne udrustede Skibe i Tunsberg. Da Kongen kom til Grindholms-Sund, roede han ud
ester dem nordenfor Thjuma, indtil Merket faldt paa. Om Natten laae Kongen i Rafns
vaag udenfor Tunne; men Baglerne lidt sendenfor ved Stranden. Saasnart det dagedes
roede Kongen afsted med Skuder og lette Skibe for at opsege dem. Baglerne seilede for
Dag ud til Havs; og Kongen ester dem. Da nu Baglerne saae, at Birkebenernes Skibe
gik raskere, og at de ei kunde undkomme, vendte de ind til Landet. En lagt, som Sce

bjern Linur styrede, vendte udenfra ind til Tunnuskog. Birkebenerne roede ester ham,
og Scebjern undkom selv anden; men det evrige Mandskab faldt, og Birkebenerne toge
lagten med Alt hvad paa den var. Baglerne dreiede med 7 Skuder ind mod Landet

nordenfor Oreen og ind i Sandefjord til et Sted paa Nordlandet, som heder Hesselvik,
hvor de lagde til og sprang paa Land. Kong Sverrer lagde sig mod dem og drwbte mang-

dum havde Navn. Det ostenfor Aaen (nemlig Glemmen), som her ncevnes, er aabenbar en
Skrivfeil for eller hvorom see 1 V. S. 3Z. 2 V. S. 123; thi Agderne, som
ei vare deelagtige i Oprsret, havde Kongen fslgelig ingen Grund til at straffe, hvortil kommer,
at han fra denne Egn seilede nordover Folden (den sydlige og bredeste Deel af Christiania-Fjord)
henimod Tsnsberg til. I ligger desuden og valrinn mikla, nu Gd. Store-Dal (see 2
V. l. c.), som ved denne Lsilighed blev afbrcendt.

H»kBt6iQB Buucl paa Vestside» af Folden-Fjord og ssndenfor Tsnsberg, kan efter Omstcen<
dighederne neppe vcere noget andet end det nuvcerende Aarosund ved Sydsstsiden af Nsttersen.
Da Kongen her faaer Efterretning om Baglerne, feiler han gjennem 6lin6KolmllBunl! (nu Vrcen
gen eller Sundet imellem Nsttere» og Thjsmo, der kan ansees som en Fortscettelse af hiint) og
drager for at opssge dem nordenfor IHumu (rettere Numl», nu Thjoms; i Texten har man iste,
detfor optaget den formeentlig urigtige Lcesemaade indtil Morket tvinger ham til
at ssge Havn Natten over i Natnsvuxl- (eller d. e. Vugten ved Fitje imellem Navno
og Fastlandet i Stokke Sogn, halvanden Fjerdings-Vei nordenfor det vestlige Indlob af Grind
holmsund). Naar det iovrigt siges, at denne Vaag ligger udenfor, eller sondenfor eller

saa er denne Vestemmelse urigtig eller urimelig, hvilken af disse Lcesemaader man end
henholder sig til; thi Tsnsberg-Tonde og Thjsms danner hver for sig det sydligste Land ved Ind
lsbet eller Mundingen af Tonsberg-Fzorden.

nu Gd. Skougen, beliggende strax nordenfor Tsnsberg-Tonde (ford.'luuM
sKnß, cfr. Håkon, Guttorm og Inges Saga Cap. 17) paa den ved den yderste vestlige Side af
Tsnsberg-Fjorden liggende Halvo i nuvcerende Sande - Herreds Prcestegjceld, hvilken fordum vol
omstydt og dannede en D ved Navn Oxn- eller (cfr. 1 B. S. 35).

8»nli nu Sande-Fjord, cfr. 1 V. S. 35. Paa Dstsiden af denne Fjord, ei langt
fra dens Muuding, er (eller UeBlivlKr), en Bugt, som Helles-Den danncr med Fastlandet.
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foldige af dem, og tog Skibene med alt hvad paa dem var, men Baglerne stygtede op paa
Landet. Kongen vendte tilbage til Tunsberg, hvor han opholdt sig en Stund.

Noget senere foer Kong Sverrer sin Vei nordefter, og da han kom nord til Portyra, Epitel i?»,
vendte han tilbage ind i Viken med nogle Skuder og lette Skibe, i den Agt at fange saa mange Bag

ler hal, kunde faae fat paa. Han foer Nat og Dag og ventede, at Baglerne vilde soge til Kjobstce
derne, saasnart de meente han var seilet bort fra Viken. Kongen foer forst til Tunsberg og foeldede
der 7af Baglernes Moend, siden foer han til Oslo, hvor han end draebte nogle Mcend. Derpaa
foer han tilbage til sin Hcer, som han traf med StorjVibene i Asks-Sund nord paa Lim
gards-Siden. Kong Sverrer seilede saa nordefter til Bergen og gav Ledingsmamdene Lov
til at fare hjem; men sad om Vinteren i Bergen. Baglerne sadde derimod i Viken og

havde al Skat og Skyld der.
Vaaren ester udbod Kong Sverrer Leding heel Nord fra Landet og foer med en stor Epitel i?t.

Krigsmagt oster til Viken. Hreidar sad paa Tunsbergs Berg med neppe 3t)o Mand. r>ngerßcrge<,

Der var Halvard Bratte og mange andre Krigshovdinger; men deres Konge og Sigurd
larlsson vare med stort Mandjkab oppe i Landet. Kong Sverrer seilede ester over Folden,

foer deromkring om Sommeren og tog Igjwld af Bonderne. Alt Folket underkastede sig
ham undtagen Skeynerne. Derefter foer han op til Sarpsborg, og lod Skuderne drage op
forbi Sarpfossen, og roede siden op ester Elven. De ginge paa Land i Skaun og bramdte
alle Bygderne der. Derpaa indgik Bonderne Forlig og betalte Bsder. Kongen gik tilbage

til sine Skibe og seilede nord over Folde-Fjorden til Tunsberg, og dette var ved den sidste Ma- >
riemesse. Kong Sverrer lagde sig omkring Berget og hindrede Baglerne sra at komme
derfrå. Han stog sine Telteboder nordenfor Berget, imellem Byen og nord til Soen, lod
stjcere Diger udenfor Krigsteltene, alt nord fra Vaagen sor til Skeliesteens-Sund, og satts

P<ele indenfor Diget. Alt dette slede for at hindre Landhaerens Angreb. Kongen lod sine Skibe
sette paa Land og forsee. Han fordeelte sit Mands?ab omkring det beleirede Berg, og såtte Gjce

sterne, hvis Hovding var Peter Steyper, ved Veien, som gaaer ned fra F roda ase n. De
toge nogle Huse nede i Byen, som de styttede did op, og Stedet kaldtes siden Gjcestebakken.
Som oftest sov Kongen i Byen, og mange af hans Mcend med ham.

Kona Sverrer ordnede sin Hcer til at amre Anfald mod Berget. Sit Banner lod i?2.I <?- , K, Sverrer an,
han opscette sor i Kleven; men Gjæsterne angreb det nordre Kastet. Da nu Birkebenerne «rider Berget,
sogte op mod Berget, havde Baglerne stillet sig op til Blodvcern og bare paa dem baade
Steen og Skud; men Birkebenerne trcengte op lige under Kastellet, saa de naaede hveran
dre med deres Spyd. Baglerne vare i Kastellet og kastede ned store Stene, saa Birkebe

nerne, hvis Skjolde og Staalhuer besladigedes, ei kunde holde Stand; men rykkede saarede

<sap. lift. nu Havnen Porter i Sannikedals Sogn ved Kragero, see 2 B. S. 157.
arsuu<l, nu Askosund imellem Affere og Fastlandet i Dnbvaag Sogn og Nedences

Fogderi. Saavel Astesund som Porter siges at ligge paa eller I,unK9i6B-Bill3, hvor
vm see 1 V. S. 61.

Cap. 171. d. e. Indbyggerne i BKaun eller Rakkestad Prcestegjcrld i Smaaleh
nene, see foran S. 127. For at tvinge disse til Lydighed, seiler Kongen fra Tensberg oster over
Folden-Fjord og op ad Glemmen til Staden
drage forbi Sarpfossen, og roer siden de halvanden Miil herfrå op til OKaun.

Bll6ljaBteinsBuncl, nu Piren eller den Kanal, der bragte Trcrlen i Forbindelse med
Steensarmen og hvilken Kong Håkon Hakonsson lod gjore saa dyb, at den
kunde passeres med Kogger,' see Hak. Hak. S. Cap. 128. Den blev 1733 og er nu ide sidste
Aar ved Oprenskning atter gjort passabel for mindre Fartoier.

I'roli»a8 (Frodeaas) kaldtes fordum den omtrent 1500 Alen nordenfor Tonsberg liggende
lave Bjergryg, over hvilken den store Landevei allerede forte i Sverrers Tid, saaledes som endnu
er Tilfcrldet, cfr. Tonsberg 1 B. S. 60.

111, Binds Iste Hefte. 18
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Eapitel 173

Vaglcine,

og forstaaede ned i Kleven. Da indsaae Kongen, at der var saa stor Mon paa Strids

krcefter, at de ikke kunde ved Storm indtage Berget, men Baglerne derimod bleve lystige og
storordede. Da Kongen havde opholdt sig en Stund ved Berget, sendte han sine Folk alle
vegne ud i Herrederne for at ffaffe Krigsstyr og Kost, og Alting gik greit for dem, saalcenge det
var let at fare med Skibene for Isen. Kongen ansaae det for stor Skade, at ingen Mand

kunde sige ham Noget om deres Anstalter paa Berget; thi fandt han paa det Raad, at der
blev tåget nogle Kirkestiger i Byen, som bleve bundne til hverandre, og sat sondenfor
Klokketaarnet ved Lafrants-Kirken. Op ad den foer en Mand heelt til Tagrafterne, som vendte
fra Berget, spcendte med begge Hoenderne om Knappen, og saae Alt, hvad der foregik paa
Berget. Da Baglerne saae ham, skjod Hreidar Sendemand paa ham, og såtte den fsrste
Piil i Knappen og strår derpaa den anden, som kom lige mellem Mandens Hcender, fordi

han stav Knappen; men Tagraften beskyttede ham mod stere Skud. Derpaa foer han ned
og meldte Kongen hvad han havde seet. Baglerne havde trukket nogle Skuder op paa
Berget, og kort nedenfor det nordre Kastet var deres Brsnd, hvorover de havde hvcelvet
en Skude, saa at de beqvemt kunde komme dertil fra Berget. Kastellerne vare gjorte saa
ledes, at der var opfort 4 Pcele, og mellem dem var lagt Bjaelker, og ovenpaa der var et
Ildsted; men nedenunder var Forbindinger mellem Pwlene. En bcelmork Hsstnat sendte
Kongen en Mand op paa Berget, som hedte Svend Munke, hvilken havde med sig et Toug og
to kortffaftede Spyd, det ene havde han i Haanden, det andet under Bceltet ved sin Side.
Han gik op paa Berget og foestede Touget overst om den ene Kastelpael, og i den anden
Ende af Touget holdt mere end 100 Mand. Svend siog paa Touget og antydede dem
derved, at den ene Ende deraf var fcestet, hvorpaa de toge fat i Touget og halede deri af
alle Krcefter. .Da begyndte Kastellet at vakle, hvorover Baglerne bleve meget forfcer»

dede; men i det samme brast Touget. Svend Munke gik op paa Berget mod Dst, hvor
der vare to Vagtmcend, som begge sov. Han såtte Spydet gjennem den ene; men den an

den sprang op ved Stikket, og nu stak Svend ham igjennem staaende, og drcebte saaledes

dem begge, hvorpaa han foer ostenom ned af Berget tilbage til Birkebenerne. Kong Sver
rer opfandt mange Konster for at vinde Berget; blandt andet lod han gjore Tommersia
ker med tykke Poele under, som han lod bringe op under Kastellet; men de vare tunge at
haandtere, saa dette Raad nyttede til Intet. Icevnligen ginge Birkebenerne om Dagen un»

der Skudmaal, og de stjode paa hverandre; men Baglerne havde en bedre Plads at stri
de paa.

Baglernes Hevding Inge, Sigurd larlsson, Arne Biskopsfrcende og mange andre

Krigshovdinger, tilligemed Baglernes Hovedstyrke var paa Oplandene, og stundom i Viken. De
havde gjort den Aftale med Hreidar, at den Ene stulde komme den Anden til Hjoelp, nåar
Noden saa krcevede. Da nu Kong Sverrer beleirede Hreidar og hans Folk, syntes dem

at Hjtvlpen fra deres Mcend kom dem seent tilhcende, endskjondt de syntes at vcere i stor
Fare. De besluttede nu at sende Mcend til Inge og bare sig dermed saaledes ad, at de
en Nat toge en liden Skude til 8 Rorsmamd, og droge den vesterud paa Berget til Soen,

lagde derpaa Aarer deri, og fcestede Touge i Stcrnger, som ragede ud over Fjeldet. I den

ginge 10 Mand, hvis Formand var Thord Dokka, og nu lode de Skuden i Rebene sige nedi
Soen. Dette var et farligt Stykke Arbeide, meest fordi Birkebenerne laae paa Skude?

foran Berget og holdt Vagt der hver Nat. Baglerne floge Aarerne i Våndet og roede i
en drivende Fart ud igjennem Sundene mellem dem, og sprang paa Land indenfor S moro erg.

Cap. 17!l. Snwrberg, lige overfor Tonsberg paa den vestlige Side af Fjor
den, see 1 V. S. 60.
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Eapitel 476
Om Ribbal'

derne.

Eapitel 173
Kong Sverrers

List.

Birkebenerne roede efter dem; men finge den tomme Skude, og Ingen af Folkene. Disse
fore deres Vei, indtil de traf Inge og Sigurd, bragte dem Hreidars Ordsending, og fortalte

hvad der havde tildraget sig. Baglerne syntes at have spurgt saa meget om Kong Sverrer,
at de ei lamgtedes efter at mode ham, og sige at han vel monne forlade Berget, nåar det tog
til at snee og fryse. Da Kong Sverrer om Morgenen blev våer, at Baglerne vare lobne

bort fra Berget, sagde han: „saa meget I end kjcedes ved at sidde her om Berget, saa seer
I dog nu, at de ikte ledes mindre ved at sidde der oppe."

Engelamdernes Konge Johan havde sendt Kong Sverrer Sommeren for, mens han
var i Bergen, ZOO Krigsmcend, som kaldtes Ribbalder. De vare saa raske paa Foden som

Dyr, derhos store Bueskyttere og overmaade djcerve; men sparede ikte alt Ondt. Dem sendte
Kong Sverrer til Ovlandene og såtte Hide, en Broder af Sigurd Skjalg, til Hovding
over dem. Lidet prisedes Hide af Folket. Ribbalderne kom ned i Haddingdal, fore

ovenom Sogndal og ned i Thelemarken, og hvor de kom, draebte de alle Mand, Unge og
Gamle, Karle og Qvinder. De drwbte og al Buffab, som de kunde faae fat paa, ja endog
Katte og Hunde og alt Levende, som de modte; hvor de kom, brcendte de i alle Bygder. Sam

ledes Folk imod dem, lobe de i Fjelde og Udorkener, og kom jcevnligen frem hvor Ingen
ventede dem. De dreve deres Hcerjen i Bygder, hvor Hoer aldrig for var kommen, og
gjorde Hcervcerk, saa at ingen Mand vidste Mage til Sligt. De kom til Kong Sverrer,
medens han omringede Berget, ginge djoerveligen mod Baglerne og begge Parter stjode mod

hverandre. En Dag traf Baglerne en Ribbalder med en Piil, saa han strår deraf sik sin
Bane. Hoit skrege Ribbalderne, da de saae dette, og lobe stundom fra, stundom til Berget,

og ffjode paa dem. Kort efter ffjod En af dem Viking Vefta, saa han fik sin Bane; thi
Pilen traf den venstre Side af Luftroret. Han havde vceret en meget dygtig Krigsmand.

Baglerne syntes, at Inges og Sigurds Hjcrlp var seen. Da Kong Sverrer spurgte,

at Thord Dokka var sendt fra Berget med det Budskab, at Hreidar syntes behove Hjcelp
fra Inge og Sigurd, sagde han til sine Maend: „ Baglerne monne nu vente dem hid, om de
ellers cendse deres Ordsending. Nu skulle vi spille dem et Puds. I Nat, nåar det bli
ver boelmorkt, skulle vore Mwnd fare op om Froda-Aas, med en stor Krigsmagt og vel

passe paa, at hverken Bagler eller Bymcend moerke det. Men de Birkebenere, som ere
tilbage, skulle lyde til, nåar Kongen lader blcese, og gribe til Vaaben ien Fart. Siden

fulle I fylke Hcrren paa begge Sider, og lade som I slaaes; men dog skaane hverandre
ganske som tilborligt. I som fare fra Byen I skulle falde for hine som anfalde Eder, og

gjore al mulig Stoi og Larm, som om hine havde Overmagren. Tilsidst skulle I Alle give
Eder paa Flugten, og da kan jeg ei vide om Baglerne forlade Berget. Skeer dette, da

stulle vi skjule vore Folk ncermest Berget, og da maatte de vel komme mellem Huus og

Cap. 174. Nåding a 6 ali-, nu Hallingdal, der i Oldtiden udgjorde et af de mange Smaa
riger, hvori Norge var adsplittet, ffal have faaet Navn efter Hadding, en Son af den samme
mythiske Konge Raum, der siges at have givet Raumarike og Raumsdalen Navn (see 1 V. S.
83, 55). Hallingdal indbefattede i Middelalderen det samme som nu, og bestod saaledes af Gog
nene Holar (Hole), det overste eller vestligste af Dalen, (Aal), Korpar (Thorpe), Nlvmsa
6»lr (Hemsedal), tt«l (Goel), (Flåa) og fordum ogsaa (Gulsvik, nu forenet
med Flåa) ved den nordlige Ende as den 3 Mile lange Indss Krsderen eller Kroren (Xiscli
eller efter hvilken XlSllis-nerntl (nu Krss-Herred eller Kryds-Herred) har Navn (see
M<lneimr 1 V. S. 45). Hallingdal udgjorde i 14de Aarhundrede et Syssel under Navn af
„BMan i oli IlNmslxlul," der i judiciel Henseende var henlagt under Gulathings-
Loven, og i geistlig under Stavangers Vispedsmme, see 1 V. S. 90 og 2 B. S. 169.

8olin»<illli-, nu Sognedalen i Norderhougs Prcestegjceld paa Ringerige, igjennem hvilken
Dal Veien endnu forer fra Hallingdal til sidstncevnte Egn, hvorfra Ribbalderne vel altsaa maa
have tåget over Modum, Eger og Numedal til Thelemarken.
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Vapitel 176
Kong Socrrers

Tale

Eapitel 177
Eigurd
sons Raadfiag

Bonde. Dette Raadslag gik for sig. Om Morgenen da det blev lyst/ saae Baglernes
Vagtmaend fra det nordre Kastet meget og vel udrustet Folk fare Veien ned af Froda-Aasen.

De ginge strår hen, vackkede Hreidar og sige, at det monne vcere deres Stridsfceller, som
kom. Hreidar stod op og bod dem vcebne sig, og da de vare vcebnede, sogte de nord ud
paa Berget. Da saae de Bannerne i begge Skårer, den som kom ned fra Aasen, og den

som kom fra Byen. De Horte og en stcerk Luurgang, og saae der, at Birkebenerne fiygtede;
men Nogle faldt. Nu opmuntrede Baglerne Hreidar til at lade dem gange ned af Ber
get, for at staae deres Folk bi og ei lade Birkebenerne komme ind over Diget. Hreidar

svarer: lader os forst see, hvorledes deres Strid salder ud. Dersom Birkebenerne lade sig
jage frem til Diget, da vil det vorde seent for dem, at klyve op paa Pcelene, og da ville

vore Moend drcebe saa mange de ville. End videre sagde han: „underligt er det med
denne Flugt, og det synes mig at vcere som en Leeg. Seer I, at de udsoge sig en Falde»
plads, hvor der er tort under, eller hvor de kunde falde paa deres Skjolde, eller kan I vel
see blodige Vaaben eller Klceder? Nei," vedblev han, „jeg seer ingensteds stigt, og dette

er vist Sverrers List." Da nu Kongen saae, at Baglerne vogtede sig for at gaae ned af
Berget, vendte han om til sine Krigstelte tilligemed alt sit Folk.

Nu leed det ud paa Vinteren, og det lagde til med Frost og lis, og da faldt det Bir
kebenerne vanjkeligt at sope Kost sammen, og da bleve Bonderne alt haardere i deres Adfcrrd
mod dem. Nu forvcerredes meget deres Levemaade, der blev megen Knur iblandt Folket,

og de fleste Ledingsmamd vilde hjem. Da holdt Kongen et Huusthing, hvori han sagde saa:
„ Det horer jeg nu af mine Mcend, at denne Sidden her er meget uforsigtig, at det nu var
godt hjemme, og at den var scel som hjem skulde fare. Umandig er stig Tale for Krigere,
og at knurre mod sin Konge, nåar I ei kunne fylde Eders Vom, som en torstig Vcerks.
mand med sin Kastesikovl. Ulige ere I dem, hvorom der i Forliden gjordes Sagnfort<el«
linger, der sadde saa traat om deres Fiender for at lcegge dem ode, indtil Klcederne raadnede
af dem, ja de aade Balgen af deres Svcerd og Overlcederet af deres Sko; men lode al

drig af, for de seirede. Ja jeg kan hente Erempler fra en kortere Tid for at stadfeste
dette, nemlig Baglernes eget Traasind paa Berget, som ei give sig over. Nu lad mig
ikke lcenger hore denne Knurren; thi her skulle I sidde, hvad enten det tykkes Eder krumt
eller brat, indtil vi saae Magt over Baglerne." Da det nu leed frem paa Vinteren, saae

Hreidar, at deres Kost snart vilde begynde at traate, om der ei kom Hjcelp til dem ester den
Ordsending, som var gjort til Inge og Sigurd. Men der kom intet Svar tilbage, uden

hvad Birkebenerne sagde dem hver Dag, at deres Konge Inge nu var kommen med en
saare stor Hoer, „og vil snart forlose Eder." Men Baglerne ansaae det for Spot, som
det og var.

Efter dette lod Hreidar skrive Brev til Inge og Sigurd, hvori blev sagt, at de blot
kunde holde sig paa Berget til Nikolaus - Messe, og det endda med storste Vanskelighed,
hvorhos deri med fagre Ord blev ombedet, at de st°ulde komme dem til Hjcelp. Da var der
alt kommen stcerk Frost paa, og Vaagen ved Berget belagt med lis. Natten efter sendte

Hreidar en Mand med disse Breve nord fra Berget. Han havde et Par Skier, hvorpaa

han fkrcd over Diget ved Landet, og Birkebenerne mwrkede det ikke, forend Manden var
alt borte. Han foer sin Vei, indtil han kom med Brevene til Inge i Hamarkjoping. In
ge holdt et Stcevnemode med Krigshovdingerne, hvori han lod Brevene oplcese. Sigurd
larlsson svarer saalunde: „Vi have en Stund snoet os sammen i Flokke, ofte have vi tabt

vore Mcend i Strid med Kong Sverrer; vi have og gMt ham stor Mandskade. Men nu
ville vi ikke styrte os i den aabne endskjondt Hreidar vil vise os did. Vi ville

1) Dod.
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sinde paa et andet Raad; lader os fare nord i Fjordene, og skaffe os Skibe, og da stal
Sverrer sperge saalunde til os, at det vil synes ham mere nodvendigt at vcrrge Landet mod
os, hvor vi komme frem, end sidde der omkring nogle faa Folk paa Berget. Dette

syntes dem Alle at vcere et ypperligt Raad. Derpaa gave Baglerne sig paa Veien nord
til Dalene og kom ned i Raumsdalen, hvor de faae sig Skuder, og lade sig drive derpaa
ssreftcr langs Landet. Men da de kom sor paa, Sognso forbi, dreiede de ind imod Lan
det, hvor de maatte roe med Vinden i Stavnen. De kom om Natten ind i Vik, hvor de
toge en Skude fra lon Staal, med Alt hvad paa den var, og selv sprang han paa Land.

lon, som havde agtet sig sor til Bergen, sprang op i Skoven med alle sine Mamd, og
Bsnderne gave dem baade Vaaben og Kloeder.

Morgenen ester fore Baglerne, i alt ncesten 50 Mand, op til Hof for at bade

og da lon Staal, som var oppe paa Fjeldet med 18 Mand, saae deres Adfwrd, lov han "
ned til Gaarden, saasnart han saae Leilighed dertil. Da Baglerne saae ham komme, toge de
Flugten; men han forfulgte dem ned i Aldinhage, og drcebte der en Mand. Derpaa vendte

han opefter igjen, og anden Dag efter tog han den ovre Vei sorefter til Bergen. Der
fandt han Einor Konge«Maag og Dagfinn, og de udrustede der strår nogle Skibe, som de
bemandede med det Mandskab, de kunde saae, og seilede siden nord til Sogn. Der spurgte de, at
Baglerne havde sat sig fast inde i Lusa-Kaupang, hvor de havde stcevnetSogningernetilThinge og
kr<evet afdem Ledings-Skat. Der blev Inge tågen til Konge. Gunthjofhedte den Bonde, som
gav ham Kongenavn, og Baglerne samtykkede i hvad Gunthjof havde gjort. Birkebenerne
roede om Natten ind i Sogn, og kom i Dagningen til Kaupang, lagde til ved Bryggen,
lode Luren lyde, og ginge djcerveligen paa Land. Men Baglerne sprang til deres Vaaben,
vendte Ryggen til Flugt, og Nogle af deres Folk faldt. En Omlober ved Navn Bjorn

Furulang, fandt Arne Biskopsframde oppe i en Satter paa Fjeldet ovenfor Lusakaupang; han

kunde ei komme lcengere, fordi han var meget saaret. Bjorn drcebte ham for at faae de
Kleder og Penge, han havde hos sig, og skjulte det myrdede Liig, der ei blev sundet for
Sommeren efter. Baglerne lob op i Kaupangs-Fjeldet og ned i Svaforne; men Nogle til
Folke. Siden ginge de paa Fcerger og smcerre Skibe ind i Luster; men Birkebenerne
toge deres Skibe, mange Vaaben og Klwder og alt deres Gods. Baglerne samlede sig inde
i Luster, vendte om og toge over Fjeldet ned til Aardal. Da spurgte Jon Staal til dem
og foer ind imod dem; men da vare Baglerne komne op over Våndet, og toge om Mor
genen Veien over Fjeldet op til Valders, og derfrå til Oplandene.

(sap. 177. B«TNBNi-, Sogn-Ssen, see 1 V. S. 153.
Vik nu Vik i Attre- Sogn, en meget skjsn og folkerig Bygd, der fordum hav

de trende Kirker, nemlig paa Hok, ltoprekBBtaclii- (Hopperstad) og (Tennol), hvilken sidste
forlengst er sioifet, cfr. 1 V. S. 43.

l7B. Hok, d. e. den ovenncrvnte Gaard i Vik. I Ncerheden heraf maa
eller et nu übekjendt Sted, have ligget. Fra Vik gaar en meget benyttet Klov- og
Ride-Vei over Fjeldet til Vinje paa Vos, hvor den stoder sammen med den almindelige Landevei
til Vergen.

1.u83-Kaup»NK,-, nu Kopanger i Sogndals Prcestegjceld (see foran S. 62). Over Xau-
MNssB-fj«1l (Kopanger-Fjeldet) kommer man «d korteste Vei ned i Solvorn (ford. Oulvorui
solvuinar, hvoraf Ovllkorui uden Tvivl er en Forvanstning) eller paa I?oIK» (nu Vygden eller
Fylkisbygden), d. e. NakiBllinr (Hafslo), I?it8 (Fets) og (lorangers) Sogne, cfr. 1 V S. 43.

I.UBtr, nu Lyster, det inderste af Oaupng, l)»l8 og I'«rtuilB Sogne bestaaende
Prcestegjceld i Sogn. Fra stdstncrvnte Sogn forer en Fjeldvei over til (nu Aardal Anner
sogn til Lerdals Prcestegjceld); herfrå gaar atter en Fjeldsti, som forer i Ost til Valders, hvor
den kommer ned i Smedsdalen strax overfor Nystuen. Med det ommeldte Vand sigtes til det 2
Mil lange Aardals-Vand.
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(3opitel 17».

Baglcrne over
gioc Ficldct.

<s"pitel 180.
KcNs Sverrers

Kong Sverrer laae omkring Berget indtil den Tid var leden, i hvilken Hreidar i sine
Breve havde bestemt at kunne holde sig der. Noden blev nu saa haard for dem, sompaa
Berget sadde, at de havde lidet andet til Mad end deres ophuggede Ledettoi. Med

denne Julekost maatte de lade sig noie, som dog ei blev halv tilstrekkelig. En Nat i
de sidste Dage af lulen, lob Halvard Bratte ned af Berget med en anden Mand, og ind»

fandt sig hos Kong Sverrer, der skjenkede dem Liv og Fred. Morgenen ester finge
Kong Sverrers Krigsmend dette at vide, og de steste syntes ilde om at Livet stulde
stjenkes Baglerne. Men da Baglerne paa Berget erfore, at Kongen havde stjenket Hal«
vard Livet, ventede Mange, som forhen ei havde anseet det for rimeligt, det samme. Saa«
ledes lobe Mange ned as Berget til Kongen, og Alle finge de Liv og Fred. Da fik Kon

gen sand Kundskab om, at Baglerne paa Berget intet Livs-Haab havde, og ingen Hjcelp
ventede, samt at de vare aftraatne formedelst Madleshed. Da havde og Hreidar ladet
sige Kongen, at han Dagen efter vilde gange ned af Berget og heller taale Doden under
Kongens Vaaben end af Sult; men vilde dog gjerne modtage Liv og Fred, om dertil var

Adgang, hvilket han saaledes udbad sig for sig og sine Folk. Da lod Kong Sverrer all
Mandffabet ved Luren sammenblese til Huusthing, hvorpaa han saalunde tog Ordet: „jeg
vil soge Eders Raad om hvorledes vi stulle bere os ad med Hreidar og hans Feller, om vi
faae Magten over dem. Om saa steer, da monne alle vore Mend vorde glade ved at kun,

ne ende denne langvarige Beleiring, og allermeest glade blive de, som teede sig verst i Hest,
og da vilde reise deres Vei. Skulle vi nu stjenke nogle Mend, eller Ingen Livet? Hvad

synes Eder?" Mange svarede med de Ord: „ her paa Berget ere nu de samlede, som have
gjort os og vore Mend meest Ondt, og det synes ei at vere gode Kaar, forst at have
sultet her i Vinter for deres Skyld, og havt mangen en vaad Twie, men nu derimod give
vore Fedre- og Liv og Fred, og sette dem ved vor Side i Skibsrummet."

Da svarer Kong Sverrer: „ Seer gode Mend, hvo af Eder tykkes Eder saa ofstor, at han ei vil
taale at lignes med mig? Mindes om der vel er Nogen, som have siden bebreidet Eder, at I have
fulgt mit Exempel. Her i Tunsberg feldede Baglerne min Broder Hide, og i Oslo min

Frende Philippus Jarl med mange Andre. I Vinter monne I have, hort at de have
kaldt Sverrer en Bidkie eller en Mer, ja endog med mange andre onde Navne. Nu vil

jeg tilgive dem for Guds Skyld, og venter derimod af ham Tilgivelse for hvad jeg havel
gjort ham imod. I have ligesaa vel Sjele, som jeg, og dette maae I mindes, og Ingen
vil kalde Eder blode og feige for den Sags Skyld." Thinget endtes saa, at Alle samtyb
kede iat Kongen skulde raade. Da lod Kongen sende Bud til Hreidar med Loste om Fred,

og om Morgenen ved Davremaal gik Hreidar med sine Folk ned af Berget. Kong Sver
rer lod dem lede for sig og Alle svore ham Troskabs-Ed. Derpaa lod han dem fordele i

sin Krigsffare og tog Hreidar selv i sin egen. Han bod sine Mend omhyggelige» at
pleie dem med Nering, og saa blev gjort. Selv bod han dem at tåge Mad og Drikke til
sig i Forstningen med Varsomhed; men de bare sig ulige ad dermed. Saa ner vare de
komne Doden, at Alle finge Sygdom for Styrke, ja Mange dode, og Mange pinedes saa

lenge de levede. Lenge var Hreidar syg, og Kongen brugte mange Legemidler til ham.
Kong Sverrer beleirede Tunsberg i 30 Uger; men saasnart Berget var overgivet, beredte
Kongen sig til Afreise, og lod sine Skibe sette paa Vand.

Kong Sverrer blev syg i Tunsberg; men Sygdommen var ei meget heftig i Be«

gyndelsen. Da Kongen var ferdig, foer han bort nord til Bergen, hvor han kom i Fa»
sten eller lidt for. Den lengste Deel af Dagen laae han oppe paa Skibet paa Skandsen.

1) Dem der have drcrbt vore Fcedre og Vrodre.
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Vapitel 18l
Kong Sverrers
Twd og huad der

rortcelles om
hans V<esen-

Der laa og Hreidar, som der var beredt en Plads for paa Hoiscedes-Kisten ved Loftingen.
Kongen lod ham yde al Hjcelp og ligesaa omhyggeligen pleie som sig lelv, og jcevnligen
talede han med ham; thi Hreidar var en forstandig Mand, vel kyndig i mange Ting. Kong

Sverrer foer op til Borgen i Bergen, og der blev gjort i Stand i Hallen til hans Mod
tagelse. Tirsdag Morgen i den anden Uge af Fasten, havde Kong Sverrer lagt ien
Sved og syntes da at vcere smertefri, og da kom Mange til ham, endskjondt der ellers

kun vare Faa hos ham. Da de fleste vare gangne bort, sagde Kongen til Peter Svarte,
at han vilde fortolle ham sin Drom: „Der kom en Mand til mig," sagde han, „den
samme, der saa ofte har viist sig for mig i Dromme, og aldrig har aabenbaret sig for mig
uden Betydning. leg syntes vide, at jeg var meget syg og afmcegtig, og syntes sporge,

hvad Ende denne Sygdom monne faae. Men han syntes vende sig fra mig og svare
saalunde: bered Du Dig, Sverrer, ene paa Opstandelsen, sagde han. Nu synes mig denne
Drom at siaae ind paa to Veie, og efter dette venter jeg, at een af Delene snart vil skee."
Peter sagde: „Alt dette monne I, Herre, tydeligere indsee end nogen Anden; men det staaer
mig for Hu, at her monne tales om den Opstandelse, som er paa den sidste Dommedag,
og jeg vilde berede mig paa, Herre, at Manden i Drommen har viltet aabenbare dette."
Kongen svarer: „ dette Raad er ei uklogt." Saa var det og. Da det leed ud paa Dagen,

tiltog Kongens Sygdom, og Morgenen efter lod Kongen fende Bud i Byen efter Prcester,
og da beredtes ham den sidste Salvelse. Da lod han oplwse de Breve, som han sendte sin
Son Håkon om Rigets Bestyrelse, og disse Breve lod han forsegle. Derpaa sagde han
til alle dem som vare tilstede: „I Alle stulle vcere Vidne til, at jeg veed mig ingen Son i

Livet at eie uden Håkon ene, om der siden skulde opstaae dem, der kalde sig saalunde, og
derfor ville gjore Ufred her i Landet. Nu vil jeg lade mig loste op i Hoisedet, for jeg
faaer den sidste Salvelse, og der vil jeg oppebie Helbredelse eller Bane. Og da vil det
gaae andenlund og andet sporges, end Biskop Nikolaus Arnesson monne vente, om jeg doer

her i mit Hoiscede, og mine Venner ene stande over mig, da han derimod haver sagt, at
jeg skulde som Qvwg vorde huggen ned for Hunde og Ravne;menGud vcere lovet, som be
skyttede mig i mange Tramgster mod mine Uvenners Vaaben." Derpaa blev Kongen
given den sidste Salvelse, hvorefter hans Kraft minkede. Og da han fandt, at det droges

tilDoden med ham, sagde han: „lader mit Ansigt ligge aabenlyst ved min Dod, og lader
baade mine Venner og Uvenner see, om de Forbandelser og Ulykker, som mine Uvenner

have lagt paa mig, paa nogen Maade aabenbares paa mit Legeme; thi da kan jeg ei stjule
det, om det ei staaer bedre til med mig end de have sagt. leg haver havt mere Moie,
Ufred og Våande i mit Rige end Rolighed eller meget mageligt Liv. Saavidt jeg skjen
ner, have Mange vceret mine Avindsmcend, hvilket de have bevist ved et fuldkomment
Fiendstab mod mig. Nu tilgive Gud dem Alle, og han domme mellem os og mit ganske
Forhold."

Loverdagen i Tamperdagene opgav Kong Sverrer sin Aand, og hans Liig blev stad
seligen pyntet, som ventelig var. Nu blev og saa gjort, som Kongen havde bedet om:
hans Ansigt blev blottec, saa at Alle som vare tilstede, kunde see det, og Alle vidnede siden

eenstemmigen, at Ingen syntes at have seet fagrere Legeme af dod Mand end hans, lige

som han og medens han levede havde den fagreste Hud. Kong Sverrer udmwrkede sig
ved herlige Lader. Han var lav Mand af Vcext, tyk, stcerk as Krcefter og havde et bredt
og veldamnt Ansigt. Sit Skjaeg holdt han som oftesi peent, havde rsdfarvede Vine, der

<sap. 186. Lol-H eller VverresdolK, ses WsrKVIN 18. S. 85. Her d?ds Norges store
Konge Suerrer.
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Vapitel 182.
Om Kong Suco
rers Begravclse

laae fast og fagert i Hovedet. Han var stilfcerdig og agtpaagivende. Han var den snil
deste Mand i sin Tale, storraadig, havde et klart Mcele, og saa megen Styrke var der i
hans Maal/) at Alle kunde stille det, endskjondt han ei talede hoit, om de end vare noget
fjernt fra ham. Han var en anseelig Hovding, nåar han sad i Hoiscedet i pyntet Stads,
var hei i Scedet, men havde korte Been; aldrig dråk han berusende Drikke saa at han gik

fra Samtingen. Kong Sverrer spiste kun een Gang om Dagen; han var djcerv og
tapper, og var meget udholdende under Nattevagt og Uveir. Tydelige» saaes her hvad
ofte proves, at Faderens Sindelag ei kan moerkes paa Manden; thi Faderen Sigurd og
Ssnnen Sverrer vare ulige i Sindelag. Sigurd var letsindig og hidsig, Sverrer var sto
og rolig. Sigurd var lettroende og lyttede til Andres Tale. Sverrer var vaersom og
vennevan.2) Sigurd var ustadig og mislunet, Sverrer stadig og jaevnlunet. Sigurd var

stundom rasende af Boesen, og talede hen i Veir og Vind, Sverrer var sto i sin Tale og
ordknap. Sigurd var faakundig og oplagde mange Raad, Sverrers Raad vare sikkreog

Dog vare Begge hinanden lige i mange Ting. Begge vare storraadig/)
og stormodige. Begge vare hirdprude/) blide mod deres Venner, stride mod deres Uven
ner, Begge hoit elfkede af deres Hird og Folge; thi begge vare sikkre i Noden, og Begge
havde sine bedste Venner blandt dem, som kjendte bedst deres Vwsen. Kong Sverrers
Dod beklagedes meget af hans Mwnd og Hjertensvenner, ja endog hans Uvenner maatte til
staae, at aldrig var stig Mand i deres Dage kommen til Norge, som Sverrer.

Kong Sverrers Liig blev baaret ind til Kristkirken, og Liigfterden holdtes med stor

Pragt. I Kristkirken udenfor Koret, og indenfor den sydlige Dor blev Steenmuren aab
net, og der indlagdes hans Liig. Derpaa tillukkedes Vceggen, og der blev en Kobbertavle
ophcengt, hvorpaa vare ffrevne med forgyldte Bogstaver Vers af folgende Indhold: „Her
ligger Kongernes Hceder, Troens Stav og Slotte, Billede og Monster, Tapperheds Pryd,
haard Mandighed, sin Fosterjords og sit Arveriges Skjold og Skjcerm, Mod og Haardraa
dighed, Uvenners Undergang, Norges A3re, sit Folks dyrebare Hceder, Retfcerdigheds Frem
me, Lovens Rettelse, alle sine Mcends Kjcerlighed." Der blev og hcengt paa Vceggen et
fiint Klcede, og derpaa hans Banner og Skjold, hans Svoerd og Staalhue. Kong Sver
rer dode den Marts, eet Tusinde Niti og Fem ester vor Herres Jesu Christi
Samme Aar dode Danakongen Knut, og hans Broder Valdemar kom til Riget. Da
dode og Jarlen Byrger Brose, og da toge Svearne Jon, Kong Sorkvers Son til Konge,

som da var eet Aar gammel, og da havde Svearne en Konge. Sverrer havde
vceret Konge i 25 Aar, og da vare 18 Vintre ledne ester Kong Magnus Erlingssons Fald;
og her ender Sverrers, Norges Konges, Saga.

I) Mcele. 2) Vanskelig i Valget af Venner. 3) Sverrer var raadig og raadvan. 4) Lagde sto»
Planer. 5) Artige mod deres Hoffolk. 6) Buxelos. 7) En urigtig Angivelse, der rimeligviis har sin
Oprindelse fra en gammel Afskrivers Unoiagtighed. Sverrers Dodsaar var 1202.

<sap. 182. Om Christ-Kirken i Bergen, see sammesteds.
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Regjerede fra
1202 - 1217.

Håkon Sveererssons, Guttorm Signvdssons
og Inge Baaedssons Sagn.

Nen samme Sommer, som Kong Sverrer var dod om Vaaren, blev hans Son Håkon
udncevnt til Konge nord i Throndhjem paa Vre-Thing. Dertil gave alle de Hovdinger,

som for havde tjent hans Fader, Kong Sverrer, deres Stemme. Lidt for var Sigurd Lavard,
en Son af Kong Sverrer, dod, og efterlod sig en Son, som hedte Guttorm. Da Kong
Inge spurgte, at Kong Sverrer var faren bort fra Viken, hvor han havde beleiret Berget,
som for er fortalt, foer han ud i Viken og dvoelede der, indtil han spurgte Kong Sverrers
Dod. Derpaa rustede Baglerne Skive, bemandede dem stcerkt, og agtede sig med dem
nord til Bergen. Da Sigurd Kongefrcende, som var sat over Borgen, Horte Rygtet om
Baglernes Fcerd, foer han imod dem med stort Mandskab. Han traf Baglerne for paa
Icederen, jog dem paa Land fra Skivene, og tog alle deres Skive, med alt det Gods,

som de havde; men Inge styatede sster til Viken og derfrå til Oplandene, hvor han om
Sommeren laa i Mjors, og blev der svegen af sine egne Folk. Inge havde sat en Mand

ved Navn Gunnar Lest ncermest sig selv, og i mange Dele gjort vel imod ham. Inge
blev drcebt af Bsnderne paa Ven Helge i Mjosen, hvorefter hele Flokken adspredtes, og
Mange pakkede sig ud af Landet, Nogle sor til Danmark, Nogle lcengere bort. Dronning

Margreta, som havde voeret gift med Kong Sverrer, foer ester hans Dod sster til Gotland,
og havde med sig hendes og Kong Sverrers Datter Kristina, tilligemed de mange Kost
barheder, som Kongen havde aat. Den samme Våar foer Håkon Konge ester til Viken
og sad der lcenge om Sommeren. Han sendte Bud til alle de Biffopper, som havde

vaeret uenige med Kong Sverrer, at de skulde komme til ham, og gjore Forlig med ham,

ester det Raad, som Kong Sverrer havde givet for han dode. Han sendte ogsaa Bud
ester sin Soster Kristina og lod hende hente mod Dronningens Villie. Biskopperne fore
hjem til deres Stole om Sommeren og bleve Kongens Hjertevenner. Kong Håkon foer om Ho
sten til Bergen, sad der om Vinteren og var bleven almmdelig elffet. Den Host kom Gudmund

Areson, som var bleven udvalgt til Biffop over Nordlcendinge«Fjerdingen, fra Island,
og Kongen tog heelt vel imod ham. Biffoppen var hos ham en Stund og var stedse siden
Kongens storste Ven. Einar Prest var gift med en Soster af Kong Håkon, Kong Sver

rers anden Datter, og havde sit Embede sor paa Rogaland. Han var en meget stor Hov
ding og Kong Håkon overmaade kjcer. Der var mange andre Hovdinger blandt Birke-

<sap. I.
det ligesaa betydelige, som ved ved sin indtagende Veliggenhed udmcerkede gamle Herrescede Ho
vinsholm (ford. Unkvinn), der rimeligviis paa hiin Tid var en Kongsgaard, liaesom her i Mid
delalderen stod en Kirke.

Om Knxawud) see 1 B. S. 64.
111. Binds Iste Hefte. H,9



**146 H. Sverrerssons, G. Sigurdssons og I. Baardssons Saga.

benerne, saasom: Håkon Galin, Peter Steyper, Sigurd Kongefrcende, Hroar Kongefrcende,
Eivind Prcestemaag og mange andre gjceve Mcend baade i A3t og Vcerdighed.

Gapitel 2. Der var en Mand ved Navn Erling Steinvceg, som gav sig ud for en Son af
Sleinvoeg. Kong Magnus Erlingsson, der sad i Forvaring i Venden, hvor han blev holdt iet Taarn.

Margret, en Kone, hjalp ham ud derfrå paa den Maade, at de stare deres
Klceder i sonder, bandt dem sammen i en Streng, og ved Hjcelp deraf foer han ud asen

Glug og ned langs med Steenvceggen. Men Rebet naaede ikte Jorden, saa han faldt og
forvred Hoftebenet, dog stap han bort, fordi det var morke Natten, stygtede til Danmark,

og blev siden kaldet Erling Steinvceg. Den Sommer Kong Håkon var i Viken, kom
Erling til Skanor, og aabenbarede sin Wt for Nordmcendene. Folk tilbode sig at folge
ham; men han erklcerede ei at ville reise nogen Hoer mod Kong Håkon eller gjore nogen
Uro i Landet, saalcenge han var Konge over Norge. Erling foer derpaa til Kaupmanna»

hafn og blev der om Vinteren.
<sapitei 3. Kong Håkon foer om Hosten til Bergen, hvor han sad om Vinteren; men om Som-

De"' meren foer han oster til Viken, og end om Hosten tilbage til Bergen, hvor han agtede at
tåge sit Vinterscede. Den Host kom Erling til Skåner, og da kom Dronning Margrete

ostenfra Gotland til Bergen og sad der om Vinteren; men mellem hende og Kong Håkon
var et tungt og uvenligt Forhold. Om Vinteren ved Juletid blev Kong Håkon syg, og
Sygdommen tog saa haardt paa ham, at han blev udenfor sig selv. Da lod han sig
flytte op til Borgen, hvor han laa en kort Stund for han dode, som var ottende Dag
Juul. Han blev jordet i Kristkirken, og Mange stode meget sorrigfulde ved hans Grav;

thi han var en overmaade eljket Mand, hofiig og besteden, hirdprud og af et godt Vasen,
modig og seierscel i Mandeprover, og havde, som for fortalt, altid vceret Birkebenernes

Trost. Dronning Margrete blev bestyldt for, at hun havde faaet en Mand til at forgive

ham ien Drik. Denne Mand grebe Birkebenerne og lagde Anklage mod ham, men han
ncegtede, og tilbod at befrie sig ved Renselse. Saaledes kom det til Icernbyrd, og han bal
det meget mandigen; men da Haanden blev lost, var den meget brcendt, hvorpaa han blev
fort udenfor Bergens Vaag og der druknet.

Oapitel H. Samme Våar toge Birkebenerne Kong Guttorm, en Son af Sigurd Lavard, som

da var i Borne-Alderen, til KoNge, og i Spidsen for deres Skare stode Håkon Galin, Kong

Sverrers Sosterson, og Peter Steyper, en anden Sosterson af Kong Sverrer, som var
gift med Ingeborg, en Datter af Magnus Konge. I denne Flok vare ogsaa disse, Si
gurd Kongefrcende, Eivind Prcestemaag, Einar Kongemaag, Hroar Kongefrcende og mangt
andre gjceve Mcend. Da de Mcend, som for havde vceret med Baglerne, spurgte dette,
tykkedes dem ikke at vcere Fred at vente af Birkebenerne, og de fore derfor ud af Landet

til Danmark. ThorleifSkalp og Dnund Lunns Sonner, Odd Ran og Arnbjorn Trold, kom til
Erling Steinvceg i Kaupmannahavn, og da vorede denne Skare, fordi mange af de Mcend,
som for havde vceret med Baglerne, stimlede til dem, og de sendte nu Bud nord til Vikell

til deres Venner og stcevnede dem til Aalborg til Fasten. Did kom fra Norge Hreidar

Sendemand, Solve Disarson, og Philippus af Veggin, som havde en stor Skudehcer med

1) Vendisk.

«tap. 2. BKa nu Skanor ved Sresund i Skaane.
(llsfn, hos Såre: Aleieatoi-um portu»), nu Kjobenhavn paa Dstsiden

af Sjceland, Danmarks Hovedstad, hvis forste Anlceg tilffrives den bekjendte, i Aaret 1201 afdede,
Erkebiskop Absalon, som her lod opfsre et Castel <le Ilstn).

Cap. 4. Stiftsstaden Aalborg i Jylland, see 2 B. S. 158.
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ag. Da de nu kom til Viken underkastede alt Folket sig dem, og de fore saaledes ostenfra
til Oslo, hvor Biffop Nikolaus forud var. Da bad Erling Biffoppen om, at han ved
Jernbyrd maatte bevise sin Fedrene-Herkomst; men Biffoppen vilde ei tilstede det, og bod
ham bere Jernet i Sarpsborg. Did foer altsaa Erling og fastede. Der kom da og
saa Nikolaus Biffop, og da Erling ffulde legge Haanden under Jernet, sagde Biffoppen,
at han ei der ffulde boere Jern: „far Du til Tunsberg og ber Jern der; thi did kommer
Danakongen, og han ffal see Jernbyrden." Da foer Erling til Tunsberg, og biede der
Danakongen. Nikolaus Biffop og Danakongen havde aftalt med hinanden, at han fful
de fare til Norge, og have med sig Philippus, en Son af Simun Kaareson, Sosterson af
Kong Inge Haraldsson og Frende af Nikolaus Bisp. Det var om Vaaren, Aftenen for
Botolfs Dag, da Danakongen Valdemar kom til Tunsberg, og havde mere end 300
Skibe, men foer fredelige» frem. Da fastede Erling anden Gang til Jernbyrden, og
bar Icernet vel og mandige». Derpaa saae Biffoppen og Kongen paa Renselsen; men
da Haanden ffulde loses, omgav Dana-Kongen Kirken allevegne med bevebnede Mend, og
Erlings Skjebne var let at forudsee, om Renselsen ei tilborligen var bleven udfort. Han
var Danakongens Gjest om Dagen, og Kongen gav ham 35 Skibe med al Skibs-
Greie. Morgenen efter blev blest til Huus-Thing; men for Thinget, blev sat havde Ni
kolaus Biffop ved sine Venners Hjelp og egen Medvirkning bragt det dertil, at hans
Frende Philippus blev udnevnt til Jarl. Nu lovede Biffoppen dem, at han ffulde staae
dem bi med al sin Styrke, og der blev Erling udnevnt til Konge, hvorpaa Danakongen
foer sor til Danmark. I Erlings Tjeneste gave sig da Asbjorn, en Son af lon Gautsson,
Helge Bergsson, Asbjorn Kopp, Gyrder Beinteinsson, Guttorm Tvare, Orm Lange, Thord
Dokka, Benedict af Gu månes, Simun Kyr, Kolbjorn Rode, Gyrder Skjalge, og alle
havde de mange Folk. Efter St. Hans Ugen holdt de Borgar-Thing, paa hvilket Erling
udncevntes til Konge, og Philippus til Jarl. Birkebenerne stak alle ud fra Viken, og
fore Nord til Throndhjem; men Nogle til Bergen. Den Sommer dode Kong Guttorm
i Throndhjem. Birkebenerne sammenkaldte da Drething, og der var Thorer Erkebisp og
en heel Mengde af de forstandigste Mend i Throndelagen, og da blev talet om Konge
valg. Håkon Galin var da bleven gift med Fru Kristina; men Erkebispen havde talet
derimod. Nu vilde de fleste Bonder tåge ham til Konge; men da Erkebispen indvendte
derimod, bleve Sigurd Kongefrende, en Datterson af Kong Sigurd Haraldsson, og Peter
Steyper, en Sosterson af Kong Sverrer bragte i Forslag. Inge, en Son af Cicilia
Kongedatter, en Broder af Håkon Galin og en Son af Baard Guttormsson var den Gang
i Kjobstaden (Nidaros), og fordi han var Thronder af A3t, vilde Almuen have ham til
Konge. Dette var og Erkebispens Villie, hos hvem Inge forhen havde veret. Da
blev Inge udnevnt til Konge; men eftersom han endnu var ung af Alder, og ikke provet i
at anfsre en Her, og store Farer laae forhaanden, var det hans Hjelperes Raad, at Inge
stulde give Håkon larlenavn, og saa blev gjort. Efter Olafs - Festen foer Erling fra
Tunsberg med hele sin Her, og vendte sig nordefter langs med Landet med 35 Skibe; de
toge overalt Ledingsffatten og al Konge-Skyld, men fore frem ial Mag. Da de nu
kom til Bergen, vare Birkebenerne Dagfinn, Thorgrim af Ljanes, Thord Brase med

va,'F eller see 1 V. S. 216.
<3um»n63, nu Gomnces i Hole Prcestegjceld paa Ningerige, cfr. Inge Baardss. S. Cap. 5,

hvoraf det bedst vil sees, at man har tåget Feil, nåar man henlagde dette Sted til Slidre Sogn
i Valders, hvor desuden ingen Gaard af saadant Navn findes.

er ikke, som man har antaget, Gaarden Linnes i Lier Sogn ved Drammen, der i
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kapitel 8
Om Mandtal

ncer 200 Mand i Borgen. Birkebenerne ginge op i Byen og sogte til Borgen, hvor de stjyhe

en Stnnd paa hverandre. Da sagde Erling Steinvceg til sine Mcend: «skyd ikke paa dem;
thi de ere Alle vore Mcend." Baglerne sov jcevnligen om Natten paa Skibene, som
deels laae for Anker, deels landfaste over ved Munkebryggen; men vare ofte i Byen om

Dagen. Alt i Eet fore de op til Borgen og ffjode paa hverandre, hvorved mange Mcend
saaredes, men Faa faldt. En Dag roede Kong Erling med sine Folk paa nogle Studer

til Holmen, landede ved Bistopsbryggen, og gik op til Kristkirken; men da Birkebe
nerne saae det, ilede de dem i Mode, og gjorde et saa heftigt Anfald, at Baglerne rykkede

tilbage. Erling med Nogle af hans Mandffab sprang til Havs, hvorafNogle faldt; men Andre
naaede Skibene, og da de kom ombord, spurgte de Erling, om Hine endnu vare hans Folk?
Kongen sagde at saa var. Kort efter fore Baglerne ud af Byen og nordefter, langs

med Landet, såtte Sysselnnend i Hcerrederne, og fore Nord til Rugsund, hvor de laae noe.
sten i 3 Uger. Da tog Nikolaus Bistop sin Landskyld, og da kom en stor Deel Ledings.

folk til dem, hvoriblandt Lodin Bonde af Leikne, Nikolaus Botolfsson og Korlung hans

Broder, Endrid Hegge og Kalf afHornyn. Baglerne sporge nu, at Birkebenerne havde valgt
Konge og Jarl, og at de rustede sig til at dragenord fra med enstorKrigsmagt; thi vende Bagler»
ne tilbage til Bergen og lagde med sine Skibe ind i Laxevaagen. Biskoppen havde en sydlandst
Mand hos sig, som forstod at gjore Slynger, hvormed han paastod at have nedbrudt mange Bor
ge, nedbryder jeg ikke denne," sagde han, „da kunne I lcegge migi Slyngen og slynge mig

ind i Borgen." Derpaa blevTommer fort til Borgen,hvormed der begyndtes at gjore Slyngen
fcerdig. Denne Host kaldtes Slynge-Hosten. Da kom der et Nys til Byen om at man havde seet
Birkebenerne komme seilende nord fra over Sta fafjord, og derpaa blev blcest til Styrmande»

Stcevne for at raadslaae om, hvad der nu skulde gjores. Kongen vilde, at de skulde
bie og holde Slag med Birkebenerne. Biskoppen svarer: „vil Du Konge her slaaes med
Birkebenerne, saa behove de Mcend, som nu folge Dig, ikke oftere Dine Raad. Mit
Raad er, at vi gjore os i storste Hast fterdige, sette Seil til og seile oster til Viken; lad
os der staaes med Birkebenerne, om de soge efter os did." Dette Raad blev fulgt; Bi»
stoppen lod strår Tellene tåge ned paa sine Skibe, og vendte ud af Fjorden, og saaledes Alle

efterhaanden som de bleve seilklare. De fore Nat og Dag, indtil de kom til Tunsberg,
hvorpaa Biskoppen ilede til Oslo. Kort efter Baglernes Bortreise kom Birkebenerne til

Bergen, opholdt sig der en Stund, og vendte siden nordefter tilbage til Throndhjem, hvor
de sadde om Vinteren, men Baglerne derimod i Viken; men i Oplandene vare Folk af

begge Parter.
Paa Oplandene vare af Birkebenerne Ulf Hane, Harald Kesia, Gudleik Flotbytte og

fiere Krigshovdinger; men af Baglerne vare Thorald Auguson, Gudleik Skreidung, og paa
Ringerige Benedict af Gumances, i Valders var lon Gridmand. Der drcebte de om Vinte'

ren Narve Spiot og Mange med ham; men Nogle undkom. Vaaren efter Paaske sendte

„den rode Vog" skrives Linclane» eller men Ljonces, en stor Gaard i Strandebarms
Sogn og Prcestegd. i Sondhordland.

Om og Uolmr, see om Bergen 2 V. S. 85.
NuKBun<i i Davils Prgd. i Nordfjord, cfr. 1 B. S. 57.
I. nu Gd. Loken i Eids Sogn og Prcestegjceld i Nordfjord. Hvis

er et Stedsnavn, kan maaffee dermed vcere meent Gd. Heggem i Horningdals Sogn i samme
Prcestegjceld.

Nornen Klarnar), nu Gaarden Horn, paa hvis Grund Horningdals Kirke staaer, ved den
nordostlige Bugt af Horningdals-Vandet.

Laxevaag i Syvest for Bergen, see foran S. 113.
8tall»-fjor6i> nu Stavs-Fjord ved Stavences (Otakuuos) i Sondfjord.
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Eapitel 8
Om Birtebener

og Baglcr.

Erling fra sig Studer og alle lette Skibe, hvis Formcend vare Arnbjorn lonsson, Niko
laus Botolfsson, Lodin Stallar, Gyrd Benteinsson, Atle Gridkona, med 18 Skibe, hvormed
de agtede sig til Bergen. De gjorde storste Hast; men da de kom til Fjolbyrja, spurgte

de, at Einar Kongemaag var med en Deel Mandffab i Stavanger, og havde spurgt
deres Fcerd; thi dreiede de af derhen, seilede forbi Icederen om Dagen, og kom ved Mid
dagstid til Staden. Da Einar nu fik Nys om deres Fcerd, var han paa et Forligelses»
Stwvne og troede ikke, at de saa hastigen kunde bcere ind paa dem; men da Einar saae

Skibene, sprang han med sine Folk op i Taarnet i Svithuns-Kirken. Baglerne brod op
Kirken og tilbod Einar Liv og Fred, hvorpaa de ginge ind i Kirken, og Einar gjorde
Ed paa Svithuns Skrin aldrig at vcere imod Kong Erling. Derefter forte de ham ud

af Kirken, og Hovdingerne vilde holde den Fred, de havde givet ham; men Folket raadede

og drcebte ham. Fire andre Moend bleve draebte i Kirken. Der toge Baglerne et

stort Krigsstyr, som Einar for havde samlet fra Rogaland, og vendte derpaa tilbage til
Tunsberg.

Birkebenerne udbode Leding heclt nord fra Landet, og fore om Vaaren sor til Bergen
med en stor Krigsmagt, og fore siden ester til Viken. Peter Steyper tog det Syssel,
som Einar havde havt, og såtte der sin Sosterson Ane, og Thorkel Dreke; men fulgte selv
Kongen oster. Baglerne vare i Tunsberg, og havde udrustet Skibe, hvormed de agtede

sig nord i Landet; men da de spurgte til Birkebenerne, vil Biskop Nikolaus, at de skulde fare
undaf sor til Danmark, hvilket Raad blev fulgt. Saaledes seile de sor til Halland og
laae nogen Tid i Visk. Birkebenerne kom til Tunsberg, hvor de holdt Hauga «Thing,
paa hvilket Inge blev udncevnt til Konge, og Håkon til Jarl. Derpaa underlagde de sig

Viken og såtte Mwnd i Syslerne der. Da fore de til Sarpsborg og holdt Thing der,

hvor atter Inge udncevntes til Konge, og Håkon til Jarl, hvorpaa de fore tilbage til
Tunsberg. Da Baglerne sporge dette, foer Philippus Jarl nord i Viken, og med ham,
Arnbjorn, Philippus af Vegin, Hreidar, Nikolaus Botolfsson, Atle Gridkona, Helge
Gorn, med 20 Skibe. Kongen blev tilbage med nogle af Mandstabet, og Nikolaus

Bisp var faren sor til Kaupmannahavn. Baglerne skyndte sig nordefter, og tcenkte at
komme uforvarendes paa Birkebenerne; men da de kom til Ha fste ins sund, kom Kongen
ester og seilede sirar ud af Sundet. Saasnart Baglerne mcerkede, at der var kommen
Nys om dem til Tunsberg, forandrede de Bestutning, vendte tilbage til Hafsteinssund,

stak med hele Flaaden over til Limfjorden, og vare der lcenge om Sommeren i Alaborg.
Did kom Nikolaus Bisp, og de seilede derpaa til Augusund nordenfor Konghella, hvor

<sap. 5. eller nu Fjelds i Renneso Prcrstegjceld i Ryfylke, see 1
V. S. 50.,

BvKliunB-XilKo, Domkirken i Stavanger, see 1 B. S. 13.
<sap. <i. Visk, nu Viskjeaa eller Aasklostersaa imellem Kongsbakka og Varberg i den da

vcerende danske Provinds Halland.
Om Hauga-Thing og Vorgar-Thing, see 1 B. S. 90.
6aurn, Goen ved Tonsberg. hvor Birger og dennes Son Helge havde hjemme, see foran

S. 34 og 35.
U»lBi6inBBun<!, nu Hafsteenssund i Tanums Sogn og Herred i Vahuus-Lehn, hvilket ei

maa forvexles med det Sund af samme Navn, som forekommer i Tonsbergs-Skjcergaarden, cfr.
S. 136.

I.ima-sjOiclr, Lim-Fjorden i Norre-Iylland, see 1 V. S. 19.
/4.UAUBun <i (U»uK»Buu6). Antages det forste Navn for rigtigt, da kan det maastee vcere nuucr

rende Ursund i Liungskilen, ostenfor Den Orust, i Ncerheden af den store Landevei; er derimod
det rette, bliver det uden Tvivl det nuvcrrende Svansund, og noermest den nordre

Deel af samme (see 1 B. S. 217), fra hvilket Adgangen er endnu lettere, cfr. iovrigt Saml. t.
d. N. F. Spr. og Hist. 1 V. S. 289.
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de ginge i Land; men sendte Skibene tilbage sor til Halland, og med dem Lodin Stattar,
Halbjorn Trold og ncesten 200 Mand. De seilede sor til Nize, hvor de landsatte Skibe
ne. Der kom og Nikolaus Bisp, som forlod Bokastreppen, og foer landveis sster til

Viken. Mange Bagler fulgte med ham; men Nogle seilede paa Smaastuder Soveien,

og om Hosten medtes Alle i Sarpsborg. De forte deres Skibe heelt op til Mjosen og
nord til Hedemarken; men da de kom nord til Lillehammer, blev Odd Tan drcebt, og det

gjorde Gudleik Flotbytta. Baglerne fore nord til Fjeldet, ned i Opdal, saa til Orkadal, og
derfrå ind til Kjobstaden (Nidaros). Nogle Bagler«Skarer fore fra Oplandene ned i Har

danger, hvor disse Krigshovdinger vare: SorkverSnap, Scemund Uxe, Erling Skamhals,
Halle Laud, Ogmund Eikeland, og de havde 30 Mand. Disse drcebte Erling Birkebe
ner, og derpaa Thorkel Digre ved Avaldsnes med 26 Mand, og fore derefter tilbage til
Oplandene. Da Baglerne kom til Kjobstaden (Nidaros), finge de ingen Modstand, og tovede

der en Stund. Derpaa sammenkaldte de Vre-Thing, hvortil kun faa Mcend kom, og der blcv

Erling udnawnt til Konge, og Philippus til Jarl, hvorpaa Folk sendtes ud i Syslerne, som
dog samlede kun faa Indtcegter af Herrederne. Da nu Birkebenerne spurgte, at Bag
lerne vare farne over Fjeldet, dele de Mandffabet, og Kong Inge foer nordefter med en
Deel deraf og Håkon Jarl sorefter til Halland med en Deel. Jarlen overumplede dem

som bevogtede Skibene i Nize, og der faldt ncesten 30 Mand af Baglerne, deriblandt
Arnbjorn Trold; men alle de Vvrige stygtede op paa Land. Der tog Håkon Jarl alle
Skibe, saavelsom Bokastreppen, der tilhorte Nikolaus Bisp, brcendte Nogle, forte Nogle
med sig, og fore derpaa tilbage til Viken. Om Hosten foer han nord til Bergen; men
Kongen nord til Throndhjem. Baglerne havde sendt Asbjsrn Kopp og Thorald Skinring
som Speidere med 2 Skuder sor til More, og da de saae Birkebenerne seile forbi Stein,

roede de nordefter. Da Birkebenerne saae dem, lagde de sig paa Aarerne og Mede dem

hele Dagen, og Nogle roede ind til Thingvold, hvor Guttorm Tvare, som havde havt et
Syssel, var; Birkebenerne forfulgte dem derop, og der faldt Guttorm med sine Mlrnd.

Seent om Qvcelden lagde Asbjorn Kopp med sit Mandstab til ved Solstel. Birkebenerne
kom over dem om Natten, forfulgte dem, og holdt Vagt ved Ven; men om Morgenen ran«

sagede de Ven, og drcebte de fleste af Mandjkabet; men Asbjorn undkom med nogle Mcrnd.
Derpaa fore Birkebenerne nordefter, og toge en Skude fra Baglerne nord ved Agdancrs,

hvorpaa de fore ind i Byen. Strår forlode Baglerne Byen, fore over Broen oster om

Ni 2 i (M29), nu Nisaa i Halland, see 2 V. S. 58.
V oi-x, d. e. Herfrå bragte de Skibe opad Aaen (Glommen) og i

(Syeren), og endelig derfrå op i KHoi-8 (Mjssen) paa Hedemarken.
Hamar liti i, nu Lille-Hammer, beliggende ved Mjosens nordlige Ende i Sognet af samme

Narm i Faabergs Prcestegjceld i Gudbrandsdalen, der, som bekjendt, i Aaret 1827 erholdt Kj»b
stads-Rettighed.

Hardang,-, Hardanger, see 1 B. S. 100.
V i Kil nn 6. Af dette Navn haves mange Gaarde i de sydligste Egne af Landet, hvor Cgs

trceet har hjemme, og saaledes fornemmelig paa Agdesiden; det vil derfor vcere umuligt med Sil<
ferhed noiere at bestemme dette Steds Beliggenhed. Da Baglerne fornemmelig havde hjemme i
eller ncermest om Viken, og Ogmund var en af deres Hovdinger, saa kan man maaskee dog
mest Rimelighed gjette paa den betydelige Gaard Egeland i Gjerrestads Sogn og Proestegjcrld,
halvanden Miil i Nordost fra Dster-Riisoer senere bekjendt af det i Aaret 1706 paa dens
Grund anlagte loernverk.

paa Karmsen i Ryfylke, see 1 V. S. 81, 95.
Btim i Romsdalen, hvorom see 1 B. S. 56.
DjnAvalli-, nu Thingvold Prcestegaard paa Nordmsr, see foran S. 127.
BolBkel, en O i LCdo Prcestegd. paa Nordmsr, see 1 V. S. 55.
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Skaney«Fjeld til Østerdalen, og standsede ei fer de kom til Oslo, dog sadde nogle til
hage paa den store V. Kong Inge var den Vinter i Kjobstaden (Nidaros); men Håkon Jarl i
Bergen. Da Baglerne fer om Hosten vare jagne op ved Nize, fore de under megen Besvcer
sorfra gjennem Halland og kom frem i Ljodhus seent om Qvcelden, hvor Birkebenerne
vare paa 2 Skuder, hvis Formand Halvard Hlidarfare var. Disse mcerkede Intet, for
Baglerne kom lige paa dem og drcebte dem nwsten alle tilhobe. Baglerne toge Skivene
og roede ud efter Elven heelt til Na ustad als Fos, hvor de landsatte Skuderne, brcendte
dem, og ilede siden over Marker nord til Eidaskov til Oplandene, og traf Kongen i Mjo
sen. Halvard Hlidarfare undkom; thi han havde vceret oppe i Byen.

Strax efter lulen fore Sysselmcendene til deres Sysler. Philippus af Vegen
havde Borgarsyssel, og han lod bygge to Skuder, Asbjorn Kopp en Skude, Thorald Augu-
sonen, Thorstein Thjofen, lonDrotning2ved Elven, Gudolfpaa Blakkestad og Gun
nar Asason 2 Skuder, Hreidar lonsson og Philippus Jarl 2 Skuder i Ski da, Gyrdur
en Skude. I alt bleve 22 Skuder byggede. De fore sorefter Viken heelt til Konghella,
hvor de kom ved Midfaste«Tid og vende derpaa nord til Tunsberg. Tredie Dag i den
sidste Uge spurgte Birkebenerne disse Skibsbygninger. Langfredag fore Baglerne ud af
Byen, anden Paastedag fore de til Grindholma-Sund, Loverdagen til Portyria, Son
dagen til Msjonces«Verne, hvor hele Krigsmagten var samlet. Kongen siger, at han
vil nord i Landet; men denne hans Hensigt mistykkede Mange. Tirsdagen foer Kon
gen derfrå til Randarsund; men Orm Lange, Ragnar Gamalsson, Gunnar Asuson, og
Benedict med 3 Skibe vilde ikke folge ham. Da spurgte de, at Thorgils Fudend hav
de samlet sammen en stor Leding inde i Vin isdal; thi seilede de afsted for Dag og kom

Fra Nidaros sees Baglerne at have tåget over OsolaKu (Scelbo) og
fslgelig opad Tydalen. Med Kjendskab til denne Egns Vestaffenhed, kan man neppe falde paa,
at de for at komme til Dsterdalen skulde have foretrukket at tåge over det hoie og uveisomme Vok-
Hammer-Fjeld, fremfor at folge Veien, som forer gjennem Dalen forbi Gaarden Kirkevold og vi
dere langs Tya-Elv, Mo-So og Stue-So paa Siden af det ved sidstmeldte So liggende Skars-
Fjeld (der formodentlig maa vcere det samme som BKiln«xj3rH»ll, og dettes Af
synkning mod Soen) til Gaarden Stuedal; og fremdeles i Syd ad samme Vei, der nu forer paa
Nestsiden forbi Lang-So og Rie-Ss indtil Vrekke-Gaardene ved den nordostlige Arm af Sresund
eller Aursund-Soen eller den saakaldte Vrekke-Fjord, endelig forbi Dresunds-Botten til Fceragen-
Ss og videre vestover ind i Dsterdalen. Denne Vei lader sig ilke alene godt passere i Sommer
maanederne, men ved at folge samme undgaaer man ogsaa at overstige noget Fjeld.

miKlg, d. e. Helge-Den, hvorom see ovenfor.
nu Gamle-Lodose ved Gota-Elven, see foran S. 4.

Af Textens Udtryk sees det, at denne Fos i Gota-Elven var langt
ovenfor Lodose, og Omstcrndighederne synes at vise, at de med sine Fartoier ei kunde komme vi
dere. Det maa derfor antages at have vceret de nu saakaldte Troldhcetta-Vandfald. At de herfrå
toge Veien igjennem Dalsland, Marker og Eioskoug til Hedemarken, kan ikke andet end bestyrke
de«ne Mening.

Cap. 7. eller nu Onso Sogn i Smaalehnenes Amt, see 1 V. S 38.
Nlkr, Elven, d. e. Gota-Elven, cfr. 1 V. S. 2.
LlaKKastadii-, d. e. Gaarden Blakkestad i Asker Sogn og Prcestegjceld i Agers-og Fol

lougs Fogderi.
BKicl»n eller BKi6», Staden Skien, see foran S. 72.
6rin<l!inlmaBuu6, nu Vrcengen eller Sundet imellem Nottero og Thjomo, see Sver. S. C. 166.

Herfrå seilede de (ifolge Varianten) vest i Dnrss?, d. e. den sydlige Halvs af Tyjolling Sogn,
see 1 B. S. 35.

Havnen Portor, see 2 V. S. 157.
uneB- eller nu Hesnces-Derne ved Grsmstad i Fjcere Sogn og Syestads

Prgd., Nedences Fogderi.
N,au<larBuull, nu Randesuud, imellem Rand-Oerne i Oddernoes Sogn i Sydost for Chri

stiausand.
UvilliB6ulr (Viui8ll»I,), Qvinnesdal i Listers Fogdr., see 1 B. S. 1.
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kapitel 8
lon Drotumg

drakes.

Capitel 3
Om Pazlerne,

tidligen nord til Hi tur. Da Thorgils var bragen nord paa, roede de ester ham. Da
de nu kom til Fokst ein, modte de nogle Lastffibe, og da Folkene der ombord saae Sku»
derne, vendte de ned til Reku. Va ag og lob der paa Land; men Baglerne toge Levings»
statten og fore om Qvcelden til Eikunda-Sund.

Da Baglerne byggede hine Skibe, havde lon Drotning Syssel oster ved Elven.

Han foer med en stor Svice til Gjcestebuds, og kom til en Bonde, som hedte Thrand, der
havde en vakker Kone. lon kalder dem op paa et Loft til en Samtale. Huusfruen gik
foran, og da hun kom op paa Loftet, vendte han sig mod Bonden, stodte ham ud, og luk,

kede Loftet ester ham. Da Bonden paatalede dette, paadigtede lon ham Sag, lod ham
gribe og binde ved en Hestehale, forte ham saa ombord paa sit Skib, og han maatte lose
sig med en halv Mark Guld, glad han slav saa. Syv Dage senere var lon til Gj<rsi
paa et Sted, som heder F o rscel a. Han gik en Morgen tidlig op til Kirken med en anden
Mand; men Thrand, og 8 Mand med ham, laae kort derfrå og saae ham gaae forbi. De

sprang ned i Kirken, lon lob ned i Koret, og Thrand ffjod et Spyd mod lon. Da lsb
lon ud gjennem Koret; men Thrand ester ham, fteldede ham paa Ågeren, og hug Ho«

vedet as ham. lon blev fort til Konghella og jordet der i Munkeklosteret; men Thrand
foer siden til Birkebenerne. Gunnbjorn, lons Broder, og Solve Disarson hevnede ham,
drcebte 9 Moend, og hug Fsdderne as 7.

Da Baglerne havde ligge i Eikundasund i 5 Dage, seilede de derfrå nord til I<e
deren til Hvitingsoerne, og videre nord til Karmsund, og derfrå nord til Siggjarvaag. Der

havde Styrmamdene et Stcevnemode, hvori de talede om de skulde vende nord til Bergen,
eller lcengere nord paa. Da de spurgte, at Håkon Jarl var i Byen, og ikke havde hsrt
noget om dem, stundede de fleste desto mere derefter; men Hreidar talede derimod, og vilde

heller, at de skulde angribe Kongen, og saa blev gjort. Om Dagen lagde de ind i Skaala
vik; der sendte de to Studer ind i Gravdal, toge nogle Mollere fangne og forte dem ud
til Flaaden. De sagde, at Jarlen havde faaet Nys om dem, og at alle Bymoendene
vare paa Kristkirkegaard fterdige til Modstand. Strår heisede de Seil, vendte om forbi
Volunes og udenfor Fenhring. Tre Lastdragere tras de i Viking eva ag, hvorpaa der
vare Birkebenere, og Nogle as disse drcebte de; men Andre sprang i Land paa Ven. Man»

dag mod Qvcelden lagde de ind i Skutusund, gik op til Gaarden, gave sig ud for Bir
kebenere, og spurgte om Nyt. Bonden sagde, at han havde ffydset Kong Inges Brev-

Nitr, nu Hitter-B, i Syd for Flekkefjord i samme Egn, cfr. IB.S. 1, 38.
nu Fogsteen, nogle Smaaser imellem Aaen Sire og Soggendal, i Icederen og

Dalernes Fogdr. jfr. Saml. t. d. N. F. Spr. og Hist. 2 B. S. 91, 92.
IVeKuvkAi-, nu Rcegefjord, strår vestenfor Soggendal.
NiKuu6llBuu6, Egersund, see 1 B. S. 65.

hvorom see foran S. 110.
Cap. 8. ?<ii-BWla, nu Kirkebyen Forshella, lidt over Z Miil ssndenfor Uddevalla i Frakne-

Herred i Bahuus-Lehn.
(llap. 9. Hvidings-Terne i Ryfylke, see 1 V. S. 65, 214.
Xs!-mt3uu6, see 1. B. S. 83. Strår vestenfor Karmsund skjoerer nu FsrreZ-

Fjord, sig ind i Fastlandet af Augvaldsnces Prcestegjceld, cfr. 1 V. S. 65.
BKHI»viK, nu Skaalevig, imellem Qvarven (Ilvsifemcs) og Kykelvik sondenfor Bergen, i

Strudshavns Sogn. Paa den ostlige Side af Qvarven ligger <3rattalr (Gravdal), see 2 B.S. 199.
V<,luneB, d. e. det sydligste Nces as Ask-Den ikke, som man har antaget, Fol

derncrs eller den nordvestlige Spidse af Lille Sartor-Oen (Outr).
nu Vikingevaag, paa Sydsstsiden af Vortnces-D i Evindviks Sogn, fordu»

i Nordhordland, nu i Uttre-Sogn.
nu Skadsund eller Skadstrom imellem Rugsunds-Deu og den estlige Deel af

Bremanger-Land i Daviks Prgd. i Nordfjord.
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Vapitel 10.
Om Brevsen

dinzen

Mlrnd om Dagen, og sagde, hvor de vare om Natten. Baglerne fik fat paa disse Breve

og bragle Kong Inge dem. Deri stod, at Håkon Jarl sender sin Broder Kong Inge
sin Hilsen, og bad ham tåge sig i Agt for Baglerne, som vare sondenfor; „men jeg veed
ikke, om de vende mod Eder; thi de have tun lidet Folk." Tirsdagen derpaa roe de til

Angurgerd, og da var Medvinden saa stcerk, at Lastdragerne, som de modte, havde to«
Rev i Seilene. Baglerne spurgte, at der var megen Ledingsstat samlet i Borgund,
og at et Langffib blev bygget der. Onsdagen lettede de; men alle Skibene drev tilbage
uden Philippus Jarl med 4 Skuder, som kom om Natten til Borgund, hvor de drcebte
18 Mand, toge hele Ledingen og brcendte Langskibene. Torsdagen roede Kongen nord til
Langs og laae der om Natten. Da spurgte de nordenfra Kjsbstaden, at Kong Inge skulde

gifte sin Soster Sigrid med Thorgrim af Ljanaes, og at der var gjort i Stand til Bryl
lup til om Fredagen; Mige at Birkebenerne havde bygget et Langstib i Raumsdalen. Da

sendte de did Philippus as Vegin og Thord Dokka med 2 Skuder, og om Fredagen roe
de de nord til Lyngver. Philippus kom om Qvaelden til Veo og lagde ind i den ydre
Vaag. Birkebenerne havde en Skude i den indre Vaag; dog fangede Baglerne der kun
faa Folk; men toge der en stor Ledingsstyr og opbramdte Skibet. Fredagen mod Qvael

den begyndte det at kule, og nu heisede Baglerne sine Seil og seilede nordefter om Nat
ten. Da de kom nord til Sveigjadarsund, blev Vinden saa hvas, at de toge
Rev i Seilene, lagde til om Dagen ved Vede, skassede og holdt Raad. Da sagde

Arnbjern lonsson og tillige Hreidar, at det var raadeligst der at bie Flaaden; thi Phi
lippus med sit Mandskab var endnu ikke kommen. Kongen svarer: „bedre tykkes det mig
at sende 14 Skuder i Nat til Byen, og Halvten saa mange i Morgen." Derpaa spcende

de Seilene ud, og seile nordefter ind under Agdances om Qvcelden, hvor alt blev ordnet til
Angreb. Da sagde Lodin Stallar: nu raske Gutter; nåar vi komme til Byen

stulle vi lcegge ind ved Aren; hedre er det nu at falde med Mod, end lade sig jage langs
med Landet lamger. De have vel neppe noget Nys om os; men ligge nu ien fuld Ruus,
da det er rimeligt Mange ei have sparet Mjod og Viin. Kongen skal med sine Folk fare op

om vestre Strcedet; men Jarlen og Arnbjern om nordre Strcedet; og Arnthor Foke og
Simun Ure stulle roe til Elven, og passe paa dem, som ville redde sig ved at svomme."
Nu gik de under Seil og seilede indefter Fjorden, saa langt de kunde i Nattens Morke.

Håkon Jarl havde i Bergen ladet skrive 3 Breve, alle aset Indhold; et Brev opfangede
Baglerne, som for er fortalt, et andet kom til Kongen, og det tredie kom senere. Loverdags

Qvreld kom Brevene til Kong Inge, og han lceste dem og viiste sine Hovdinger dem, hvorpaa det
blev aftalt, at alt Folket ffulde ved Luren sammenkaldes bevoebnet til Gilde-Skaalen om

Qvttlden. Da Thorgrim fik dette at vide, bad han Kongen ei at forspilde Gjaestebudet, og
lovede at scette Nagt ud om Natten, yttrende, at Baglerne ei turde vove at angribe Byen,
stig Folkemengde som der var. Folket var meget drukkent, og det blev snart aftalt, at

eller en Havn nordenfor Stadt paa Ssndmsr, see foran S. 83.
Loi-Aund paa Ssndmsr, hvorom see 1 V. S. 57. 325.

(en Variant har LanKsv). Sammenhcengen viser paa det tydeligste, at det maa
vcere Sxns paa Vestsiden as Hårs i Fjertoft Sogn og Harams Proestegjceld lige ved Groendsen af
Ssndmsr og Romsdalen.

nu Lyngvcer i Akers Sogn og Prcestegjceld, Romsdals see 1 V.
S. 55.

Veds i Romsdalen, see 1 V. S. 56.
Bve i ad ars uns, Sveggesund, imellem Derne Rseggen, Sveigen og Avero i Vremsncrs

Sogn, vestenfor Christianssund paa Nordmsr, cfr. 1 V. S. 55.
Veddsv, nu VedZ, i Vest for Tusteren i Wdo Prcestegjcrld paa Nordmsr.

ill. Binds iste Hefte- 20
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blcest Folket sammen til et Mode; men de, som befaledes at holde Vagt, ansaae sig ei mere
pligtige til at Vaage end de Andre, og de dråk sig udygtige, saa der blev ingen Vagt af.
Kongen sov i Sigurd Svardages Gaard.

kapitel Baglerne seilede ind ester Fjorden om Natten, og lode Seilene falde ved Ilen. Der-
Elas i Byen. paa kom der en tyr Sneefog, og Natten var overmaade morr. Mod Slutnmgen af

Natten ffiltes Skibene ad og Arndor med sit Mandstab roede til Aaen; men da de kom
til Udlobet, vilde Arndor ikke lwgge op i Elven; men Simon og Nogle af hans Skare vilde
det, saa det var noer ved Angreb; dog raadede Arndor. En anden Deel af Mandffabet

landede ude ved Vren og fore saaledes op i Byen. Da lod Hcerblcesten; men i Byen var
alt roligt og stille. Derpaa fore de op igjennem Strcedet med Skrig og Brag, og brsde Huse»
ne op; men endnu faldt Ingen. Nu streifede de tilbage ud ugjennem Markerne udenfor

Byen og fceldede de Mcend, som styrtede sig paa Flugt. Anden Gang fore Baglerne
udenom Strcedet og i denne Skynding faldt Mange. Thord, Fingeirs Broder, faldt ved
sin Gaard. Thorgrim af Liances faldt tilligemed 6 Andre i den ovre Gade; men da
Baglerne lob fremad over dem, kom Thorgrim bort haardt saaret. Kong Inge sov hos
sin Frille og havde kun saa Folk hos sig. Det Forste Hcerffriget kom, vcekkede Qvindfol'
ket ham; men han havde ondt for at vaagne og sagde ncesten i Drffe: „hvad, hvad?"
„Herre," sige de, „der er kommen Ufred i Byen." Da lob han op til Doren og Horte
Braget udenfor, og sprang nu op paa Tåget mellem Husene, medens Baglerne fore gjennem
Gaarden. Da det nu blev stille paa Gaden, lob han ned til Bryggen, og ud i Elven, hvor

der laae nogle Skibe for Anker. Til et af disse svommede han, tog fat om Touget og
vilde hale sig op paa Skibet; men hans Loerreds Burer losnede, og han blev hcengende i

Touget. Der var en Mand paa Skibet, som sagde til ham: „hold ikke fast i Touget,
Mand, far heller Din Vei." Da Kongen taug, tog Kjobmanden en Baadshage, og Dd
til ham, saa at Kongen maatte flippe Touget, og gav sig til at svomme. I samme Ve
dlik sprang Mangfoldige ud i Elven, Nogle for Kongen, Nogle senere. Kongen slav om»

sider over Aaen og gik i Land paa en Bakke; men der faldt han om, og kunde af Kulde

og Modighed ei komme lcengere. Da saae han Ivar Fljodakoll stige paa Land og sagde
til ham: „Ivar, hjcelp mig!" Ivar svarede: „jeg maa hjcelpe migselv forst," og foer derpaa
bort. Noget ester kom Folk op af Aaen, hvis Formand var Reidulf, Baards Broder.
Han gik op til Kongen og sagde: „Er det Jer, som er der, Herre?" Han svarede: „saa

kaldte I mig i Gaar." Reidulf svarede: „saa er Du end, og det stal Du vcere saa lcenge
vi Baade leve." Han tog af sig Kappen, svobte Kongen ind i den, og bar ham op paa
stette Volden. Derfrå begave de sig op til Sku sa as, hvor Kongen fik Hest og Slcede og
de Klceder, han behovede; thi Reidulf havde ikke andet end Skjorte og Hoser. Sigvald

Karl og 9 Andre forsvarede sig paa et Loft; men faldt Alle. Kong Inges Mcerkesmand

Bergsvend Lange var falden, Men da Baglerne ginge fra ham, toge nogle O.v ind folk Mcerket af
hans Bcelte. Kolbein Berer faldt ved Gregorius-Kirken Selv sjette. Eivind Feyler
faldt paa Marken Selv ottende. Kolbein Strinef faldt paa den nordre Gade selv femte.

Halvard Hlidarfare faldt med 3 Mand ved Korskirken. Birkebenerne havde samlet
paa Marken 40 Mand, og i Spidsen for dem var Sigurd Skjalge, Omolf HMI, Thor-

Cap. N. I1«, Ilen, nu en Forstad ved Throndhjems vestlige Side, cfr. IluveMl-, 2'V. S. 122.
I«'w6K»-fjsis!i', nu Flakke-Fjorden, see foran S. 22.
<3aul3!'llB, Vyaasen ved Throndhjem, see 1 V. S. 205.

der dog ingen af dette eller lignende Navn.
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gils Sok og Thorfinn Lursvend. De fceldede en af Baglerne ved Navn Styr mellem
Gjcerderne og en Islcender, som hedte Kolskjceg, i Strcedet. Der lob Birkebebenerne til
Gaardsledet, og Gaarden var fuld af Bagler. Gudolf af Blakkastad vendte sig mod Birke
benerne, ffjod Skjoldet for sig og stak med Svcerdet. Stikket ramte Vrnolf i Ansigtet
nedenfor Staalhuen, og da fiygtede Birkebenerne, og de fieste kom ind i Kristkirkcn. Arn
ulf var lobet i Elven og fandtes dsd. Da nogle Koner sagde Baglerne, at Kong Inge
var i Mariekirken, sprang de til og hug Sanghuus-Sulerne over, og da blev Kirkcn aab
net. Derinde vare to Sysselmcend, Olaf fra Ljaaraand, og Ivar Dynelos tilligemed nogle
Flere, i alt 9. Olaf blev studt i Viet inde i Kirken, og Alle bleve drcrbte. I Andreas
kirken var Baard Stolpe og 4 med ham. Baard blev drcebt; men viiste sig som en af
de modigste. Om Sondagen da det var bleven lyst, deelte Baglerne Byen imellem sig i
4 Dele og ligesaa Mandffabet for at ransage den. Kongen fik den ene Dcel, Philippus

Jarl den anden Deel, Arnbjern og Gudolf den tredie, Hreidar og Philippus af Vegin den
fjerde. Thord og Philippus vare om Morgenen komne sondenfra til Byen. Derpaa
blev hele Byen ransaget; der fandtes mange Menneffer, som ncesten alle bleve drcrbte, og
der blev gjort stormeget Bytte. Om Måndagen bleve de Skibe såtte paa Vand, som

de vilde have med sig. Kongen tog Guldbringen, Jarlen Gestaffalpen, Arnbjern Dar
hetten, Hreidar Lyrtan, Philippus Ognarbranden; men Klaaden og Elften og nok et tre
die Skib brcendre de op. Baglerne laae hver Nat ude ved Berg; men om Dagen såtte de
Skibene i Stand. Onsdagen blev Byttet baaret ud i Gildeskaalen; men Torsdag, Fre

dag og Loverdag blev det dcelt. Der var 300 Ringbrynjer og gammeldags Brynhoser,

og i Alt var der saa meget Bytte, at Ingen fik mindre paa sin Part end 3 eller 4 Mark.
Kong Inge foer til Strind og landveis til Gulardal. Da stimlede Folk til ham,

som vare undkomne, og tillige Bonder, saa han havde meer end 2000 Mand, hvormed
han foer til Byen. Om Måndagen fore Baglerne ud til Holm; men Tirsdagen lagde
de ud til Agdances, og havde tåget med sig ud af Byen alt det Mandffab, som de kunde
faae, og foer ssrefter langs med Landet, udbode Leding, og toge hver Mand de kunde faae
fat paa. Saasnart Håkon Jarl spurgte denne Tidende, såtte han afsted sondenfra, men

da han seilede nord forbi Stadt, roede han paa et Skjcer, Skibet forliste, og 15 Mand
bleve borte; men de ovrige Skibe roede til og toge de andre Folk op af Våndet, og da

Jarlen kom nordenfor Stim, seilede han det almindelige Skibslob. Da laa Baglerhce

renvedMa rka rh olmen; men da de saae Birkebenerne komme seilende, stcevnede de nordefter
foran dem indenfor Langssund. Da Jarlen lagde til Land i Sveggjadarsund, saae de

Baglernes Skibe, og syntes ikke at have Mandffab til at staaes med dem; de roede derfor

nord over Fjorden heelt til Hammer sund, men Baglerne roede efter dem. Da stcev-

ved Nid-Elven, strax indenfor Stadens vestre Port, sce foran S. 30.
uran cl ir (ikke og endnu mindre Krianaclir, der maa vcere en Skrivfeil), nu

Gaarden Leeraanden i Budvikens Sogn, i Sydvest for Throndhjem.
Nerss, en stor Gaard sondenfor Throndhjem, hvorom see S. 51.
Cap. 12. Ilulmr, Munkholmen, see 1 D. S. 149.
Btim, i Romsdalen, see 1 V. S. 55, 56.
Nai Kartiulinr, maa vel vcere Mansholmen ostenfor Btim i Kornstad Sogn rg Prgd. paa

Nordmor.
ui-suncl, nu Langosund imellem Langs og Hens, ved den vestlige Side af Aver

oen paa Nordmor, en god halv Miils Vei i Nordsst for Mansholm, og ligesaa langt i Sydvest
fra sveisi ncl«rBuncl (Sveggesund), hvorom see ovenfor.

Il» mraB un cl, nu Hamersund ved Nordvestsiden af Oen Tusteren i 3Cds Sogn og Prgd.,
et Par Mile i Nordost for Sveggesund.

20^
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Eapitel 13
Ombakonlarl

nede Birkebenerne ud til A3do, og da Vinden gik til Vester, kom de under Seil; men
Baglerne vendte om. Jarlen fuer nordefter; men Baglerne sor til Bergen, og der i Bor»

gen sadde da Sverting og Thorer Brase, Ivar Guse og Erik Mare. Baglerne vare i
Byen om Dagen, men sove paa Skibene om Natten, og havde et talrigt Mandffab. Orm

Lange kom ostenfra til Bergen med Margrete Kongedatter, Philippus af Vegins Kone.
Kort ester havde han og Benedict afGumanes's Skårer, der da vare komne ostenfra, Vagt.
De ginge med Mandffabet op paa en Bakke og holdt Vagt; men da Borgmcendene see
dem, lobe de ned imod dem, hvorpaa Baglerne trak sig tilbage, og der faldt Orm Lange.

Ofte haendtes det, at Baglerne seent om Qvcelden lobe op til Borgen, og da bleve Nogle
saarede, Nogle siagne eller drcebte.

Da Helligdagene ncermede sig, rustede Håkon Jarl sig nordenfra, og da vare store
Skibe reiste i Nidaros. Saasnart Jarlen var faerdig foer han afsted, og havde 5 Lang»
ffibe og 13 Skuder med sig. Men da han kom sor om Stadt til Hindoerne, lod han alle
Storffibene blive tilbage, tog med sig det Mandffab, som raffest var, og sendte Anders
Dritliod tilbage med Storffibene til Throndhjem, og Jarlen foer afsted sorefter med Sku»
derne. To as Baglernes Skuder laae i Mjadma rsund, og dem styrede Martein Sod'
de og Kolbein Smiorred. Jarlen med Sine roede nordenfra over Sognso, og da roede

Baglerne sorefter. Birkebenerne roede hart efter dem i Keilustrom, og da Kolbein roede

op paa et Skjcer, tog Jarlen Skuden og draebte de fleste; men Martein med sine Folk
bragte Nys derom til Byen. Jarlen lagde til ved Haaoerne, og om Natten roede de

ind i Arnarfjord, hvor de bare Skibsredffaben op i en Skov og skjulte den, ginge der»
paa sor over Fjeldet, og kom naeste Nat til Bergen. Da havde Baglerne allerede ordnet

sine Mcend. Kongen var oppe paa Marie-Kirkegaard. Oppe i Kopur var der gjort
store Plankevaerker oventil, hvor Husene stap, og der var meget Folk indenfor. Jarlen og
Philippus af Vegin vare ovenfor Nikolaus-Kirke med en stor Fylking. Om Morgenen
taledes de ved, og Baglerne bade Birkebenerne komme ned, og disse sagde, at deres Davre

var i Byen, og de ffulde komme ned. Baglerne havde mere end 2000 Mand, alle vel

udrustede; men Birkebenerne 600 Mand. Disse havde to Mcerker, med det ene foer
Peter Steyper og han vendte sig ovenom mod Jarlen. Håkon Jarl gik ovenom mod

Kofre. Philippus Jarl stygtede, saasnart Mandffabet kom ned i Byen, og saa ud langs
Strwdet. Håkon Jarl og hans Mandffab gjennembrode Plankevcerket, og derpaa trak
Baglerne sig tilbage. Baglerne havde i Nidaros tåget Thorfinn Luursvend fangen og faaet
med ham Luren Andvaka, som Kong Sverrer havde havt. Kong Erling befalede Thor«

Wdo i Sognet af samme Navn paa Nordmor, see 1 V. S. 55.
(sap. 13. ai> nu Hindo eller Hindoerne, nogle smaa Der ved den nordvestlige

Side af Atle-Den, i Vilnces Sogn og Askevolds Prcestegjceld i Sondfjord, hvilke ere beliggende
i det almindelige Skibslob og indstutte en god og endnu meget besogt Ankerplads. Nogle have
lcest som er en let undskyldelig Feiltagelse.

acl ll d. e. Sundet mellem Derne Mjsmen (W»<iina) og Sands
i Evindviks Sogn, nu i Dttre-Sogn, men fordum i Nordhordland.

BoFNBNI, Sogn-Soen, Indlobet til Sogne-Fjord, see 1 V. S. 153.
lioilu» ti-autni-, nu Kiilstrommen, fsndenfor Fens-Fjorden i Sstreims Sogn og Lindaas

Proestegjcrld i Nordhordland.
ai-, beliggende imellem Kiilstrsmmen og Arne-Fjord, maae ei forvexles med den S. 59.

ommeldte De her forekommende halvanden Miil nordenfor Bergen, lige i Vest
for Hammer paa Oster-Sen, danne nu, formedelst et meget lavt og smalt Eid, lun een S; men
den nordlige Deel, der bestaaer af et eneste temmelig hoit Bjerg, kaldes endnu Hog-D, og Sun
det imellem denne og Holsen-D Hogssund, imedens den sydlige Deel har Navn af Flads.

nu Arue-Fjord i Haus Sogn og Prgd. i Nord for Bergen.
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Gapitel 1H
Om Håkon Jarl

sinn Luursvend, at han skulde blaffe saasnart Jarlen kom ned; men Thorfinn kunde ingen
Lyd faae i Luren, og der herres ingen Blcest. Birkebenerne angrebe nu Gaarden ovenfra,
og de fiygtede om hverandre, uden at gjore Modstand. Da nu Erling kom ned til Ma«
riekirken, sagde Thorfinn Luursvend til ham: «Herre, lad os love ind i Kirken;" men Kon»

gen taug og gik ikke derind. Thorfinn lob ind i Kirken med mange Birkebenere; men da
Jarlen kom ned paa Kirkegaarden, sprang mange Birkebenere ud af Kirken til ham, og
da stodte Thorfinn i Andvaka saa haardt, at det gjaldede i alle Murene. De Flygtende
fore nu forbi Lafrants-Kirken, og der var saa stor Trcengsel ved Kirkegaards-Ledet, at den
Ene laa tvcers over den Anden, og der faldt Monge paa Pladsen oppe ved Lafrans-Kirken,

hvoriblandt Thord Dokka, Benedict af Gumanws og Gunnar Lange. Da Birkebenerne
begyndte at hugge ned i Dyngen af de Faldne, sagde en Mand: «hugger ikke, vore Folk
er her iblandt," og nu lode de af at hugge. Nu sprang Baglerne paa Fode, saa godt
de kunde; Mange undkom, men Mange faldt. Baglerne sprang ud paa Skibene; men

Birkebenerne paa Bryggen, toge Landtougene og trak Skibene til sig. Baglerne vcergede
sig, og paa begge Sider brugtes alle de Vaaben, som vare forhaanden. Baglerne kappede
Landtougene og siap saaledes ud. De toge Mange af deres Folk op, som svommede, og

lagde sirar ud paa Vaagen, og Nogle over til Munkebryggen, hvor de optoge deres Mcend,
som vare fiygtede fra Byen. Derpaa roede Baglerne nordefter langs med Landet, og ind
i Arnarfjord; men de Birkebenere, som Jarlen havde sat til at vogte Skibene, lob strår op
i Skoven, da de saae Baglerne komme seilendes. De toge Skibene og fandt ncesten al

Skibsredjkaben, og roede strår nordefter om Natten under Philippus af Vegins Anforsel.
Birkebenerne, som skulde have faret nordpaa med Storjkibene, vovede ikke at roe nord

forbi Stadt, men laae i Sild, biende paa Bor. De havde en Seroering i Ulvesund for
at speide, og da disse saae Flaaden komme" sondenfra, roede de nordpaa og meldte sine
Mcend, at 13 Skuder roede sendenfra, og at de kunde kjende det var dem, Jarlen havde

havt med sig sydefter. De kastede Tellene ned og roede ind i Fjorden, og da de saae det var
Fienden, roe de ind til Molde-Fjord. Skuderne forfulgte dem hart, og da Birkebenerne
kom til Lands, sprang de paa Land, og Nogle lukt til Havs. Baglerne angrebe dem, og

der faldt Andres Dritliod med ncer 200 Mand. Baglerne toge Skibene med Alt hvad
paa dem var, fik et stort Bytte, fore derpaa ssrefter igjen, og traf Kongen i Vikingavaag.

Håkon Jarl foer strår fra Bergen, da han spurgte, at Baglerne havde vendt sig nord
paa. Han foer op om Borg a r skard og ned i Ostrarfjord, og derfrå nord over Rauda

fjcrld; men standsede ei, for han kom nord til Throndhjem og tras Kong Inge. Derpaa
fore Baglerne til Bergen og forbleve der en Stund. Baglerne deelte nu deres Håer; Phi
lippus foer oster med Storskibene; men Kongen havde de tyvescedige og mange smcerre Skibe,
hvormed han foer nord til Stim. Han blev liggende i Frekeyar-Sund og sendte Sku

Vikingevaag, see forcm S. 6.
Bil<l, nu Sen Silden paa Vestsiden af Vaags, strax nordenfor Ulvesund iScelo Prgd. i Nordfjord.
Noll!a-H<,r<ir, nu Molde-Fjord, noget ftndenfor Hofs eller Scels Kirke i samme Sogn.
Cap. 14. Vol-A»!-8lc»l'<1, nu Borgeskaret, noget over et Par Mile sstenfor Bergen.

Postveien gaar herigjennem til Gaarden Arne (indre, efter hvilksn Fjorden
og Skibredet har Navn), og videre til Thunces (Dulune») ved Oster-Fjord

Herfrå har Jarlen altsaa fortsat Reifen til Vands igjennem de Gamles Otiilumanvarf (d. e. Ky
sterne af So-Fjorden, omtrent fra Haus til Hago i Hosangers Prcestegjceld i Nord), saa over
Voi'B og (S. 15) til (Urland), derpaa vel atter ssverts til I.Ni9«lalr (Ler«
dal, i Indre-Sogn) og igjennem denne Dal over File-Fjeld til Valders osv.

I'! 3i'BU,ncl, Frokosund, d. e. Sundet imellem Frsk-Sen og Fastlandet i de Gamles
Btim (Hustads Sogn, og, som det heraf synes, Kyststrcekllingen lige til Bu eller Bo ißomsdalen,.
cfr. 1 V. S. 55, 56.
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der nord til More, hvor han udskrev Leding af Folk og Levnetsmidler. Af Mandffabet
tog han saa Mange, som han syntes, og hcevede Landsskylden langs med Landet. Der,

paa seilede han gjennem det nordre Saudungs-Sund, som der ikte troedes nogen Konge
vovede at fare igjennem, og foer derpaa til Tunsberg, hvor han han kom lidt for Juul, og
helligholdt lulen der. Ester Juul foer Philippus Jarl nord i Landet med 2t)scedige og
mange Smaaskibe, hvormed han kom til Bergen. Kong Erling lod da reise et Langffib,
Hreidar et andet, og Philippus et tredie, som alle vare meget storre end noget, som for i

Norge havde vceret bygget. De havde dobbelt Aarerad mellem Vstrummene, og de
sverste Aarer vare 20 Alen lange, Tettingen maatte vcere 25 Alen, og der var 8 Mand

bestemte for hvert Halvrum. Naar en Mand stod nede ved Indtommeret, da naaede de

som hoiest vare med Bredoxen op til Tilfaret. Nogen Tid ester Juul blev Kong Erling
syg og dode. Hans Dod blev skjult nogen Tid, og hans Liig gjemtes forst i Herberget
i 7 Dage, blev derpaa fort til Olafskirken, og der blev det. Der blev sendt nord til Jar

len en Skude, hvis Formand var Olaf Thorason, og han traf Jarlen i Bergen, som han
fortalte denne Tidende; men Almuen blev det sagt, at Danakongen vilde tale med ham.
Jarlen kom til Tunsberg i Fasten, og da blev Kongens Dod bekjendtgjort, og Liget jordet
i Olafskirken. Kongen blev lagt i den nordre Steenvceg udenfor Alteret. Derpaa tog

Philippus Jarl Flokken og hele Hceren under sin Anforsel, og de forbleve i Tunsberg i
Fasten. Erling Steenvceg efterlod sig to Sonner, Magnus og Sigurd. Sigurd var den

Gang 4 Aar, og Erling havde erkjendt ham som sin Son. Magnus var da 8 Aar
gammel, og Erling lod hans Fcedrene-Herkomst ved Icernbyrd stadfeste, hvorefter han
blev kaldet hans Son. Jarlen sagde, at de havde gode Konge-Emner i Erlings Sonner,
hvilket behagede Folket scerdeles vel. Icevnligen verledes Breve mellem Nikolaus Bisp
og Philippus Jarl, som havde lang? lonlige Sammenkomster med Bonderne og dem, som

mcegtigst vare. En halv Maaned ester Paaske foer hele Bagler-Hceren over til Sarps»
borg, og havde Steinvcegs Sonner med sig. Der blev da et Borgar-Thing sammen
kaldt, og did kom Nikolaus Biskop. Thinget var paa Marie-Kirkegaard; Biskoppen var
i Kirken, med alle Bonder og dem som mcegtigste vare og mest skulde raade. Han talede

for dem der, og alle vare med ham enige iat vcelge Konge. Paa Thinget talede Hreidar,
forestillede dem hvor nodvendigt det var at vcelge en Hovding over Flokken, „og dertil
have vi god Anledning; thi her er to Sonner af Erling Steinvceg, af hvilke han kan vcel
ges, som salder bedst i Folkets Sind." Folket gav dertil sit tydelige Bifald. De mceg«
tigste Bonder, som mest skulde raade, vare i Kirken, og til disse blev sendt Bud, at de

skulde komme paa Thinget, hvor Een af dem tog saalunde til Orde: „Sandt er det, at det
er hoiligen fornodent, at vi samtlige vcelge os en Hovding, og nu have vi Bonder derom

holdt Raad. Os synes det ikke at vcere Barnevcerk, at paatage sig denne vanskelige Sag.
Det synes som den Mand monne behoves, der baade har god Forstand og Vvelse iat styre

en Hcer, saavelsom at ordne Bondens Ret. Nu ville vi have en Konge, som der er ec

godt Vcern i for os, og dette salder nu let til, eftersom vi have Leilighed til at vcelge til
Hovding Jarlen, som er en Sosterson af Kong Inge Haraldsson, den bedste Konge, som
i Mands Minde haver vceret. Han er provet at vcere af gode Sceder, og ham ville vi
give Kongenavn om I saa ville." Da svarer Lodin Stallar: «I Bonder have at raade

Bau6unABBun6 in (det nordre Saudungssund, et nu under dette Navn nbe
kjendt Sund, der maa ligge nordligere end det bekjendte i Vilnoes
Sogn i Sondfjord (1 B. S. 196), i hvilket K. Olaf den Hellige fangede Håkon Jarl.

d. e. Olu-jisdniA ste 1 V. S. 216.
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for Kongevalgct; men Krigsfolket vilde helst at den af Erlings Sonner stulde vcelges til
Konge, som Folket syntes bedst om." Da svarede Bonderne: sville I ikke vcelge ham til
Konge, som vi ville, da monne vi ingen tåge, og i ingen Deel vcere Eder hjcelppligtige."
Da det nu kom saa vidt, saae Krigsfolket, at de Intet formaaede, men det blev eenstem

migen overladt Bonderne, at raade. Erlend afHusabs i Heggin gav Philippus Konge
navn, og derpaa stod en anden Bonde op, og tildomte ham Ledingsret til Lands og Vands

og al Udredsel, og derpaa gik Mandffabet ombord. Morgenen efter fore de tilbage til
Tunsberg, og sendte derfrå 16 Skuder nordefter, hvis Formcend vare Arnbjsrn lonsson,
Eindrid Hegre, Nikolaus Botolfsson, Arndor Foka, Gyrder Benteinsson. I den Tid

dsde Philippus af Veggin. Han fik Slag, laae en kort Stund, og blev begraven i Olafs
Kirke.

Den samme Våar rustede Birkebenerne sig nordenfra med megec store Skibe, som
de havde ladet bygge i Nidaros, deriblandt vare 3 paa mere end 3l) Rorsbcenke, og mange" °g Baglerne

paa 20. De havde en stor Krigsmagt, hvormed de fore for til Bergen. Derfrå sendte
de ud paa Speiden 14 Skuder, hvis Formamd vare Thorstein Gemser og Svend Ncepa;
men Kongen og Jarlen fore senere med alle Storskibene til Hvitingso. Da Bagler

ne kom ostenfra til Scelo, spurgte de, at Thorgils Fudhund var paa Veggje og hav
de samlet Leding. Dengang var der en svag Nordenvind, og de roede afsted om Mor

genen ved Solens Opgang. Alle Skibene skulde modes i Hitrar, og der kom de Klokken
6om Morgenen. Arnthor roede nordenom, men da han kom lige forAa-Mundingen, lob
to af Birkebenernes Skuder ud imod ham. Da vendte Arnthor undaf og kom ved at bruge
Seglet een Miil. Birkebenerne vendte ogsaa nordenfor Haadyr. Baglerne roede ned til
Sogn og lagde med hele Flaaden ind i Elven. Tre Skuder sendte de nordpaa for at
speide, og da de kom til Selvaag spurgte de, at Birkebenerne laae paa 12 Skuder i Ei
kunda-Sund. Derpaa roe Baglerne nordefter forbi Haadyr, og da de saae Birkebenerne
komme roendes nordenfra med 14 Skuder, vende de om, forfulgte af Birkebenerne. De

Mnd, som holdt Vagt, saae Baglerne komme roendes, og da lagde Arnbjorn ud af El
ven og opsatte sit Banner. Da nu Birkebenerne saae dette, troede de, at det var Bag

lernes Hovedhaer, vendte derpaa om og roede nordefter, og nu forfulgte Baglerne dem.
Birkebenerne undstyede, og sprang paa Land i Svafuvik, stedse forfulgte af Baglerne.
Med Birkebenerne var meget Ledings-Mandskab, og der falde Mange af dem; der faldt

og Svend Ncepa og Erlend Thjofakappe, men Nogle blev Livet fkjcenket. Baglerne toge

NusaKFi-, nu Gd. Store-Huseby i Eidsbergs Sogn og Proestegjceld, de Gamles Ile^Alu,
ste 1 V. S. 38.

(sap. 15. ONwHur, Soelo ved Lindesnces, see 1 V. S. 321.
j 86Kn (eller lB6Klm6gli-), formodentlig den med Haaland nu forenede Gaard Vig

gen i Soggendal, Icederen og Dalernes Fogderi.
Hitrui- eller Niti-, Hittero paa Agder, halvanden Miil i Sydsst for Soggendal, see 1 B.

S. 1,. 38.
d. e. Aamundingen eller Aaen Sires Udlob i Havet.
nu Haadyr, et steilt Nces eller Fordjerg I Miil i Nordvest for Sogndal. At Tho

rarin Loftunge i Vers af sin Tog-Drapa, til Wre for Kong Knut (Saga af Olaf Kon. helga
Cap. 182-Grundtext.), har med „Nu6?rB um Kak," saaledes som det forekommer, havt Hensyn til
dette Sted, er maaskee det rimcligste.

seivar, nu Selvaag, en liden Bugt ved Haa-Elvens Udlsb i Haa- eller Nserims Sogn
paa Icederen.

NlKun<l»»u «6, Egersund, see 1 V. S. 65. Noget ftndenfor er BvukuvlK (eller Bvstu
v'K), en Vik med Ankerplads udenfor Svaa-Elven. Ikke langt herfrå ligger Gaardene estre og
vestre Svaanss samt Svaaholmene.
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Vapitel 16
Baglcrneforlade

Veres Stibe.

alle Skibe og vendte strax tilbage ostover, og da det blev dem sagt, at Birkebenernes

laa i Hvitingso, fore de Nat og Dag oster til Tunsberg, hvorimod Birkebenerne fore nord.
efter og modte Kongen i Hvitingso med Storskibene.

Lidt senere gjore Baglerne sig i Stand til at drage ostenfra med deres Hcer, og havde

35 Studer, hvis Fornuend vare Nikolaus af Lista, Erling Vik, Orm Skutilsvend, og
Kner Hatspjor, og da de kom nord til Helgasund, kom der Efterretning til dem nordenfra,
at Birkebenerne havde seilet nordenfra forbi Icederen, og da vilde Nikolaus seile oster igjen;
men Orm modsatte sig det, og dermed gik Dagen heelt til Qvcelden. Om Natten seilede
de oster og lagde til om Morgenen i Portyria. Dengang var det saa morkt, saa at de
ikke mcerkede Noget, forend Birkebenerne seilede forbi Havnen. Baglerne styndte sig da,
sloge Tettene ned og vende osterud fra Havnen, heisede deres Seil, og stcevnede indenfor
Aur ind i Fjorden. Da vare Birkebenerne komne oster over Fjorden, men Baglerne
seilede efter dem og lagde ind i Sta vcer n. Birkebenerne seilede ind i Sundet, men tre af
Baglernes Skuder seilede fra dem. Bjorolfßaat og Erik, Berg og Skcering bragte Kongen
Nys herom, og han lod straxHceren sammenkalde ved Luren op til Haugar, og spurgte hvad Be»
slutning de vilde tåge, enten gaae ombord ogslaaes med Birkebenerne eller bie dem der i Byen?
Han sagde, at de da monne have at stride med stor Overmagt, eller og vende om op i Landet,

„som jeg tcenker at vcere det bedste." Da svarer Arnbjorn lonsson: „lader os gange
ombord paa de 3 store Skibe, og tåge paa det mandigste imod dem, og de ville seent faae
Bugt med os, endffjondt vi have mindre Folk." Dette Raad syntes Folket vel om. De
gik til Skibene, og det store Skib, som Philippus havde lcdet gjore, som var det sterste af
alle, blev og besteget, og Arnbjorn med sin Svite var forrest paa Skibet. Birkebenerne
lagde til ved Hrossanaes og vcebnede sig, og da Mandffabet var ferdig, begyndte de sirar

Angrebet; men saasnart de kom paa Skudvidde, stygtede Baglerne, sogte ud as Byen op
om Frode-Aas, og tabte der kun een Mand, som hedte Thorbjorn Skeif. Birkebenerne
toge alle Skibene, og meget andet Gods; thi Baglerne skyndte sig bort; men Birkebenerne
bleve der en Stund. For Birkebenerne forlode Bergen, var det bestemt, at Dagfinn

skulde sidde i Borgen, hvor han vilde have 200 Mand; men Nogle sagde, at han ei

behovede at sidde der med saa mange Folk, og Sverting tilbod sig at forsvare Borgen med
100 Mand, og det besluttedes saaledes, at han, Ivar Bodde og Erlend Slidre alle
skulde sidde der. De Bagler, som fore med Skudehceren, stawnede nord langs med Landet,

I,isti. Hvis man kjendte en Gaard afNavnet saa vilde det vcere rimeligst at cmtage,
at det var denne, som her var meent; men da der, saavidt vides, kun findes et Distrikt paa Ag
der af det Navn, saa bliver man paa en Maade nodt til at tro, at det bog er dette hvortil her
sigtes.

NslAasunli. Hermed kan neppe vcere meent det saakaldte Ny-Hellesund, imellem Mandal
og Christiansand; thi Afstanden mellem dette og (Portsr, 2 V. S. 157), som er omtrent l5
Somile, synes at vcere for lang til at kunne tilbagelcegges paa en Nat. Rimeligere er det derfor,
at med det her omhandlede Helgesund maa forstaaes det et Par mile ostenfor Christiansand, i He
vaags Sogn, liggende Gamle-Hellesnnd.

Otakein, nu Stavcern, et Strandsted ved Frederiksvcern paa Vrunlaugncessets ostre Side
ved Lcmrvns-Fjorden.

Bun (li, nu Sundene eller Sunnane, en Gaard paa den nordligste Kant af Thjsms, ved
Vrceugen eller de Gamles kli-indlwlmasuncl, i Syd for Tonsberg, see foran S. 136.

llliNZ'»!-, det gamle Thingsted ved Tsnsberg, see 1 V. S. 90.
UroBBanoB eller Ho88»ne8, det nordligste Nces af Nstteroen i Ncerheden af Tonsberg,

see 2 B. S. 191.
hvorom see 1 V. S. 69 og foran S. 137.

Om Olisri har Hensyn til Stedsnavnet Olilirn-, nu Slire i Valders, er vel tvivlsomt.
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oa de spurgte, at Birkebenerne fore nordfrå med 2 Skuder, nemlig Olaf lorunds Broder

og Olaf Smormage, som havde Syssel paa Vester-Agder. Baglerne traf dem, og for
fulgte nogle op i Trymling andre ved Flostergafl og draebte de Fleste. Nikolaus af Li
ster gav begge Olaferne Liv og Fred; men da Krigsfolket erfoer det, anfaldt de dem og
drcrbte dem. Derpaa fore Baglerne nordefter, og da de kom udenfor Ilderen, medte de

en Englands-Farer, som de rovede, og gjorde et stort Bytte; en anden Englandsfarer toge
de i Karmtsund. Derpaa fore de nord til Bergen, og da de roede mod Byen, deelte de

deres Mandskab, nogle roede ind i Toluvik, andre lagde sig udenfor under Borgen, og fra

begge Sider angrebe de Borgen. Birkebenerne ginge ud imod dem, og Baglerne angrebe
dem; men da Besetningen var tynd, rykkede Birkebenerne tilbage fra Murene og ind i Ho
vedborgen. Baglerne kom op paa Udmuren og indtoge den; men da de saae, at de saalun

de ei kunde indtage selve Borgen, brcendte de Udborgen, og besatte Kastellet med deres Mand

skab. Birkebenerne havde lidet Drikke i Borgen; Baglerne passede paa, at de ikke kunde
komme nogen Vei, og saaledes sad de paa begge Sider en Stund. Kong Philippus med
det Mandskab, som var jaget fra Tunsberg, foer ovenom Oplandene og kom ned i Sogn,
og da de spurgte til deres M<end i Bergen, indfkibede de sig og seilede ser til Bergen. Da
Birkebenerne vare blevne lens for Drikke, bade de om Fred, og tilbode at overgive Borgen.

Kong Philippus ffjamkede dem Fred paa det Vilkaar, at de skulde beholde hvad de selv
eiede; men hvad Kongen eiede skulde deles mellem hans Mandskab. Da Borgen var over»
given, og Mandffabet gik ud, maatte Alle svcerge paa, at Ingen bar mere ud end han
eiede. Der i Borgen var Kristine, Kong Sverrers Datter, og Skule, Kong Inges Bro

der, der var og Margrete, Dagfinns Kone, og Gudrid, Thorstein Heimnes's Kone, i alt 40
Qvinder. Baglerne toge da Borgen og fik mange Levnetsmidler; men lidet andet Gods.

Om Torsdagen brcendte de Borgen, og Fredags Qvoeld og hele Loverdag nedbwde de Borgen.
Da kom der Efterretning til dem, at Håkon Jarl var underveis ostenfra, og nu lagde de
med hele Hceren ud i Florevaag. Birkebenerne brcendte alle Storskibe i Tunsberg, men
toge Guldbringen med sig, og da de spurgte, at Baglerne vare farne nordefter, deelte de
Hceren; Kongen blev tilbage med de storre Skibe; men Jarlen seilede nord med de 20ste

dige og Smaaskuderne. Da Vinden var nordlig, som Baglerne vidste, var Jarlen imod,
lagde de om Måndagen ind til Bergen, og lod alle Byens Folk ved Luren sammenblcese

til at nedbryde Borgen. Tirsdagen forlode de Byen og lagde sig ser i Sundsvaag.

omtrent nuvcerende Mandals Amt, see 1 B. S. 38.
lindar, nu Tromlingen, en liden B ved Nordostsiden af den ved Arendal liggende

Thromo ikke denne D selv, som man feilagtigen har antaget.
Plnstrxakl er uden Tvivl det sydligste Nces af den strår i Nordost for Throms liggende

Flagstad-S Denne O kaldes endnu af Almuen Floster^Den.
Xaulmt eller Xormt, Karm-Ten i Ryfylke, see 1 B. S. 95.
toluvik kan hverken vcere Tellevaag i Sunds Sogn, eller Tellevik i Hammers Sogn, men

maa vcere en Vik eller Bugt i Ncerheden af Sverresborg paa den nordre Side; altsaa
ved nuvcerende Forstad Sandviken, ligeoverfor Christiansholm, de Gamles der formo
dentlig havde Navn efter toluvik, eller omvendt.

Heim ne 8 (ogsaa U6ifne«), nu Hemnces, en ligesaa betydelig, som ved sin stjonne Belig
genhed udmcrrket Gaard, paa Ncesset, der dannes af Sands- og Vinde - Fjordene, i lelso Sogn
»g Prcestegjceld i Ryfylke. Paa dens Grund findes mange Oldtidsminder. Da Raumerne, li
gesom Oplcendingerne i det Hele tåget, Horte blandt Baglernes ivrigste Tilhcengere, saa er det
neppe rimeligt, at Virkebener-Hsvdingen Thorstein Heimnes har havt hjemme paa den i Holands
Prcestegjceld liggende Gaard af dette Navn.

Florevaag ved Bergen, see 2 B. S. 142.
en liden Vaag ved Sunds Prcestegaard, paa Sydostsiden af Store-Sartor-Oen

(8otr), omtrent halvrredie Miil sondenfvr Bergen.
ill. Binds Iste Hefte. 21
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Gapitel 1?
2m Kong Inge

og Baglerne,

Onsdag var Sondenveir, og da seilede Jarlen sondenfra; men da han kom til Hardso, saae
Baglerne ham og roede sorefter imod ham. Jarlen meente, at de vilde slaaes, og lod Sei
lene falde; men da Baglerne kom paa Skudmaal, dreiede de tvwrs af ud efter Fjorden.

Birkebenerne roede ud efter dem, men Baglerne halede fra dem. Birkebenerne seilede nord
til Bergen; men da de kom der, bleve de haardt tiltalte, som havde overgivet Borgen.
Dagfinn opmuntrede meget til at scette Borgen igjen i Stand, og det besluttedes, at sam
menblcese Byfolket til at opfore Borgmurene Dag efter Dag. Nu rinder det Jarlen i

Hu, at Kongen monne have alt for faa Folk ester i Viken; thi gjorde han sig fcerdigtilat
reise nordenfra, og scetter Peter Steyper og Dagfinn efter sig til at passe paa Borgen, medens
han var borte.

Kong Inge foer fra Tunsberg og ind til Oslo med 4 Skibe, nemlig Ognarbranden,

Guldbringen og to andre, og der opholdt han sig en Stund. Baglerne havde god Bsr
nordenfra; men da de ved Ankomsten til Trymling, spurgte at Kong Inge var i Oslo,
seile de ind Fjorden, lcegge sig ved Ormo og agte at angribe Kongen. Derpaa seile de
ind til Hovedoen. Just da Folk vare komne i deres Gilde-Lag blev der blcest i Byen, og

nu sprang Birkebenerne ombord paa deres Skibe, halede dem ud og lagde dem for Anker.
Derpaa lagde Baglerne imod dem og kappede Tougene. Vinden var hvas, og de store
Skibe dreve ind til Frysia, indtil de stode fast i Leren, og Kongens Skibene for sig. Bag
lerne angrebe heel djcerveligen, og paa begge Sider brugtes de Vaaben, de kunde faae fat

paa. Kong Philippus lagde sig med sin Skude, og Birkebenerne kastede Stavn»
liaaer paa den og trak den til sig, og da sprang Kongen overbord med alt Mandjkabet.
Der faldt 8 Mand; men Kongen blev tågen op af Våndet med sine Folk. Derpaa roede
Baglerne derfrå og ind til Byen, hvor de toge 5 Lastffibe, bare Ved, Ncever og Halm
derpaa, stak Ild deri og lode dem drive ned paa Skivene. Birkebenerne holdt de brom
dende Skibe fra sig med Baadshager og stodte dem ud paa Leren. Om Ovaelden roede

Baglerne ud til Hovedoen. Da minkede Vinden; og da Floden kom, stode Birkebenernes
Skibe, og de roede ind til Byen, hvor de laae for Anker om Natten. Om Morgenen
bestuttede Baglerne at fare til Tunsberg, toge der Kjobmandsskibe, hvormed de stcrvne mod
Birkebenerne, og vare nu lige saa hoit paa Våndet som de. De toge der to Kogger og 7
Astfarere. De toge Stridsffjwrmene ned, borede Huller til Aarepindene, lagde Brattter
paa Tvcerbjelkerne, bare derefter Steue derpaa og forte dem ud paa Fjorden. Birkebenerne
kom seilendes indenfra Fjorden, Baglerne udenfra imod dem, og da Birkebenerne kom

paa Skudmaal, vende de tvcers ud paa Fjorden, og snart skiltes de ad. Baglerne lagde

sig til ude i Marfjorden; der laae Birkebenerne for Anker; men Baglerne laae ved Bryg
gen. Birkebenerne laae og paa grundt Vande. Om Morgenen lode de Skibene drive,

og raabte til Smorkaares Frende, at han stulde rydde Havnen. Baglerne halede da ud

II»i-<i8Nl-, i Sondhordland, hvorom see foran S. 41.
83ldjtn'N3i'8un<z, Scelbe-Fjord sammesteds, see S. 111.

Cap. t?. nu den til Nstters Sogn hsrende Orms ved (lcerso) i Chri«
stiania-Fjorden, Sydost for Tonsberg; ikke Ormsunds-Sen ssndenfor Christiania.

Nsku6l,>', Hovedoen, see 2 B. S. 155.
I?i-?8ia, nu Agers-Elven, eller dens nederste Deel, som kaldes Vatorlands-Elven, cfr. S. 129.
I'unuaBkllKi, Tsnsberg-Tsnde, see 1 V. S. 36.

Vrunlaugncrsset, see 1 V. S. 206.
som man har troet at maatte vcrre Skiens-Fjorden (Ann. f. Nord. Oldk. 1

B. S. 73), er vistnok ingen anden end den nuvcerende Morje- eller More-Fjord, lige i Nord fra
Helgeraaen (Helgeroen), som formodentlig er den ommeldte Havn, paa Vestsiden af Vrunlaugncrs
set, cfr. Falsens Hist. 111. 262.
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af Havnen, og stak Stavnene mod Nesset. Birkebenerne roede derpaa tilbage oster og
lagde til ved Stavaern, hvor de atter ankrede. Baglerne fulgte dem, og bar sig ad paa
samme Maade. Om Morgenen vare begge Parter paa Land, og der saae de ikke mindre
end 30 Skibe komme seilendes vestenfra om Gren mar. Da bleve Baglerne ilde ved;
thi de frygtede det kunde vcere Jarlen. Da sagde Birkebenerne: „hvad nu, Vagler, seer
I Nogen komme seilende? Lad os v<ere rolige, og ligge Alle stille; vi have ingen Grund
til at vcere bange. Baglerne cendsede ikke denne Tale; men heisede Seilene, seilede oster

over Folden, og lagde til ved Ast is h olmen e, hvor de laae nogle Nattter. Det havde kun
vlrret nogle Lastdrager-Seil. Faa Dage senere kom Jarlen nordenfra, stodte til Kongen,
og de fore med hele Hceren til Tunsberg, hvor de opholdt sig om Hosten. Baglerne holdt
Raad og seilede om Morgenen tidlig, og kom om Qvcelden til Trymling, hvor de fandt

mange Lastdragere, som vare komne nordenfra. De spurgte da, at Jarlen var seilet oster,
samt at Peter Steyper og Dagfinn vare i Bergen og lod Borgen scette i Stand, og at

Dagfinn derpaa anvendte al Flid, eftersom han havde Syssel paa Hordaland; men Pe»
ter brod sig ei videre derom, men var jcevnligen over ved lonskirken, hvor hans Kone Ingeborg
opholdt sig. Håkon Jarl var heller ikke meget for at bryde sig med Borgbygningen.
Baglerne fore nordefter ien temmelig Skynding. De laae i Eldosund, roede derfrå
om Qvcelden og Natten, og kom for Dagen til Byen. De lobe nu fra Skibene ind i

Byen og op efter Strndet; men Nogle ovenom Byen. Dagfinn var med sine Folk i
Borgen, og saasnart de bleve våer, at de lobe ind i Byen, blceste de strår i Krigsluren.

Birkebenerne, som i Byen vare, vilde til Borgen; men Baglerne kom imod dem og fcel

dede 12 Mand, og Peter lob ud af Byen med sine Folk. Baglerne omringede Borgen,
og oppebiede Lysningen; men da det var bleven lyst, angrebe de Borgen. De tilbode

Dagfinn Fred; men han erklcerede ingen at behove, og nu blev et haardt Angreb. Birkebe
nerne forsvarede sig vel og mandigen; da bare Baglerne Ild paa Borgen; og Birkebenerne
lede nu meget af Rog og Modighed, ligesom Alle bleve meget saarede. De vare i alt

25 Mand. Nu bad Dagfinn om Liv og Fred; men Baglerne sagde, at han vel ikke be
hovede den nu meer end om Morgenen. Derpaa toge de Kirkestigen nede i Byen, såtte
den til Borgen, og stege saaledes op. Da lod Dagfinn den unge Håkon, Kong Håkons

Son, hidse ned i et Toug, og bad om Liv og Fred for ham, tillige lod han folge et Svcerd
med hvad dertil Horte, som han sendte sin Svoger, Gyrd den Skjwloiede. Gyrd tog
imod alt baade Drengen og Sverdet. „Gak til Kongen," sagde Dagfinn, „og prov om
Du kan skaffe os Fred." Gyrd gjorde saa, bad Kongen give Dagfinn Fred og tilbod

alle sine Eiendele som Borgen. Da lod Kongen sammenkalde et Huusthing og sagde,
at Baglerne skulde raade for Freden; men Alle talede derimod. Gyrd blev ikke desto

mindre ved at bede. „Gak Du," siger Kongen, «og bed Dagfinn gange ene hid og faae
Fred." Dette sagde Gyrd til Dagfinn, men han svarede: „jeg vil ikke have Fred uden
vi faae den Alle." Dette sagde Gyrd Kongen; Kongen bad Krigsfolket give dem Fred,
og sagde der var ingen Hceder i at droebe nogle faa Mcend, der havde vceret i saa stem
en Leg. Da blev dem givet Fred; men de skulde gange ud vaabenlose og kappelose. Dag

Ki-enlnar, herom see 1 B< S. 60—61. Afstanden fra den ostlige Deel afßrunlaugncosset
til Jomfruland er nemlig kun noget over 2 Mile.

een ved Frederikstad, imellem hvilke Holmer er en besygt Ankerplads.
nu Eldssund, ved Sydsstsiden af Stord-Den, imellem denne og Eldsen,

i Ssndhordland.
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<sapitel 18
Dm Kongen og

Jarlen.

finn alene beholde fin Staalhue. Derpaa ginge de ned i Bispegaarden og gjorde Kongen
TroMbs-Ed. Dagen ester blev hele Borgen Steen for Steen nedbrudt. Baglerne
opholdt fig en halv Maaned i Byen, og fore derfrå nord til Throndhjem, hvor Philippus
blev udncevnt til Konge paa Vre-Thing. Der var saa stor Dyrtid i Throndhjem, at
de fore bort efter Vinternat sorefter langs med Landet. Da sendte de Skuder sorefter

for at speide, hvis Formcend vare Bjorgolf Baat, Berger af Stange, og Brynjolf Nef.
De havde spurgt, at Peter var i Stavanger. Baglerne lagde til ved Moster og spurgte
at Peter var ikke i Byen om Natten, men sad der om Dagen. De roe da ud til Herfile,

hvor de laae for Modvind i 4 Dage, roede derpaa sor til Fjordbyrjesund, og ind i den indre
Vaag. Peter Steyper var gaaet til Ottesang og Horte Fromesse med fin Svite. Der
var saa morkt af Sneefog, at de ei moerkede til Noget for Baglerne gik fra Skibene.
Da saae Birkebenerne dette og meldte det til Peter, som strax lob ud og styrtede i en Fart

ud af Byen med alle Sine. Baglerne lob efter og drcebte 9 Mand. De kom Peter

saa ncer, at han kastede Kjole og B<elte; Baglerne fandt ikte Bcrltet; men Kjolen toge de

hjem til Byen. Kongedatteren troede, at Peter var falden, for hun fik bedre Besked. Bag»
lerne opholdt fig der om Natten og fore siden til Bergen.

Kongen og Håkon Jarl fore ostenfra Viken og kom nord lidt for Juul. De laae
l<Vnge i Sceloerne; men da Baglerne spurgte til Birkebenerne, fore de af By og laae om
Natten ißa rda rsund. Dagen efter roede de til Hv isv i k, med Sondenvind og Bir.

kebenerne lagde da ogsaa efter deres Seilads til i Eldosund. Da de spurgte, at Baglerne
vare ssndenfor Stadt, roede de sorefter med alle lette Skibe. Jarlen lagde til ved Titolfs»
noes om Qvoelden og Horte der, at Baglerne ikke havde omfaret ham. Baglerne roede
om Natten til Titolfsnces og troede, at alle Birkebenere maatte vcere samlede i Eldosund.

Arnbjorn foer forst med 4 Skuder, og da Birkebenernes Vagt blev ham var, raabte den
hoit: „Teltene ned, her farer Fienden." Baglerne, som syntes underligen om dette, lode
Skuderne lobe hen lige for Havnen, og da de saae Ild paa Landet, og ved Ildslyset Ski«

bene, staatede de tilbage. Vjorgolf Baat raabte til dem: „hvad Folk er dette?" Birke»
benerne fik da travelt, coge Tellene ned, lagde Masterne tilrettte og svarede ikke. Bjorgolf
raabte anden og tredie Gang. Da svarede en Mand: „laat ikke saa, laat ikke saa, Du stal

nok faae det at vide." Nu syntes Baglerne vide, at det maatte vcere Birkebenerne, stog

Aarerne i Våndet, og roede ud, og da var deres hele Flaade kommen lige for Havnen.
Da roede Birkebenerne efter, og lode Luren gange; men Baglerne roede ingen Mon min»

(OwunKir). Da Birger hsrte til Baglernes Parti, saa er formodentlig den Gaard,
hvortil han strives, enten Stanger i Ullensagers Sogn og Prgd. paa Romerige, eller, dog mindre
rimeligt, Stange Prcestegaard paa Hedemarken.

Mostr, Den Moster i Sognet af samme Navn i Renness Prcestegjceld i Ryfylke, cfr. 1
V. S. 66. Baglerne lcegge til ved Moster, roe derfrå ud til NslMi (nu Den Hsrving nor<-
denfor Bukken i Auqvaldsnces Prgd.), ligge der for Modvind i fire Dage, begive sig derpaa over
Fjorden til V»6»xi«r (Vk^«?^ai? Vaagsholmerne) indenfor VoKn (Store-Buken) og udenfor
lstBtem (Udsteen eller Kloster - Den), derpaa i Syd til eller (nu
Bro-Fjord) og ind i Vaagen ved Stavanger, cfr. 1 B. S. 65.

csap. 18. Scelo i Oustad Sogn strax vestenfor Lindesnces, see 1 B. S. 321.
Karmsund i Ryfylke, see 1 B. S. 63.

L9l-llai-Bun6, nu Vaardsund, imellem den sydlige Kant af Den Rixteren og det vestligste
Ncrs af Tysnces-Den i Tysncrs Prcestegjceld i Sondhordland.

(llvlsviki-, uden Tvivl Viken ved Gaarden Hysstad eller Hyssingstad,
i Ncerheden af Stordoens Hovedkirke, en halv Miil nordenfor Eldosund.

'litollene», nu Titelsnces, det nordligste Nces af Fastlandet i Valestrands Sogn, senden»
for Stord-Den.
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dre. Det var saa merkt, at de de ikke kjendte hverandre, og Skibene fore noesten allesam
men mellem hverandre. Baglerne roede ud langs med Landet; men Birkebenerne stcev
nede ud paa Fjorden uden at de vidste, hvorhen Baglerne vendte sig. Da kom Peter, som
styrede en Skude, til dem i Eikundasund og roede lige imod Hreidar Sendemands Skib.
En Mand fra Peters Skib raabte: «hvi roe I Djcevle i Veien for os den hele Nat?"
tåger derpaa op en Steen og kaster, som rammede ham, der sad i Forrummet paa Hreidars
Skib; men de bleve ikke destomindre ved at roe. Peter og hans Folk kjendte dem ikke.

Hreidar og Helge Birgersson roede indenfor Moster. Arnthor Foka vendte om nordefter og
ind i Teknafjord, hvor de sprang paa Land. Birkebenerne lagde ogsaa ind i Havnen og
biede Dagen. Om Morgenen forfulgte Birkebenerne Arnbjern, Serkver Snaps Broder
op i Vadils«A, og der faldt Arnbjern med 5 Mand. Birkebenerne fore deres Vei
nord til Bergen. Om Morgenen kom Baglerne i Haugasund med deres Flaade, og da

kom Bistop Nikolaus's Brevnnend til Kongen. Kongen lod Brevene oplaese, og deri stod,
at Birkebenerne og Baglerne skulde gjore Forlig, og ikke gjere hverandre Meen. Det
var kort til lulen, og Baglerne fordeelte deres Mandskab i lulen paa Agder, hvorefter
de fore ester til Tunsberg og dvcelede der om Vinteren. Nikolaus Bisp var om Som

meren faren nord til Throndhjem til Erkebisp Thorer, og de aftalte med hinanden at laeg
ge al Vind paa et Forlig mellem Birkebener og Bagler. Derpaa foer Nikolaus Bisp
ester tilbage, og nu begyndte Brevsendingen mellem disse Mcend. Om Vaaren foer Ni
kolaus Bisp til Philippus, og de havde et Stcevnemede mellem sig. Da sagde Kongen:
«Herre Biskop, hvordan er Vilkaaret for det Forlig, som I farer med?" Bispen svarer:

«dette er Begyndelsen, at da I ere 3 Hevdinger, stal hver af Eder have sin tredie Part.
I, Herre, stal have Viken og Oplandene, og er dette nu ikke saa meget som Thrond
hjem, saa er der nu Sult og Elendighed; men her er god Aarfcerd. Erkebiscn og jeg
have betcenkt, at I stulle faae Kristina, Kong Sverrers Datter, som er af den bedste Mt,
der findes i Norge. Det kan nu vorde saaledes, at I faae Senner sammen, og da

monne Baard Guttormssons eller Folkvid Lagmands A3t have lidet at betyde. Lcenge
haver det vceret os tungt at stride med Birkebenerne; men ville I ferst indgaae dette, kan
mre, vi da mage det saa, at de anden Gang tilstaae os mere." Kongen syntes, at dette nok

lod sig hore. Nu farer Bistoppen nord til Bergen i godt Felge, kom i Samtale med
Kong Inge og Håkon Jarl, og bar dette for dem, sigende: „ Philippus Frcende vil nu, efter

min Overtalelse, opgive al Modstand mod Eder. Det salder godt i hans Sind at for
binde sig med Eder ved Slcegtstabs Baand, om I vil give ham Kristina Kong Sverrers

Datter, til Kone, og da kan han vcere Eder, Herre, en stor Styrkens Mand i hvadsomhelst
I kunne krceve." Kongen og Jarlen udlode sig ei meget herom, og sagde, at der ei blev

I>»kunABN6B maa vcere et Nces paa Sydsstsiden af Stord-Sen.
LilluiKlasund. At ogsaa i Sondhordland skulde have vceret et Sund af dette Navn,

derom maa man meget tvivle; thi om det bekjendte NiKuncl2Bunll (nu Egersund) ssndenfor Icede
ren kan her ei vcere Tale. Det er derfor efter al Rimelighed en Skrivfeil paa dette Sted
maastee for Eidsvaag? ved Titolfsnces.

No»tr. Om denne vestenfor ovenmeldte Titolfsnces liggende S, see 18. S. 81. Nor
denfor Moster treenger en Fjord ind imellem den sondre Deel af Stord-Den og den nordre Deeb
af Bommel-Den, som nu har Navn af Stofsund, der synes at maatte vcere den omhandledc 'lek
n»-Hsl6l-. Her ligger Vceds-S, formodentlig den ommeldte som man uden mindste
Rimelighed har antaget at vcere den langt inde i Hardanger-Fjorden liggende Varilds-D, hvis
gamle Navn var see 1 V. S. 50.

Nguss»Bunl!, Haugsund nordligst i Ryfylke, see 1 B. S. 83.
Om ViKiu, tlppwM og see 1 B. S. 42, 52, 60.
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«fapitel 19
ENlt«rs Fald

noget Forlig, nåar ikke Inge blev Enekonge over Landet. Biskoppen talede lempeligen
herom og indledte Sagen lidt efter lidt; saaledes kom det omsider til den Forening mellem

dem, at Philippus skulde faae Pigen, om det var hendes Villie, og tillige faae den Deel af
Landet, som Erik, Kong Sverrers Broder, havde havt, samt det Hcedersnavn Kong Inge
vilde give ham. Birkebenerne syntes, at Biskoppen tog alt med en rundere Haand end
de havde samtykket, og da Sagen blev fremsat paa Thinget understottede Nikolaus Bisp

den. Birkebenerne lode derimod falde uvenlige Ord og bade Niddingen tie, sigende, at han
nu som for foer uredeligen frem; men Bispen endsede ikke hvad de sagde. Da var Erke»
bispen kommen nord fra, og lagde megen Vind paa at bringe Forliget i Stand. Saalunde
kom det dertil, at et Forligs-Mode skulde vcere paa Hvitingso, hvortil begge Parter tillige»
med Erkebispen og Nikolaus Bisp skulde komme. Om Hosten modtes de der. Birke»
benerne laae ved Hvitingso; men Baglerne ved Nauto; der fore Sendemwnd mellem dem,
og derncest modtes de selv. Birkebenerne vare langt talrigere. Da talede Biskopperne

og sagde, hvorledes Forliget var aftalt, og da skede det, som saa ofte kan vcere, at hver af
Parterne syntes deres Ord vare noget fordreiede. Birkebenerne gjorde den Bestemmelse,
at Philippus ei skulde have mere Land mod nord end til Ryggjarbit, og ikke lcengere mod
Syd end til Svinesund. Saa skulde han og nedlcegge Kongenavn og have kun stigt H<?»
dersnavn, som Kong Inge vilde give ham. Dette Forlig blev bekrceftet med Ed, samt
bestemt, at ingen af Parterne skulde have Bod for de gjensidigen begangne Mord, ligesaa»
lidet som for det Gods, de havde tåget fra hinanden. Dervaa gjorde Hevdingerne forst
Ed paa dette Forlig, nemlig Kong Inge, Håkon Jarl og Philippus, derpaa Lendermcendene
og Sysselmcendene, to Tyller af hver. Saaledes endtes Thinget, at Fred blev sat og ved

Haandtag befcestet, og Gunnar Grionbak forte Ordet. Den folgende Dag fcestede Phi»
lippus sig Kristina Kongedatter. Da blev der en Knurren i begge Hcere blande dem, som
vare pengelose, men havde dog Hceders-Navne, og det blev da besluttet, at de nssteVaar
skulde haerje paa Suderoerne for at samle Formue, hvortil bestemtes Mcend af begge H<m.
Peter Steyper og Hreidar Sendemand, som var gift med Margrtta, Magnus Konges Dat»

ter, bestuttede da ogsaa at fare til Jerusalem. Efter denne Aftale skiltes de ad, Baglerne
fore oster; men Birkebenerne til Bergen. Baglerne bleve ved at kalde Philippus Konge
som for. Vaaren efter sendte Philippus to Skuder til Bergen, hvis Formcend vare Eystein
Roason, Hamund Bust, Grunde Skatmester, og da foer Kongedatteren oster til Viken.

Philippus holdt sit Bryllup i Oslo, og til dette kom ostenfra Gotland Dronning Margreta, som
havde vtvret gift med Sverrer Konge. Hun var en Datter af Kong Erik den Hellige,
og Moder til Kristina. Den samme Sommer fore Birkebenerne, Thormod ThaKam, Thor»
mod Fylbein, og Ospak fra Suderoerne paa et Feidetog til Suderoerne. Men af Bag<

lerne vare Erik Toveson, Erik og Erlend Pik, Berg Maul, og Nikolaus Gille, og de havde

tilhobe 13 Skibe. Et Aar senere fore Peter Sleiper og Hreidar ud af Landet med s
Skibe og kom aldrig tilbage.

Det Aar da Erling Steinvceg dode, fore Baglerne lidt for Juul oster til Viken; men

de bleve tilbage, som syntes at have nodvendige Forretninger. Sorkver Snåp var faren

Hvidingsserne i Ryfylke, see 1 V. S. 214.
Nauts?, nu Nsds, en liden D i Nordost for Hvidingsoerne i Tysnces Sogn og Sljoltt

Prcestegjceld.
Om (Gjernces-Tangen) og (Svinesund), see 1 B. S. 34, 60, 61,
F6i-Ba!uneimr, Palcrstina, see 1 B. S. 4.
62utl»ns, see Vestra-KautwnH (Vester-Gotland), 1 B. S. 8.
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Sapitel W
Om Smcden og

Odin.

ind til Hardanger, og derfrå foer han sender med en liden Skude selv tolvte. Da havde
Styrkar Stagnaal Lehn paa Rogaland, og da han spurgte Sorkvers Fcerd, foer han hen for
at opsoge ham. De saaes ved Ba rdholm. Styrkar roede efter dem, og forfulgte dem
ssr til Karmtsund, og da Natten faldt paa, lagde Styrkar til ved 80, fatte Skibet paa
Land, og foer med sine Folk til et Huus, hvor de lagde sig i Stuen. Sorkver vendte om,

sogte efter dem, landede ved 80, og da de kjendte der Styrkars Skib, ginge de hjem til
Gaarden. Sorkver gik forst ind i Stuen, tog ned 2 Spyd, hvormed han lob ud og bod

sine Folk gjore Angreb, sigende at de vare Folk nok. Derpaa toge de en Slcede og stodte
for Doren. Styrkar sprang op med sine Mcend, og de grebe til deres Vaaben; men da de tcenkte
der vare mange Folk udenfor, vovede de ei at gaae ud; men såtte Bord for Stue-Gluggen,

og saaledes slåp Nogle ud. Baglerne brode ind i Stuen, og kastede Stene ind, derpaa toge
de Ncever, floge Ild deri og bare ind i Gluggen, saa det blev lyst i Stuen. Da bleve Nogle
saarede, og Mange drcebte, og der faldt Styrkar og 16 Mand. Sorkver blev saaret og
9 Mcend ffjcenkedes Livet.

Samme Aar efter Juul, som Forliget var gjort om Sommeren, boede en Smed
paa Nesie. En Qvceld kom en Mand ridende, bad om Herberge, og om at han vilde
gjsre ham en Gang Bonden erklcerede sig dertil villig; de stode op lcenge for
Dag og gik til Smeden. Bonden spurgte: „ hvor var Du Forre-Nat?" „I Medal
dal," sagde Gjcesten. Det var i den nordlige Deel af Thelamark. Smeden sagde:
„Du er vist den storste Lognmand, thi dette er mere end een Dagsreise." Da begyndte

han at smide; men Smidningen gik ikke fra Haanden som han vilde. Han sagde: „ al
drig smedede jeg saaledes for." Gjcesten sagde: „lad Du Skoningen gaae som den vil."
Hesteffoene bleve storre end han for havde feet dem; men da de bleve lagte paa Hestebenene,
passede de, og derpaa ffoede de den. Da sagde Gjcesten: „Du er ukyndig og uforstan
dig Mand, som ei sporger mig om nogen Ting." Manden sagde: „hvad Mand er Du,
hveden kommer Du, hvorhen vil Du fare?" Han svarer: „jeg kommer nord fra Landet,
og haver nu lcenge opholdt mig i Norge; men nu agter jeg at fare oster til Sveavcelde, og
l<VNge haver jeg nu vceret til Skibs; men nu maa jeg en Stund vcenne mig til at vcere
til Hest." Smeden sagde: „hvorhen agter Du Dig i Qvceld?" «Bster til Spar

mark," siger han. „Det er ikke sandt," siger Bonden, „did rider Du neppe i 7 Dage."
Nu steeg han paa Hesten. Bonden sagde: „hvem er Du?" Han svarede: „haver Du
hort Odin? "—„ Ja vel haver jeg herr ham ncevne," svarer Bonden. „ Her mon»
ne Du see ham," siger Gjcesten, „og om Du ikke troer hvad jeg har sagt Dig, saa see,
nåar jeg paa min Hest scetter over Gjcerdet." Hesten hopede tilbage; da stak han Hesten
med Sporerne, lod den lobe til, og Hesten sprang over Gjcerdet, uden at rore det. Gar-

vare 7 Alen hoie, og aldrig saae han ham siden. Fire Dage scnere sloges Kong

1) Sko paa alle 4 Veen. 2) tale om. 3) Gjcerd esteren e.

<sap. 19. N«,-MnAr (Hardanger) og (nu Stavanger Amt), see 1 V. S. 64, 110.
Vai-llKolmi-, maaffee Bardo i Sydvest for Moster-Den i Ssndhordland.
Ll»i-, nu Gaarden 80, strår nordenfor Augvaldsnces paa Karmsen.
tap. 2l). Hvis Gaarden ?iBwr (I'inBlar?), som i denne fabelagtige Fortcelling

siges at ligge „a stal vcere Gd. Pinsle i Sandeherred, saa maa her menes Ncessene
ved Lahellen- og Tonsberg-Fjordene, hvor en Gaard Nces (ford. Nesjnr) er beliggende ei langt
fra Pinsle.

Neclalsillr. Af dette Navn findes nn, saavidt vides, ingen Dal eller Gaard i Thelemarken.
Bva rmnrK, et Sted, som laa syv lange Dagsreiser ostenfor ovenncevnte det Maa
Tvivl vcere at soge i Sverige.
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Sorkver og Kong Erik i Lenar. Denne Berekning fortalte Smeden selv Philippus IM
samme Vinter i Tunsberg, og han fortalte os den, som hsrte derpaa. Gaarden heder
Pistar; men Bonden som gjorde Hesteskoen hedte Thor Vetter.

eller nu Kongs-Lena i Hvarfs Prcestegjceld i Vester-Gstland i Sverige cfr
Voript. i. v. I. 181, og Tunelds Geographie 11. 280.
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Håkon Svevreessons, Guttorm Signvdssons
og Inge Baaedssons Saga.

(Eftcr P. Glausson).

Kong HaKon Vvrrrersson

Aa Kong Sverrer var hensovet, ginge Birkebenerne ombord paa sine Skibe, under
Anfsrsel af Håkon Galin og Peter Sleiper, som begge vare Kong Sverrers Sosterson

ner. De havde med sig de Breve, hvilke Kong Sverrer, som for fortalt, havde ffrevet til

sin Ssn Håkon. De seilede nordefter med et fulddemandet Skib, og da de kom udenfor
Stadt, stak de til Sses, og seilede udenskjwrs nordefter til Throndhjems-Mynne, fordi Bag
lerne havde hele Sokysten af Sogn, Fjordene, begge Morerne og Romsdalen inde, og

havde samlet sig der i Hobetal. De landede ved Kongsgaarden i Nidaros, just som
Messen var sjungen, hvorefter Nogle af Kongens Folk kom dem i Mode, hilsede dem
venligen, og spurgte om Nyt; men fornemmeligen om, hvorledes Kongen levede, da de havde

hyrt, at han var syg. Birkebenerne svarede, at det nu stod bedre til med ham, og spurgte
derefter, hvor Kongens Son Håkon var? Der blev dem svaret, at han var hjemme i sit
Herberge. Nu ginge de op til Kristkirken, og derefter til Kongsgaarden, hvor de lode
Kongessnnen Håkon kalde ud, sigende, at de havde noget Hemmeligt at melde ham. Hå
kon gik til Doren, lod Håkon Galin og Peter Steiper, med Nogle af de Fornemste i deres

Folge, komme ind, og de hilsede hverandre venligen. Nu dulgte de ikke lcenger for ham
hans Faders Dod; men overgave ham deres Breve, og talede derefter nogen Tid med
ham. Siden lod Kongesonnen Håkon kalde sin Hird og sine Raadgivere sammen, og
forelcegge dem dette Budjkab, hvorpaa han i samme Stcevnemode blev udncevnt til Konge
over hele Norge.

Vaaren derpaa lod Håkon sammenkalde alle Bonder i Throndelagen til Vre-Thing,

hvor han blev tågen til Konge over det hele Land, og det var en Bonde, ved Navn
Skervord, der gav ham Kongenavn. Derpaa tog han Folk i sin Tjeneste, og udnwvnte

flere Hirdmcend, foruden dem der havde tjent hans Fader, som Alle kom til ham. Lige
saa indsatte han Mcend i Landets Sysler. Siden lod han Krigsstibe istandsattte, udbsd
Leding, og seilede dermed til Bergen. Imidlertid vare Baglerne inde i Landet, og for

skjellige Tidender spurgtes om dem, i det Nogle meente, at de vilde drage nord til Thrond

hjem, Andre, at de vare komne ned til Rogaland; thi udsendte Kongen imod dem Folke-Ska
rer, anforte af Peter Steiper, Thorgrim af Ljaanaes, Einar, Kongens Svoger og stere
ansete Mcend. Det var en talrig Krigsmagt; men da de kom til Rott, spurgte de, at

Baglerne vare i Stavanger. Da Birkebenerne Morgenen derpaa fik Die paa Baglerne,
som kom roendes nordenfra, og stcevnede til Ven, ilede de ud imod dem. Saasnart
Baglerne bleve dem våer, toge de Flugten; men Birkebenerne forfulgte dem, og opsnap

pede et af deres Skibe, hvis Mandffab, efter en tapper Modstand, blev ncesten samtli
gen nedhugget. De andre toge Flugten med deres Skibe ind i Fjordene, sprang fra

lii. Binds Iste Hefte. 23
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Borde, og ilede igjen op ad Landet til. Birkebenerne derimod seilede tilbage til Bergen;
men Kongen til Throndhjem, hvor han laa en Stund sommerlangs i Fjordene.

Efter Kong Sverrers Dod foer hans Dronning, Margreta, med sin Datter Kristina
og sin Sosterdatter Fru Kristina Nikolaus' Datter, til Viken, i den Agt at drage til Got«

land; men det tykkedes ikte Birkebenerne raadeligt, at Kongedatteren skulde fare as Landet;
thi foer Peter Steiper ester til Oslo, indfandt sig hos Dronningen, og forblev der i nogle
Dage. En Dag, medens Dronningen var i Bad, gik Peter Steiper ind i hendes

Kammer, hvor Kongedatteren Kristina var, og sagde, at Baglerne hoengte dem over
Hovedet. Kongedatteren blev derover forfcerdet og spurgte hvad Raad han vilde give

hende, hvorpaa han tog hende i Fanget, bar hende til Skibet, kastede Tellene ned, og

såtte sine Folk til Aarerne. Men just som de stak fra Land, for at roe til de andre Skibe,
kom Dronningen farendes ned til Bryggen og raabte til dem, at de skulde lade hende

faae sin Datter igjen. Peter svarede, at han forst vilde bringe hende til hendes Broder,
Kongen. Derover blev Dronningen saare bedrover og udbrod: „Gud lade mig opleve den

Dag, at jeg kan gjore Eder saa stor en Qvioe, som Inu forvolde mig. Selv er jeg
Konge-Datter, og var gift med en Konge her i Landet, med hvem jeg kun havde dette ene
ste Barn, og dette ville I nu rove fra mig, som om hun var trcelbaaren eller Slegfred»

barn." Saaledes blev hun ved at raabe, saalcenge de kunde hore det, og foer siden op til

Svearige med sin Sosterdatter Kristina. Peter derimod forte Kongedatteren til sin Bro
der Kong Håkon, af hvem hun blev sommeligen modtagen, og holdt i stor Agt og Wre.

Samme Sommer vendte Erkebisp Erik i Nidaros, og Biskopperne Martin i Bergen,
Nikolaus i Oslo, Njål i Stavanger og Ivar i Hammer, tilbage til Norge. De havde
fulgt Baglerne og stundom vceret i Danmark, stundom i Svearige; men efterat de vare

blevne forligte med Kong Håkon, drog hver af dem til sin Bispestol igjen, og Erkebispen loste
hele Riget fra Pavens Ban. Paa samme Tid kom fra Island, Gudmund den Gode,
som der var valgt til Biskop, og han blev Vinteren over hos Erkebispen. Imidlemd op«

holdt Baglerne sig om Sommeren og Hosten paa Opland, og deres Konge Inge havde sit
Tilhold paa den store V, som ligger i Mjosen. Han havde en talrig Skare hos sig, og
hans Mamd havde alle Syslerne paa Oplandene. Dog blev deres Skare dagligen mindre
og mindre, da alle Indbyggerne gave sig under Kong Håkon, som var meget vennesæl

iblandt Almuen, eftersom han viste sig mild og venlig mod Bonderne. Derimod var han
haard og strceng imod sine egne Folk og revsede dem haardeligen baade med Ord og
Gjerning, nåar de tillode sig nogen Uret mod Bonderne.

Nu sloge Oplands-Bonderne sig sammen med nogle af de Mamd, som havde svoret

Kongen Troskab, og fore mod Ven i Mjosen ud til smaa Baade og Tommerstaader; thi
Kong Inge havde ladet fore alle Roers-Farkoster og Fcerger ud til Ven. Did kom de i

Soltceringen, og sogte lige til Kongens Gaard, hvor han endnu sad ved Drikkebordet med

sine Folk. Da En af dem, som holdt Vagt, kom ind og fortalte Kongen, at Fienden

var i Gaarden, sprang han op, bod sine Folk vcebne sig, og gange ud imod dem, for ei at
vorde drcebte i Huset selv. Kongen var selv blandt de forste, som ginge ud; men efter en

kort Stund blev han drcebt med en stor Skare af sine Folk. Da de Baglere, som vare
adspredte omkring i Oplandene, erfore dette, toge de Flugten, Nogle til Danmark, Nogle

til Svearige, og Andre til deres Framdcr; Nogle forligte sig derimod med Kong Håkon,
og saalunde adspredtes og oplostes denne urolige Skare.

Helge-Oen, see foran S. 145.
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Den samme Vinter sad Kong Håkon i Throndhjem, og efter Juul sendte han Mcend
til Oplandene, og oster til Viken med Breve, hvori han tilkjendegav sine Hovdinger og
Almuen sin Hensigt, nceste Sommer at komme til Viken. Tillige sendte han kjcerlige
Breve og Vennebud til Svearige, hvori han bad Dronning Margreta og Fru Kristina
komme til sig, da de hos ham skulde vorde holdt i storste Agt og Mre, og de sendte ham
venlige Svar tilbage paa Alt, hvad han havde strevet dem til om.

Vaaren derpaa, strax efter Paaste, seilede Kong Håkon med stort Mandstab til
Bergen, derpaa til Viken, og besogte siden alle Kjsbstceder, lige Åster til Gota-Elv. Alle

Indbyggerne gave sig under ham, ligesom de fornemste Hovdinger i Landet vare i hans
Folge, saasom Håkon Galin og Peter Sleiper, som begge vare Kong Sverrers Soster
sonner, Sigurd og Roar, Kongens Frcender, og Dagfinn Bonde tilligemed andre Krigs»

hevdinger. Paa Tilbagcveien opholdt han sig lcenge i Sarpsborg. Der tog han til
sig Inga, en Datter af en Stormand i Borgarsyssel, som var af hoi Byrd. Hun var
hemmeligen hos Kongen i hans Herberge, og blev frugtsommelig ved ham, uden at Nogen
vidste noget derom undtagen Håkon Galin, Peter Steiper, og nogle andre af Kongens
Mcend. Derefter drog han nordpaa til Viken igjen, til Oslo, hvor han dvcelede nogen
Tid. Did kom Dronning Margreta og Fru Kristina til ham, og bleve af ham venligen
modtagne. Siden fulgte de Kongen til Bergen, hvor han agtede at tåge Vinterscede.

I Kong Sverrers Dage var der en Mand i Danmark ved Navn Erling, som

gav sig ud for at vcere en Son af Kong Magnus Erlingsson; thi sendte Kong Håkon
Mcend til Danmark, for at opsoge og drcebe ham; men han fik Nys derom, og ftygtede
til Vester-Gstland. Da Kong Håkon spurgte dette, sendte han Mcend med Breve til

Kong Knut i Svearige, hvori der stod, at der var en Mand i hans Rige, som kaldte sig
en Son af Kong Magnus og agtede at stifte Ufred i Norge. Da Kong Knut sik denne

Tidende, sendte han Mcend ud for at opsoge ham, lod ham gribe, og scette i det hoie Taarn
paa Vi sing so. Da han havde siddet der en lang Stund, formaaede han en Pige, som

bar Mad til ham, til at bringe ham Klceder og Lagener, hvilke han star i lange Strimler,
som knyttedes sammen, og hvormed han firede sig ned langs Taarn-Muren. Men da
Linen ikke var lang nok, lod han sig falde, og knusede saalunde sit ene Laar, hvoraf han
siden stedse haltede. Dog undstap han og foer oster tillarnberaland; men aldrig saa

snart fik Kong Håkon vis Kundstab derom, for han sendte Mcend did, og lod ham tåge
af Dage. Sendemcendene bragte siden Kongen hans Lommebog, og Bogen blev kjendt
af dem, som i Sandhed vidste, at den havde tilhort ham.

Samme Sommer kom en Mand til Skaanor i Markedstiden, og gav sig ud for

en Son af Kong Magnus Erlingsson. Han foregav at han havde vceret nogen Tid i
Venden, og at han havde siddet lcenge i Taarnet paa Visingso. Da de fordrevne Bag
ler, som vare komne did til Markedet, spurgte dette, stimlede de om ham og vilde udncevne
ham til deres Hovding, forsikkrende ham, at han ikke vilde mangle Folk, nåar de havde en
Hovding i Spidsen, som var en Sen as Kong Magnus. Men han svarede dem, at

Vising»? (eller nu Visingso, en sfjsn og frugtbar, en Miil lang og halvt saa
bred, D i Indssen Vettern i Smaaland i Sverige. Denne S, der i Middelalderen tilhorte
Kronen, og var et scerdeles yndet Opholdssted for Kongerne, blev senere et Grevssab for Familien
Brahe. Paa dens nordre og sondre Odde laae fordum tvende Borge, hvoraf endnu sees Levnin
ger; ien af disse maa det vel have vceret at Erling sad fangen. Rymbegla P. 3, Cap. 5 de
retter og om et stcerkt Kastel paa denne O, hvori Kongen gjemmer sine Kostbarheder.

Fui'nderulau<l, Dalerne, see 1 V. S. 8, 337.
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Kong Håkon var vennesiel blandt alle sine Undersaatter i Norge.. „Mig er sagt," tilfoier
han, de steste af Baglernes Hovdinger have givet sig under ham; thi vil jeg ingen
lunde begynde denne Kamp mod ham med saa liden Magt og Styrke." Derpaa stilles
de ad, og han foer til Kaupmannahavn, hvor han blev om Vinteren.

Kong Håkon havde den Vinter sit Scede i Bergen, og hos ham var hans Stif
moder, Dronning Margreta. For hende lod han holde eget Kjokken og Bord, saa det tun
hendte en sjelden Gang, at hun gik til Bords med Kongen. Kongedatteren Kristina, Kong
Håkons Soster, var altid hos sin Moder. Dronningen, som ikke var Kongen god, var
som oftest tung i Sind og gretten mod ham, medens Kongen var stedse blid og venlig imod
hende. Fru Kristina derimod sogte stedse at maegle Fred imellem dem. Nu lod Kongen
scette Alt i Stand til et prcegtigt lulegilde, og henimod lulen strommede mangfoldige af

hans Lendermcend og edsvorne Mcend til ham. Iscer lagde Dronningen storste Had til Pe
ter Steiper og alle dem, som med ham havde vceret i Oslo, for at tåge hendes Datter fra
hende, hvorimod hun havde stor Pndest for Håkon Galin, og sogte Trost hos ham. Ju
leqvcelden sendte nu Kongen Bud til Dronningen, og indbod hende tilligemed hendes Dat
ter til Bords hos sig i Kongens Sal, som var fuld af Gjwster, og hvor alle vare stikkede
til Scede, efter gammel Skik og Scedvane. Dronningen svarede vredeligen: „ikke glem»

mer jeg saa let, da jeg luleqvcelden sad i Hoiscede hos min henfarne Herre og Konge; sig
Håkon at jeg ikke kommmer, og scetter mig i hans Hoiscede." Da Kongen spurgte dette,
gik det ham noer, at hun ei med Takke vilde modtage den Haeder han tilbod hende, og
sagde: „er end Dronning Margreta saa stolt, at hun ei vil nedlade sig tilat sidde hos os, saa
stal dog min Soster Kristina komme til os." Da det blev Dronningen fortalt, hvor vred

Kongen var, svarede hun: „tamker han, jeg har glemt, at han tog min Datter fra mig i
Oslo, uden at han igjen minder mig derom?" Datteren sogte at formilde hende med de
Ord: „ Moder, giv Dig tilfreds, jeg stal blive hos Dig." Hun svarede: „ saa stal det vsre,
Datter min; Du stal ei komme i Uvens Haand, saa lcenge jeg er ncer ved Din Side,

og snart kan Gud frie os fra denne Tvang." Derpaa stod hun op, steeg ind i Kongesalen,
såtte sig i Hoisoedet, og nu var Kongen med alle Gjoester lystige og glade.

Anden Dag Juul lod Kongen synge Messe for sig og gik derpaa med nogle faa Mcend

ind i sit Kammer, hvor han lod sig aarelade. Derpaa tog han lidt Mad og Drikke til sig;
men gik ei til Bords for Hoimessen i Kristkirken var endt. Ved Bordet var han Me,
indsluttet i sig selv, og taalte ikke noget Lys i Ncerheden af sig. Ikke heller spiste eller
dråk han meget, og var derhos faatalende. Tredie Dag Juul lod han lcese Messe for sig
i sit Hvilekammer, og da han derefter gik til Bords, befandt han sig meget ilde; thi gik
han strår efter Bordet ind i sit Kammer, og til Sengs. Natten derefter drog Sygdom

men paa alt meer og meer, og Dag Juul trutnede hans hele Legeme. Der var kun
faa Folk omkring ham, og hans Onde voxede dagligen indtil ottende Dag Juul, da han
opgav sin Aand. Da var hans Legeme saa optrutent og blaat, saa at det ikke mere lignede
et Mennestes Legeme. Han blev begraven i Kristkirken, paa den nordre Side tvcers over
for Kong Sverrers Grav. Alle Landets Folk sorgede ved hans Grav og sagde, at hans
Dod forvoldte dem det storste Tab.

Kong Håkon var en saare vakker Mand, vel falden af Lemmer, og saavel Ansigt som

Håar havde en smuk Let. Han var ikke meget hoi, dog hoiere end hans Fader; hans Maal
var reent og klart, og Ordene faldt ham vel i Munden. Meget havde han forandret sit
Vcesen, siden han blev Konge, dog alt til det bedre. Han var meget stille; men havde et
vcvrdigt Udseende, nåar han sad i sit Kongesiede.
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Kong Guttorm Sigurdsson.
Tiende Dag Juul holdt Bispen Raad med Kongens Hird og med Hovdingerne, om

hvem de jVulde vcelge til Konge i hans Sted. De bleve alle enige om at udncevne Gut
torm / en Sen af Sigurd Lavard, en Sonnejon af Kong Sverrer, og Brodersen as

Kong Håkon, som da var 4 Aar gammel. Det blev og i Raadet bestuttet, at Håkon Ga
lin skulde paa Kongens Vegne styre Riget og forestaae Hirden. Derimod skulde Peter
Sleiper og Einar, Kongens Svoger, opfostre Kongen og have ham under Tilsyn. Dette

blev eenstemmigen bifaldt og med Vaabentag bekrceftet. Da de derpaa ginge til Bords,
ledte Hovdingerne Kongen md, såtte ham i det kongelige Hoiscede, og viste ham kongelig
Wre. Siden tog Kongen et Svcerd og bandt det ved Håkon Galins Side, hcengte et

Skjold om hans Skuldre og gjorde ham med Hovdingernes Samtykke til Jarl, og fatte

ham paa Bcenken hos sig, i hvilken Anledning ogsaa alt Krigsfolket holdtes samlet. Derpaa
sendte Kongen og Jarlen Breve til Throndhjem af det Indhotd, at Inge en Son af Baard
Guttormsson, stulde have hele Throndelagen i Forlehning.

Da dette rygtedes i Danmark, var Erling Steinvceg i Kaupmannahavn, og strax
sogte alle Bagler, som havde vceret hos ham Vinteren for, til ham, saa han samlede en stor
Skare om sig. Der kom ogsaa til ham fra Norge: Thorleif Skalp, Arnbjorn Trold,
Odd, Tand, Sonner af Augmund, og disse sendte Mcend til Norge med det Bud, at alle de,

som vilde styrke deres Skare, ffulde komme til dem i Aalborg. Erling foer til Danernes

Konge, klagede sin Nod for ham og forlangte hans Hjcelp, i det han paastod, at Kongen
som hans Frcende burde yde ham sin Bistand til at faae sit Fcedrenerige igjen, og dette lovede

Kongen ham. Nu begyndte Erling i Langfasten sin Reise fra Kaupmannahavn og foer
til Aalborg med sin Skare. Der kom fra Norge til ham Reidar Sendemand, Philip
pus af Vegin, lon Drotning og Saulve Disarsson, hvorpaa han samlede storre og mindre
Skibe hvormed han stak over til Viken, seilede derpaa til Oslo, og der underlagde alle Ind
byggerne sig ham.

Erling bad Bisp Nikolaus, som var i Oslo, tillade, at han ved Icernbyrd maatte
bevise sin Fcedrene-Herkomst; men Bispen vilde ei tilstede, at dette skede i Oslo. Da nu
Lendermcendene og Stormcendene lagde sig imellem og styrkede Erlings Begjcer, tillod Bi

spen ham at bcere gloende Icern, nåar han vilde gjore det i Sarpsborg. Nu foer Erling
til Borg, for at fceste Icernbyrd. Men just som Icernproven skulde gjores, paastod Bispen,

at han maatte fare til Tunsberg, og der aficegge Proven i Danakongens Ncervcer, som
ventedes snarlige» did, og alene kunde visseligen vide, om Erling foer med Sandhed. Gav
Dana-Kongen sit Samtykke til Proven, og denne gik lykkeligen for sig, kunde han vente

Twst og Hjcelp hos Kongen. Foer han derimod med Logn, maatte han vente as ham sin
Straf. Erling var dermed tilfreds, og tilstod Bispens Begjcer stolende paa Guds Bi
stand i denne sin retfcerdige Sag; og nu foer han til Tunsberg.

Aldrig saasnart erfoer Bisp Nikolaus, at Erling samlede sit Mandffab i Danmark,

ssr han foer til Danakongen, og spurgte ham, om han vilde give Erling sin Hjcelp? Kon
gen svarede, at han virkeligen havde lovet ham denne for Frcendskabs Skyld. Da sagde
Bispen: „Underligt nok synes det mig, Herre, at saa viis en Konge som I, vil tillade Folk

i Eders eget Land at gjore oprorske Anslag til Strid mod et andet Rige, og det under en

Hovding, hvis A3t og Byrd Ingen kjender. Thi tcenker jeg, at han er en Torpers Son

fra Oplcmdene, der er jaget fra sit Fedreland formcdelst sin Logn og Digt, lcenge foragtet af
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gjeve Mend. Vil Inu sende en Her til Norge, for at stille Guds Vrede og den Uorden,
hvormed dette Rige er hjemsogt, formedelst Baglernes Opror, da sattter En af Eders egne
Frender derover, paa hvis Lydighed og Troskab I kunne lide; thi nu haver Gud styrtct alle
de Baglernes Hovdinger, som havde Forstand til at raade, fordi de brugte den mere til det
Ande end til det Gode; thi have de nu tåget en barnagtig Mand til Konge uden Forstand,
og selv ere de raadvilde." Kongen svarede: „saa vel forsorgede ere mine Frender her i
Danmark, at de ei ville fare til Norge med disse Folk." Bistoppen sagde: „jeg kjenderen

Mand, som er vel skikket til dette Wrende, og det er Eders Frende, Philippus, en Ssster
son af Kong Inge i Norge; thi han har alle de Egenskaber, som somme en Konge og Hov
ding. " Da Biskoppen ofte og med fagre Ord foredrog denne Sag for Kongen, kom det om»

sider dertil, at Kongen gav sit Samtykke, og lovede at ville komme neste Sommer til Norge.
Derpaa foer Bispen hjem.

Neste Sommer seilede Kong Valdemar over til Norge med 3i)o Skibe, og kom

Botolphi Dag til Tunsberg. Med ham vare Philippus Simonsson og Haldor Kaareson,
hvilke begge vare Nordmend, og Philippus's Moder var Margreta Arnes Datter paa Stodr.
heim. Vlargreta var en Soster af Kong Inge Haraldsson paa Modrene-Side, og Orm,

Kongens Broder, var en Son af Ivar Sneis. Kong Valdemar havde lovet Bisp Ni'
kolaus, at Philippus skulde blive Anferer for Baglerskaren, dersom denne dertil vilde give
sit Samtykke. Men da nu dette forelagdes Baglerne, skrege alle Skarens Hovdinger der»
imod, sigende, at de vilde have Magnus Konges Son til Konge, som dertil var sod og baa
ren, og at de ingenlunde vilde lyde den Konge, som ei havde hoiere Byrd end de selv. Hellere
vilde de splitte Flokken ad, og Enhver sorge for sig. Bonderne svarede, at hvis nogen Kon
geson var forhaanden, vilde de yde ham Hjelp og Lydighed; men fandtes Ingen saadan,
vilde de dog intet Opror gjore indenlands. Da Biskop Nikolaus saalunde merkede, at
ingen Troskab var at vente af denne Skare, med mindre Erling udkaaredes til Konge, sagde

han til ham: „mig synes, at ikke Bonderne gjerne boie sig til Lydighed mod Nogen, saa Du
kun liden Trost har at vente af dem, med mindre jeg stiller mig ved Din Side og forfrem
mer Din Sag. Thi det veed jeg vist, at om Din Jernbyrd ei gaaer vel fra Hacmden,

lader Danakongen Dig drebe, og endskjondt jeg har en sikker Anelse om, hvo Din Fader
monne vere, staaer det dog i min Magt, at vende Sagen hvorhen jeg vil. Hvis Du derfor vil
foroge min Frendes, Philippus's Heder og Verdighed, og gjore ham til Din Jarl, saa
vil jeg flaae mig paa Din Side, hjelpe Dig til at reise denne Skare, og stotte Dig asal
min Magt, med alle mine Framder og Venner, saavidt jeg kan orke." Saalunde blev det

afgjort mellem dem, at Philippus skulde vorde Jarl, dersom Erling tog imod Konge-V<er
digheden.

Erling Steinveg foer til Tunsberg, hvor han anden Gang festede Jernbyrd. Biffop
Nikolaus viede Jernet; men Kong Valdemar, som nu ogsaa var ankommen, foresagde

ham Eden og styrede Jernbyrden. Da Erling skulde udfore denne, Mede Kong Valde

mar vebnede Mend trindt om Kirken, og da kunde det vel merkes, hvad der forestod Er
ling, om det ei gik ham godt med Jernbyrden. Da Erling efter Jernbyrden blottede sin

Haand, ledte Biskop Nikolaus ham frem i Kordoren, holdt Erlings Haand i Veiret, lagde
sine Fingre i den og sagde med hoi Rost: „Vel haver han renset sig, aldrig saae jeg nogen
Haand komme saa uskadt fra Jernet som denne." Kongen, som stod tet udenfor Kors»
doren, og alle hans Folk, som stode nedenfor i Kirken, begyndte nu at takke Gud og istemme et te

Btn6rKoim (ikke Stads Nein, som P. Clausssn ftilagtigen har, hvorom ste 2 V. S. 161.
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lleum laullainus. Den Dag var Erling Kongens Gjcest, og Kongen gav ham 35
Langstibe med fuld Udrustning. Dagen derpaa blev Erling udncevnt til Konge paa Hau

ga-Thing, og han gav Philippus larlenavn. Lidt senere foer Kong Valdemar med sit
hele Mandskab i al Fred bort fra Norge til Danmark, uden at tilfole nogen Mand Skade.
Mange sogte nu Erling, og svore ham Lydighed; blandt Andre solgende Lendermcend:
Arnbjsm lonsson, Helge Birgesson, Asbjorn Kopper, Gyrder Benteinsson, Guttorm Tvare,

Orm Lange, Thord Dokka, Benedikt as Gumances, Simun Kyr, Kolbein Raude, Gyrder

Skjalge, og Alle tilhobe havde mange Folk og vakkre Skibe med sig. Ved St. Hans Tid
fore de ud til Sarpsborg og holdt Thing der. Paa dette blev Erling udkaaren til Konge
og Philippus til Jarl. Siden fore de tilbage til Tunsberg, og Biffop Nikolaus var i
deres Folge. Da Birkebenerne spurgte dette, romte de undas nordefter, Nogle til Bergen,

Nogle til Throndhjem.

Efter Kong HakonS Dod var Dronning Margreta i Bergen, og var tilligemed sine
Mlend as Alle mistcenkt for at have forvoldt Kongens Dod, ja det gik omsider saa vidt, at
hun og hendes Tjenestemcend aabenbart beskyldtes for at have forgivet Kongen. Men
hun ncegtede dette aldeles og paastod, at hun og hendes Folk deri vare uskyldige. Hå
kon Galin sogte at befrie hende for denne Anklage, og understottede hende troligen i denne
Sag, men omsider dreve Lendermcendene og Kongens bedste Venner saa ivrigen paa Sa
gen, at Dronningen maatte formaae en Mand til at bcere Icern for sig og hendes Mcrnd,
for at bevise deres Uffyldighed. Manden, som bar Icernet, hedte Pecer, og han blev me«
get ffadebrcendt, hvorfor han strax blev fort til Havs og druknet. Efter dette Sagens
Udfald, begyndte Kongens Mcend og Krigere at knurre, sigende, at Dronningen havde fortjent
samme Straf. Hun blev herover forfcerdet, og sogte Hjwlp hos sine Venner. Troligen
stod Håkon Galin hende bi og hjalp hende til at komme afsted til Sogn, og derfrå op til
Valders til Erling paa Qv id in, som siden lod hende ledsage til Vcermeland og derfrå til
Svearige. Fru Kristina blev tilbage hos Håkon Galin og stod hos ham i stort Venskab.

Da Birkebenerne om Sommeren spurgte, hvorlunde Baglerne havde samlet en stor

Skare i Viken, samt hvad der havde tildraget sig, fore de til Throndhjem. Håkon Galin
tog Fru Kristina med sig; men lod et stort Krigsmandskab blive tilbage i Bergen med sol

gende Hovdinger: Dagfinn Bonde, Thorgrim as Ljaances og Thord Brase. Da Jarlen
Håkon Galin kom til Throndhjem, lod han tilligemed Kongen Almuen stcevne til Vrething,
og samlede Krigsfolk.

Kort efter faldt Kongen i en Sygdom, hvori det syntes ham, at han blev stukken
med skarpe Som over sit hele Legeme, og da han blev spurgt om, nåar han forst havde
fornummet dette Onde, svarede han, at den svenske Kone (Fru Kristina) havde sat ham paa
sine Knce og med Hcenderne famlet om paa hans hele Legeme, hvorefter denne Sygdom
sirar havde overfaldt ham. Faa Dage derefter dode Kongen af denne Sygdom, og blev
begraven i Kristkirken. Nu raadede Håkon Jarl over Krigsfolket og havde en stor Hcer.

Kong Sigurd Haraldsson havde en Datter, ved Navn Cecilia, lom blev opfostret i
Throndelagen ial Hceder, og som det sommede sig et Kongebarn. Da Kong Sverrer be
gyndte at stride om Norges Krone, som for fortalt, fandt han Cecilia i Vcermeland, erkjendte

Hauga-Thing, see 1 V. S. 90, 2 B. S. 438.
humane», see foran S. 147.
2vi6in, en stor Gaard i Hurums Annersogn til Vangs Prcesterd. i Valders, sec 1 V. S.

51. hos P. Clausssn findes Stedet urigtigen skrevet „Quidme."
i Ssndhordland, hvorom see soran S. 147.
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hende for sin Ssster, og talede ofte med hende. Den Gang var hun gift; thi da Erling
Skakke strcebte efter at sdelcegge hele Kong Harald Gilles Slcegt og Afkom, blev Ce
cilia gift i Vermeland med Lagmanden Folkevider. En Son af dem var nu Håkon

Galin, Jarl i Norge. Da Cecilia spurgte, at hendes Broder Sverrer var bleven Konge i
Norge, forlod hun sin Mand, som hun ikke elskede, og Kongen overlod hende til Beboelse
Gaarden Gelmin, hvor hun var opfostret.

Baard Guttormsson paa Reine var en Son af Asolf Skulesson, og Skule en Son

af Toste Jarl, som er fortalt i Harald Haardraades Historie. Asolfs Moder var Gud
run Nefsteinsdatter, og hendes Moder var Ingerid, en Datter af Kong Sigurd Syr.

Guttorms Moder var Thora, en Datter af Skopte Bgmundsson. Bgmund var en Ssn
af Thorberg Arnesson, og Bgmunds Moder var Ragnhild, en Datter af Erling Skjalgs
son. Thoras Moder var Sigrid, en Datter af Thord Folesson, som var Olaf den Helli
ges Mcerkesmand. Sigrids Moder var Alof, en Datter af Einar Tambarstelver, og
Alofs Moder var Bergliot, Håkon Jarls Datter.

Baard Guttormsson var Lendermand, som hans Forftedre fsr ham havde vceret. Han
var en vakker Mand, stille og sagtmodig i sit Vcesen, holdt sig vel og var meget rig. Da
Kong Sverrer blev kaaret til Konge, boede Baard paa Rein, og kom snart i stort Ven«

stab med Kongen; thi begjwrede han omsider Kongens Ssster af ham til Mgte. Kongen
gav dertil sit Ja; men Erkebisp Eystein vilde ingenlunde tilstede det, saalamge hendes Mand
Folkvid endnu levede. Cecilia farer derfor til Erkebiskoppen, og ien Samtale med ham, ved
hvilken Kong Sverrer og mange Lendermamd vare naervcerende, spurgte hun ham, om han
havde forbudet hende at gifte sig efter sine Framders Raad? Dertil svarede han ja, og bad
hende forfsie sig til Vwrmeland til hendes Mand. Hun svarade: „jeg kan reent ud sige,
at jeg ingen Mgtemand har; thi da Erling Skakke og hans Ssn Magnus Konge havde tagetalle
dem as mine Framder af Dage, som de kunde faa fat paa, og ventede at kunne vorde dem

farlige, sendte de mig ud af Landet, og tvang mig, mod min Villie og mit Samtykke, til at
dele Seng med Folkvid Lagmand. Ikke heller vidste jeg noget Raad at flippe derfrå,

fsrend Broder min kom her til Riget, og jeg stolede paa ved hansHjcelp igjen at vordefri."
Siden beviste hun dette med sanddrue Mamds Vidnesbyrd, hvorefter Biffoppen tillod Gis»

termaalet, og Kongen gjorde hendes og Baard Guttormssons Bryllup med al ssmmelig
Hwder. De fik en Ssn sammen, som fik Navnet Inge, og blev siden Konge i Norge.
Kort efter dsde Kongedatteren Cecilia, blev begravet i Kristkirken, nordenfor Choret, og
hendes Grav blev herligen pyntet. Baard Guttormsson giftede sig siden med Ragnfrid,
Erlings Dattter paa Qvidin, som var Lendermand i Valders. Deres Bsrn vare: Sigurd,

Asulf, Guttorm og Skule, og en Datter ved Navn Ingeborg, som blev gift med Alf af
Thornberg, med hvem hun havde en Ssn, som fik Navnet Erling Unge. Baard dode i

Bergen Sommeren efter det Slag, som blev holdt i Florevaag imellem Kong Sverrer og
Dstjwggerne. Han blev begraven i Kristkirken paa den nordre Side af Choret, og herli.

gen blev denne smykket. Derpaa forfsiede hans Ssn Inge sig til Kong Sverrers Hof,
hvor han blev opfostret.

Kelmin, ste 2. V. S. 203.
Nei», hvorom ste 2 V. S. 80.
Koi-nbsi-A, nu Tanberg paa Ringerige, hvorom ste Hak. Hakonss. S. C. 189.
Mttl-uvZKar ved Bergen, ste 2 V. S. 142.



Hak. Sver., Gut. og Inges Saga. (Ester Claussen). **177

Kong Inge Baardsson
Ester Kong Guttorms Dod holdt Lendermcendene Raad om hvem de skulde kaare til

Konge. De fleste Stemmer vare enige iat vcrlge Jarlen Håkon Galin; men Erkebiskop Erik såtte
sig derimod, yttrende, at der var Tvist og Uvenskab mellem ham og Håkon. Desuden
indvendte han, at Jarl Håkon stod i noie Venskabs-Forhold med Svea-Frucn Kristina.
Til samme Tid strommede Bonderne til fra alle Fylker i Throndelagen, da de vare stcevnede

til Vrething for at kaare en Konge. -Der kom paa Valg Brodrene Håkon Galin, Inge
Baardsson og Sigurd, Sverrer Konges Sostersonner, saavelsom Kongens Frcende Roar,
og Kongens Sosterson, Peter Steiper, som var gift med Ingeborg, en Datter af Kong
Magnus Lcrnge raadsloges om disse Valg, hvorom Lendermoendene toge
forskjellige Bestutninger. Tilsidst blev Thinget sat paa Oren, og Olaf den Helliges
Skrin frembaaret. Der paa Thinget indfandt sig ogsaa Erkebiskop Erik med andre geist
lige M<rnd. Da de havde handlet en Stund om Kongevalget, blev henviist til Loven, at
Bonderne skulde vaelge Konge; og heri samtykkede Alle. Nu ginge Bonderne paa
Raad med hverandre, om hvem de skulde kaare til Konge af Kong Sigurds Datter
ssnner, nemlig Håkon Jarl, Inge Baardsson og Sigurd Baardsson. De Fleste be
stemte sig for Sigurd; thi han var stille, retsindig, beskeden og venlig i Omgang. Nog
le såtte sig dog derimod, i det de paastode, at han ei havde Kraft til at styre Riget nu,
da Fienderne vare komne i Landet med stor Krigsmagt; men at Håkon Jarl derimod
var bedst skikket til at anfore Hceren. Saalunde kom det dertil, at Lendermwndene er

klcxrede sig for Håkon Jarl. Bonderne derimod sagde: „det er alles vores Villie, vi

Bonders, at vi ikke ville have ham til Konge, som paa fcrdrene Side er af Gotisk A3t;
heller kaare vi ham til Konge, der ligesaa ncer som han er af Kongebyrd, og derhos paa
florene Side er af den bedste )Et i Throndelagen, og det er Inge Baardsson." Nu
kaaredes Inge til Konge, ester Erkebiskoppens Raad, samt alle Lendermamds og samtlige

Bonders Vilie og Samtykke, og de svore ham uryggelig Troskab og Lydighed. Derimod
svor han den Ed, at han vilde styre Riget ester Landsens Lov. Nu gave alle Hirdmamd,
og alle de, som havde tjent de henfarne Konger, sig i hans Tjeneste; men Håkon Jarls
Venner og Tilhamgere begyndte derimod at knurre, sigende, at Håkon var bedre skikket til

at staae i Spidsen for Hceren, hvori og Krigsmamdene istemte. Dog kom det omsider til For
lig, og det bestuttedes, atlnge skulde vcere Konge; men Håkon Galin vcere Jarl og anfore Hceren,
og nyde Halvdelen af de kongelige Indtcegter med Inge. Derpaa gjorde Inge ham til

sin Jarl, og Håkon svor Kongen Lydighed og tilsagde ham den mandhaftigste Hjcelp. Si
den tildomte Bonderne Kongen eenstemmigen Ret til at udskrive halv Skat og Ledings-
Mandskab, hvorefter Kongen og Jarlen rustede sig skyndeligen med stort Mandskab og
mange store Skibe.

Ester St. Olafs Dag om Sommeren (den Juli) fore Baglerne fra Tunsberg
med deres hele Krigsmagt, i alt 35 Skibe stcerk, og seilede nordefter langs med Landet,
hvor de krcevede Leding og alle kongelige Rettigheder. Langsomt fore de frem, og da de
kom til Bergen, vare Birkebenerne paa Borgen, som for fortalt. Baglerne tramgte ind
i Byen, og gjorde nogle Anfald mod Borgen, for at indtage den. Da sagde Erling

Steenvceg til Baglerne: „Skyder ikke paa dem; thi de ere mine Mamd." Baglerne laae

om Natten paa deres Skibe, hvoraf Nogle laae for Anker, Nogle ved Munkebryggen, og
derfrå ginge Baglerne op i Byen. Ofte rykkede de op mod Borgen og skjode paa hver

I) Jfr. S. 147.
111. Binds <stc Hefte. 23
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andre, hvorved Nogle saaredes; men kun Faa bleve drwbte. En Dag lod Erling nogle
lagter hale ud til Holmen, og laegge til ved Biskopsbryggen, hvorpaa han med sine Folk
rykkede op til Kristkirken. Da Birkebenerne saae dette, ginge de dem i Mode, og nu ver
ledes Skud imellem dem, og eftersom Birkebenerne maerkede, at Baglerne ei vare mand

stoerke, stormede de til fra alle Kanter, saa Baglerne maatte vige. Men Erling kastede sig
i Våndet, dukkede under, og stav ombord med sine Folk, efterat Mange vare drcebte. Nu
spurgte Baglerne Erling, om de Mcend, som paa Slottet vare, endnu vare hans Mcend?
Kort efter forlode Baglerne Bergen og droge Nord paa Landet, hvor de såtte Syssel»
mcend i alle Sysler, indtil de kom til Rugsund, hvor de opholdt sig i 3 Vger. Der ind
krwvede Biskop Nikolaus de Skatter, der tilkom ham, og der kom mange Ledingsfolk til
ham, og desuden Endre Hegge, Lodin Stallar med en stor Skare, Nikolaus Botolfsson

og hans Broder Kaurlunge, samt Kalf af.Hornyn. Der finge ogsaa Baglerne Tidende
om, at Birkebenerne havde udvalgt en Konge og Jarl og vare ventendes nord fra Landet
med en stor Håer. Thi bleve Nikolaus Biskop og Baglerne enige om at drage til Bergen,
igjen og indtage Kastellet. Altsaa seilede de til Bergen og landede ved Laxevaag.

Biskoppen havde med sig en Dsterlcending, som paastod, at han kunde gjore Belei
rings - Maskiner med saa stor Konst, at de dermed kunde odelcegge Borgen, sigende, at

han for havde vceret med at nedbryde Festningsverker ved samme Konst, hvorhos han
tilbod, at hvis han ei udforte hvad han lovede, maatte de sette ham paa Valstyngen, og
jkyde ham ind i Borgen. Nu blev en stor Mengde Tommer, tilligemed Andet, hvad her
til behovedes, samlet. Men medens de systede hermed, kom der Tidende om, at Birke
benernes Seil vare seede nord paa Stafe-Fjord; thi lod Biskoppen Mandskabet ved Luren
sammenkalde, og holdt Raad med Skibshovdingerne, om hvad nu var at gjore. Erling
Steenveg gav det Raad, at de skulde bie Birkebenerne og holde Slag med dem, og dette
Raad bifaldt de Fleste blandt Baglerne. Men Biskoppen tog saalunde til Orde: „ Vil Du

ved denne Soborg staaes med Birkebenerne, da skal Du ei behove at sorge for Dine Folk
efter denne Dag, og de som give Dig dette Raad, have ei rigtigen bedomt deres egne Kmf
ter. leg derimod raader til, at vi strår paa Stand seile oster til Viken, for der at stride
med Birkebenerne, dersom de forfolge os." Dette Raad blev fulgt, og de seilede Nattter

og Dage indtil de kom til Tunsberg; men Biskoppen foer til Oslo.
Strår efterat Baglerne vare seilede bort, kom Birkebenerne til Bergen med mange

Folk og stere store Skibe; men saasom det stundede til Vinteren, vilde de ei forfolge Bag
lerne ; men bleve nogen Tid i Bergen og vendte derpaa tilbage til Throndhjem. Bagler
ne bleve derimod i Tunsberg om Vinteren; men paa begge Sider havde de Krigsfolk og
Anforere paa Venene, som tilsoiede hverandre stor Skade. Af Birkebenerne vare Ulf Ha«

ne, Harald Kesia og Gudleik Flotbytta; af Baglerne Thorald Auguson, Gudleik Skreidung,
Benedikt af Gumanes paa Ringerige, Jon Gridmand fra Valders og mange Flere.

Nollnr, nu Communen, see 2 B. S. 142.
i Nordfjord, see foran S. 148.

P. Clausssn har Hsigre, cfr. I. o.
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Samme Vinter sendte Bistop Nikolaus nogle af sine Mcend op til Valders for at

tåge Baard Guttormssons Sonner, Guttorm og Skule til Fange. Men Erling Bonde
(paa Qvidin), i hvis Huus de vare til Opfostring, fik Nys derom, og sendte dem til en
Skovbygd, for at forblive der, saa lcenge Baglerne vare i Valders. Siden sendte han
dem til Throndhjem, til deres Broder Kong Inge, hos hvem de forbleve. Samme Vin
ter var Erik, der siden blev Konge i Svearige, hos Kong Inge, og samme Vinter ved
Juletid holdt Håkon Jarl Bryllup med den svenffe Fru Kristina. Sommeren derefter

lod Kong Inge Folk udskrive af hele Throndelaget og overalt nordenfor Stadt.
Kong Inge og Håkon Jarl droge Nord fra med en talrig Flaade og en stor Hoer,

og mange af deres Lendermcend vare i Folge med dem. Kongens Svoger, Einar, var

i Stavanger, hvor Baglerne havde samlet 27 Skuder og lagter, for dermed at fare til
Bergen. Da de kom til Fjolbyrja spurgte de, at Kongens Svoger Einar var i Sta
vanger med sine Folk, uden at have faaet Nys om dem; thi lettede de tidligen paa Da
gen og kom ved Middagstid ind til Stavanger. Einar var fravcerende ved et Stcevne
mode for at stifte et Forlig, og tankte paa Intet mindre, end at Baglerne skulde komme

over ham. Da han nu saae, at han ei kunde komme undas, sprang han op i Taarnet i
den hellige Svituns Kirke. Baglerne brode Kirkedoren op, og tilbode Einar Fred og
Forlig, og omsider gik han ned af Taarnet og ind i Koret, hvor han gjorde Ed paa aldrig
mere at stride mod Erling Steenvceg, hvorpaa de toge ham med sig ud af Kirken. Erling
og de andre Hovdinger vilde cerligen holde, hvad de havde lovet Einar; men Krigsfolket

vilde raade. Da Einar saae, hvad Udfaldet heraf vilde blive, udbrod han: «ussel og
jvigefuld er Baglernes Fred og Leide." Strår derpaa blev han drcebt med 4af sine

Mamd, og henved 50 af dem havde de tilforn drcebt, efterat de havde tåget dem ud af

Kirken, endffjondt de og havde tilsagt dem Fred og Liv. Efterat Baglerne havde gjort et
stort Bytte i Stavanger, vendte de tilbage til Tunsberg.

Kong Inge og Håkon Jarl kom med deres Skibe til Bergen, hvor de opholdt sig i
nogen Tid, og seilede siden osterpaa. Dengang vare Baglerne i Tunsberg, og rustede sig
til at seile nordefter. Men da de spurgte Birkebenernes Ankomst, holdt de Raad med

hverandre, hvad nu var at gjore. Biskop Nikolaus raadede dem til at fare ned til Dan
mark, og ei staaes med Overmagten. Raadet blev antaget, og Baglerne seilede til Hal
land, hvor de en Tidlang laae i Havn. Birkebenerne fore til Tunsberg, hvor et Hauga

thing blev holdt, paa hvilket Kong Inge af hele Almuen blev udkaaret til Konge, og Hå
kon til Jarl. Siden fore de til Sarpsborg, hvor Kong Inge paa Borgarthing ogsaa
blev udncevnt til Konge over hele Landet, og Håkon til Jarl. Derpaa underkastede de sig
hele Viken, fatte Sysselmcend i alle Sysier, og fore siden igjen til Tunsberg.

Da Baglerne spurgte dette, holdt de et Raad, hvorefter Jarlen Philippus foer Nord
i Viken, og med ham Arnbjorn lonsson, Philippus af Vegin, Reidar Sendemand, Ni
kolaus Botolfsson, Atle Gridkona, og Helge Birgesson (Gaurn), som samtligen havde 20
Skibe med sig. Erling Steenvceg blev derimod tilbage i Halland med nogle FaaafMand
stabet, og Nikolaus Biffop var forud faret til Kaupmannahafn. Baglerne seilede saa fort
de kunde, i den Agt at komme uforvarendes paa Birkebenerne. Da de kom til Hafsteins
sund, landede de, for at oppebie Aftenen og seile over Fjorden om Natten. Men da en

Fjelds i Ryfylke, see foran S. 149. Fjeldberg hos P. C.
Veixw paa Ringerige, see foran S. 123.
Gredmand, Ped. Clausssn.
UalBt6inBsuucl i Bahuus-Lehn, see for S. 149.
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Farkost seilede dem forbi og ilede vester ud over Fjorden, moerkede de nok, at der maattevcere
kommen Tidende til Byen om deres Ankomst; thi lagde de alle Aarer til for at indhenteKoggen;
men de naaede den ikke. De seilede saalunde tilbage til Halland til deres ovrige Mand»
stab, og stcevnede samlede over til Aalborg. Efterat de havde voeret der nogen Tid, kom
Nikolaus Biskop til dem.

Samme Sommer såtte Birkebenerne Peter Steiper over Ryfylke i Kongesvogeren
Einars Sted. Men Peter var faren oster med Birkebenerne og havde sat sin Sosterssn

Ani og Thorkel Dreke over Lehnet i sit Sted. Da kom Sorkver Snåp, Simon Ore,
Erling Skamhals, Halle Laud, Vgmund Eikiland, og Birger as Stangir fra Oplan»

dene ned i Hardanger og drcebte Erling tilligemed hans Son. Han var Thorgrim af
Ljaanoes's Lendermand. Siden fore de afsted for at opsoge Ane og Thorkel, kom ufor»
varenoes paa dem i Karmsund og drcebte dem med 35 Mand.

Baglerne knurrede over, at de skulde dvcele saa loenge i Aalborg; thi seilede de over

til Vistaa i Halland igjen. Derfrå seilede de til Augusund udenfor Konghelle, og stege
der paa Land; men Lodin Stallar og Arnbjsrn lonsson med 200 Mand og alle deres

Skibe sendtes tilbage til Halland igjen. De styrede ser ind i Vista, hvor de landsatte de«

res Skibe. Her forlod Bistop Nikolaus sit Skib, Bokastreppen, og foer landveis Nord
til Viken. Af Baglerne fore Somme til Lands, Somme med Skuder og lagter til Sarps»
borg, derfrå til Mjosen, og nordover til Hedemarken. Da de kom til Lille-Hammer, sprang
uforvarendes Gudlog Flotbytta med 4 Mand ud af Skoven, droebte Odd Ran, en Ssn af
Vnund Lyn, og ilede derpaa tilbage til Skoven igjen. Siden fore Baglerne Nord over

Fjeldct til Orkedal, og derfrå til Nidaros, hvor de stcevnede til Dre-Thing. Aun faa
Folk indfandt sig paa dette Thing, hvor Erling blev udncevnt til Konge, og Philippus til

Jarl, hvorefter de indsatte Sysselmcend i Syslerne. Dog vare Bonderne sene til at betale
dem, hvad Kongen tilkom.

Da Kong Inge og Håkon Jarl spurgte, at Baglerne vare i Throndhjem med deres

hele Krigsmagt, deelte de det Mandstab, som de havde. Kong Inge foer nord i Landet,
og Håkon seilede oster til Halland til dem, som stulde holde Vagt over Baglernes Skibe
ved Nisaa. Der blev Arnbjorn Trold, en Sen af Vnund Lyn, drcebt med 30 Mand.

De ovrige flygtede op i Landet, hvorpaa Håkon Jarl tog Bokastreppen med alle ovrige
Baglernes Skibe, stak Ild paa Nogle; men bragte Nogle med sig Nord i Landet, og kom
til Bergen seent om Hosten, hvor han forblev om Vinteren.

Nu foer Kong Inge til Throndhjem; men Baglerne havde sendt Asbjorn Kopp, og
Thorald Skinrmg sorpaa til More for at forsvare Landet. Da nu Birkebenerne vare
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Halle Ogmundsson aff Egeland, P. C.
swnxii-, see foran S. 164.
Lydances hos P. C.

see 2 V. S. 91 og foran S. 149.
P. Clausson har Ogsund. Er denne Angivelse rigtig, saa kan hermed hverken v«ere meent

enten Nrsund eller det nordlige Svansund, men maaffee snarere det nuvoerende Ulfvesund. See
foran S. 119.

P. Clausson har Vin-Aa.
Fladbond, P. C.
Tand, P. C.
Amund, P. C.
Ni2i, see 2 V. S. 28.
Skinckring, P. C.



Hak. Sver., Gut. og Inges Saga. (Efter Clausson). **181

komne i Linie med Stadt, saae de Baglerne komme roendes, forfulgte dem og joge dem
fra Borde. Nogle af Birkebenerne roede ind til Thingvold, hvor de stodte paa Lenderman
den Guttorm Thvare, som blev drcebt ved mange af sine Folk. Seent om Aftenen lan
dede Asbjorn Kopp ved Solffjel; men om Natten overumplede Birkebenerne ham og joge

ham lcengere ind i Landet med alle sine Folk, hvorpaa de holdt Vagt paa Aen, at Ingen
skulde komme bort. Da det lysnede om Morgenen, ransagede de Den, og drcebte alle
dem, som de fandt; dog undkom Asbjorn med Nogle af sit Mandskab. Efter dette sei

lede Birkebenerne videre nord paa, og toge ved Agdances en Skude fra Baglerne, hvor
efter de seilede ind til Nidaros. Saasnart Baglerne saae Birkebenernes Flaade, ilede de
ud af Byen over Broen, og op til Saelabu, derpaa over Skanoyjarfjeld til Østerdalen, og

videre til Hedemarken, hvor de bleve indtil Juul, og opholdt sig mest paa den store A i
Mjosen. Efter Juul droge de til Oslo.

Strår efter lulen fore Baglernes Hovdinger omkring i Syslerne for at besorge

Skibe byggede. Saalunde lod Philippus af Vegin, som havde Borgarsyssel, der bygge
2 Skibe, Asbjorn Kopp lod et bygge paa Folden, Thorald Auguson et i Oslo, Orm
Lange et i Odinso, Thorstein Tjof et i Sotances, lon Drotning to ved Gota-Elven, Gu
dolf af Blakkastad og Gunnar Aasuson to i Lider, Reidar Sendemand to i Drafn (Dram

men). Philippus Jarl lod bygge to Skibe, Thord Dokka et Skib, Hundolf Hetta og Gun
nar Laugn to i Skida, Gyrder Benteinsson et i Visedal, Simon Kyr og Ragnar Ga
malson i Befja to Skibe, Arnthor Foka et i Bergheims-Herred, og i Alt blev der bygget
22 Skibe.

lon Drotning, som var Sysselmand oster ved Gota - Elven, foer tit omkring i sit

Syssel. Da han engang var til Gjcest hos en Bonde, ved Navn Thrand, der havde en
vakker Hustru, lod han baade Bonden og hans Kone kalde til sig; men da de indfandt sig

hos ham, lod han Bonden ffyde ud af Doren, og beholde Konen hos sig. Da Bonden
klagede over stig Medfart, anklagede han Bonden for en Brode, hvori han var uskyldig.
Forgjeves var Bondens Forsvar; lon lod ham binde fast til Halen paa sin Hest, forte

ham saalunde ombord med sig, og Bonden maatte lose sig med en halv Mark Guld. Da
lon Drotning faa Dage derefter selv anden gik op til en Kirke i Ncerheden, laa Thrand, selv ot
tende, paa Luur efter ham paa Bjerget tatt derved, og da lon gik ind i Kirken, sprang de ind

i den og angrebe ham. lon tog sin Tilstugt til Choret; men Thrand ffjod et Spyd mod

ham og saarede ham. Derpaa sprang han ud igjennem Chor-Doren; men Thrand for
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fulgte ham, drcebte ham paa Ågeren nedenfor Kirken og hug Hovedet af ham. lons
Liig blev fort til Konghella og begravet i Munkeklosteret; men Thrand foer til Birkebe.
nerne. lons Broder, Gunbjorn, hevnede siden hans Dod, ved at drcebe 9 Mcend og
hugge Foden af 7 Andre.

Imidlertid samlede Erling Steinvwg alt sit Mandffab i Tunsberg, saavelsom alle
de nye Skibe, som han havde ladet bygge, med alle mindre Farkoster, som han kunde
overkomme. Dog havde Birkebenerne spurgt, baade at han havde ladet Skibe bygge,

og Mige at han dermed agtede sig ud af Landet. Nu seilede Erling med sin hele Flaade
om Langfredag osterover, og forst til Odinso. Anden Dag Paaffe vendte han om, sty

rede til Grindholma-Sund, og kom Sondagen derpaa til A3sionces-Verne med 22 Skibe.
Der gjorde han sine Folk vitterligt, at det var hans Agt at drage Nord i Landet; men
Nogle raadede fra, Andre til. Tredie Dagen derpaa kom han til Randarsund, men nogle
af Hovdingerne, som ei vilde folge ham, bleve tilbage i Msionces - Verne med 4 Skibe.
Erling fortsatte Reisen nordefter, indtil han kom til Foksteen. Der tras han en Skude,
hvorpaa der var Birkebenere, ladet med Skibskost, og denne forfulgte han indi Rekevaag, hvor

Birkebenerne sprang i Land. Skuden med Skibskosten derimod tog han, og forte den om Qvstl»
den ind til Eikundasund. Siden seilede han nord til Moster, hvor han holdt Thing med
sine Folk og spurgte dem til Raads, om han forst ffulde tåge ind til Bergen, eller strax

fortsattte Reisen lige til Throndhjem. De Fleste raadede til forst at soge Bergen, saasom
Håkon Jarl endnu intet Nys havde om deres Fcerd. Reidar Sendemand derimod raa»
dede derfrå og paastod, at de burde ile nordefter, hvor Kongen var. Hans Raad blev
fulgt, og de fore Nord til Skaalavik, hvor der bragtes dem den Tidende, at Jarlen hav»

de spurgt deres Komme, og havde med sine Folk rustet sig til at modtage dem. Vel
vilde Erling tåge ind til Bergen forst; men dog gik Reidar Sendemands Raad for sig,

og de seilede nordefter langs med Landet, tilfoiende Birkebenerne stor Skade, hvor de stsdte
paa dem. Håkon Jarl havde sendt nogle Mcend med Breve til Kongen; men Baglerne
overumplede dem i Vaagso, drcebte dem, og bragte Brevene til Erling. De lode saa»

lunde: „Håkon sender sin Broder, Kong Inge, sin Hilsen, og beder ham boere omhyggelig
Omsorg for sin Sag; thi Baglerne ere paa Veien ostenfra, og ikke veed jeg, om de lande
ved Bergen, eller seile lcengere Nord i Landet. Dog ere de ikke staerke; men have kun

smaa Skibe, saa Du ei har synderligen at frygte for dem." Imidlertid fortsatte Erling
Reisen nordefter, langs Landet, og tog i Land ved Pxno, hvor den Tidende bragtes ham
fra Nidaros, at Kong Inge vilde gifte sin Soster med Thorgrim af Ljaanaes, og at Bryl»

luppet skulde staae Dagen derpaa. Nu bramdte Baglerne stere af Birkebenernes Skibe,
og gjorde dem al den Skade de kunde. Da det morknedes af Natten, heisede de Seil,
og seilede omkring Agdances med 14 Skibe, uden at ville bie de andre Skibe, som vare

paa Veien bag efter dem. Erling tilkjendegav sit Mandffab, hvor Enhver ffulde la?gge
til, nåar de kom henimod Byen.

nu Onso i Borgesyssel.
<3rinc!K6lmaBun6, see foran S. 151.
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Lodin Stallar holdt en Tale til Folket, hvori han raadede dem, at lcegge til ved Gil
de-Skaalen: er bedre," siger han, „at falde her med Hceder, end lcengere at sty for
Birkebenerne. Og jages vi end paa Flugten, er dog deri ingen Skam for os, eftersom

vi have baade Birkebenerne og Bonderne imod os. Det kan og vcere, at Kongen intet
Nys haver om vor Ankomst, saa vi finde dem drukne af Mjsd og Viin, hvoraf der uden
Tvivl er noksom Overflod. Kongen med sine Mcend stal rykke ind gjennem Vestergade,

Philippus Jarl og Arnbjorn gjennem Nordregade, Arnthor Foka og Simon Kyr stal lceg
ge ind i Elven med 2 Skibe for at opfange dem, som ville svomme over fra Byen."
Det var seent paa Dag, og Morket begyndte allerede at falde paa, da de heisede Seil, og

styrede ind efter Fjorden. Kong Inge var i Byen med mange drabelige Krigsfolk om

sig, og Thorgrim af Ljaances stulde holde Bryllup med Kongens Soster, Sigrid, hvilket
Bryllups-Gilde holdtes med stor Pragt paa Kongens Bekostning.

Om Loverdagen mod Qvcelden kom en af Jarlens Sendemcend til Kongen, og for

talte ham, at Jarlen havde tre Gange afsendt Mcend med Breve til ham; men Ingen,

uden han allene, var naaet frem. Han tilfsiede, at han omhyggelige» havde efterspeidet
Baglernes Fcerd, og paastod, at de kunde ventes endnu samme Aften, eller senest tidligen

n<este Morgen. Kongen lod nu forsamle sit Raad og sine Hovdinger iet Mede, og
gjorde dette Budstab vitterligt for dem. Alle som Een raadede ham til ved Luren at
sammenkalde Mandstabet til at mode fuldbevcebnet og leire sig om Natten ved Gilde
stuerne. Derpaa gik Kongen ind i Gildestuen, hvor der blev drukket tappert, og Alle

vare lystige og glade. Nu gave Kongens Mcend ham at forstaae, det var Tid at kalde
Folket sammen; men Brudgommen Thorgrim af Ljaances stod op og bad Kongen ikke
forstyrre deres Glcede ved at lade Luren gaae, sigende, at han vilde lade sine egne Mcend
vlebne sig, for at holde forsvarlig Nattevagt ude paa Oren. Kongen foiede ham heri og
blev siddendes ved Drikkebordet til langt ud paa Natten; men forst da de vilde gaae til

Sengs, bod Thorgrim sine Mcend vcebne sig og forfoie sig ud paa Oren, for der at holde
Vagt. Disse sagde til hverandre indbyrdes, at de ingen Vagt vilde gjore for Kongens
Tjenere og Bonderne; hvorpaa de lagde sig til at sove. Saa overstadig drukne vare alle
Bryllupps-Gjcesterne, at de ei agtede paa, hvorlunde der blev holdt Vagt, og Kongen selv
sov fast ind i Sigurd Svardages Huus. Sigurd Jarl (Sigvald Karl?) holdt vel med sine

Folk Vagt for Kongens Dor; men de vare fulde som de Andre, og Thorgrim af Ljaances
sov i samme Gaard som Kongen.

Nu seilede Baglerne ind efter Fladka- Fjord og lige under Gaular-Aas, hvor de

gjorde sig slagfcerdige. Det var sidst paa Natten, og da der faldt tillige nogle stcerke
Regnbyger, var det overmaade morkt. Enhver landede der, hvor det var ham befalet.
Da Arnbjorn og Simon kom til Elven, vilde Arnbjorn ikke lcegge ind der, hvilket Simon
og hans Folk derimod af al Magt vilde, hvorover det ncer var kommen til Slagsmaal
mellem dem. Dog raadede Arnbjorn, og de roede ikke op ad Elven. De andre Skibe

landede ved Vren, og da de ncermede sig Landet, holdt de paa Aarerne, lyttede omhygge
lige» til og mcerkede, at alt var stille i Byen. Nu såtte de Mandstab i Land, som ncer

mede sig Gildestaalen, og da disse ingen fornam der, gik de tilbage til Skibcne, og fortalte,
at der var ingen Folk i Boderne. Derpaa roede de samtligen til Landet, såtte Ski

Arnbjorn Foke hos P. C.
Sverdals, P. C.
Na6Kn-fM'6'i') see foran S. 154.
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bene fast paa Grunden, og sprang i Land, og da de ginge op i Byen, mcerkede de, at alt

var roligt og stille. Baglerne samlede sig alle i Kongens Gaard og stodte da i Luren og
gave Krigsraab, hvorpaa de med Stolen og Skrigen fore ned igjennem Byen igjen; men
tras ikke Mange i Kongsgaarden. Derpaa ringede de med Stormklokken, og drcebte
Vcegterne, som sove i Taarnet.

Imidlertid laa Kong Inge i en dyb Sovn, men blev vcekket af nogle Qvinder, som

Horte Krigsraabet. Omsider vaagnede han, og spurgte hvad der var paa Fcrrde? Da
de svarede ham, at Fienderne vare i Byen, sprang han ud paa Gangsvalen, og kom ud
paa Tåget. Der blev han liggende ganffe stille, indtil Fienderne vare dragne den Gade
forbi. Nu ilede han ned ad Kjobmandsgaden, sprang i Elven, svommede ud til et Kjob.
mandsskib, som laa der for Anker, greb fat i Ankertouget og vilde hale sig op i Skibet.

Men en Mand paa Skibet kom frem og sagde til ham: „Slip Touget, Mand, og far
Din Vei." Kongen taug, og nu tog Manden en Baadshage, hvormed han stodte ham
fra Touget, hvorpaa Kongen svommede over Elven, og Nogle as hans Folk vare foran,
Nogle bag efter ham.

Anden Gang rykkede nu Baglerne ind i Byen; men da vare Birkebenerne mesten»

deels paa Flugten. Nogle stilede ud af Byen, hvor de bedst kunde undkomme, Nogle
soate ind i Kirkerne, Nogle bleve drcebte paa Gaden, Andre i Husene; thi der var intet
Huus i Byen, som jo blev ransaget.

Thord, Finngeirs Broder, blev drcebt paa Gaden udenfor sin Dor. Thorgrim af
Ljaances vcergede sig lcenge og tappert, og 7 af hans Mcend, som stode ved hans Side,
bleve drcebte; men selv undkom han, dog ilde saaret. Sigvald Karl blev drcebt paa et
Loft selv niende. Kong Inges Mcerkesmand, Bergsvein Lange, blev drcebt paa Gaden,

og da Baglerne forlode ham, toge nogle Qvinder Kongens Banner op, og gjemte det. Kol
bein Berir blev drcebt selv ottcnde paa Gregorii Kirkegaard, og Eivind Feyler iligemaade
selv ottende ude paa Ågeren. Halvard Hlidarfare faldt selv fjerde paa Gaden, og lige»
saa mange Andre, En her, en Anden der. Siden stillede Sigurd Skjalgi med 30 Mand
og stere Lendermcend sig sammen paa Ågeren, og disse ilede ned til Byen igjen, hvor de
drcebte Nogle af Baglerne. Dog blev Sigurd drcebt, og Arnolf HMI blev stukken

med et Svcerd i Ansigtet nedenfor Stormhuen; men han ilede ned til Elven, og svommede
over. Dog blev han funden dod paa den anden Side af Elven,

Nogle Qvinder anmeldte for Baglerne, at Kong Inge var i Marie-Kirken, hvorpaa
de sprang derhen, brsd Doren op, drcebte dem, som inde vare, og hug en Haand af Ma«
ria-Billedet; men Kongen fandt de ikke. I St. Olafs Kirke var Bjalfe Skindstcck med
30 Mand, som alle lode Livet. I St. Andreas Kirke var Baard Staalpe, som blev

drcebt der selv fjerde. Da Kong Inge var kommen over Elven, var han baade trcet og
modig, told og forfrossen; thi det studffede med Sne og Regn. Efterat han var kommen

op paa Bakken, faldt han om og orkede ikke lcengere at gaae; men da han sik Die paa
Ivar Fljodakol, som just kom den Vei, bad han ham hjcelpe sig. Ivar svarede: „fsrst

maa jeg hjcelpe mig selv," og gik derpaa sin Vei. Strax derpaa kom Reidulf, Baards

Jarl, P. C.
Bjeringer, P. C.
Friland, P. C.
Led Fare, P. C.
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Broder, op af Elven, og da han kom til det Sted, hvor Kongen var, sagde han til ham:
Er I der, Herre Konge?" Kongen svarer: „saaledes kaldte I mig i Gaar." Reidulf

svarede: „Det samme er Du endnu, og saa ffal det blive saalwnge vi leve begge sammen."
Derpaa tog han sin Kappe af sig, og svobte Kongen deri, tog alle Baandene af sine Klce
der, bandt Kongen dermed fast paa sin Ryg, og bar ham til Skusaas. Der fik han

Hest og Slaede, og tillige saa mange Klceder, som han behovede; thi han havde kun Skjorte
og Hoser paa sig, og saaledes forte han Kongen ind paa Strind.

Skule, Kongens Broder, vaagnede, da han Horte denne Stoi og Larm, og da han

saa ud af Vinduer, saa han Baglernes Banner fare forbi, og Horte en Qvinde sige med

hsien Rost: „ikke skulde Baglerne saa skyndeligen ile denne Gaard forbi, dersom de vidste,
at Konges Broder var derinde. Neppe vare Baglerne komne forbi Gaarden, for Skule
sprang ud paa Gaden, smuttede snart gjennem Gaardene, snart lagde sig under Husene,
og stap omsider undaf til Aaen, hvor han stodte paa lon Usle med 40 Birkebenere, som

havde faaet sig Fcerger og Baade, hvormed de såtte over Elven og droge op til Kleppabu.
Der traf de Kong Inge med 100 Mand, deels Birkebenere, deels Bonder, som havde
ssgt til ham. Kongen og hans Broder bleve saare glade, da de modte hinanden. Kon
gens Broder Guttorm krov ned i Bolverket under et Huus, og da Baglerne holdt op med
at ransage, kom han op i Mariekirken, hvor han gjemte sig hele Sondagen. Om Mån
dagen iforte Kanikerne ham Kanikke-Dragt og fulgte ham over Broen. Der skaffede de
ham Vaaben, Heste og Folk, og lode ham ride afsted. I Alt drcebtes henved 90 Birkebenerne.
Kong Inge foer fra Strind op til Gaulardal, og alle Folk baade hans Tjenestemamd og
Bonderne, som det spurgce, tyede til ham.

En Bagler modte paa Gaden en Birkebener, som stilede til Kirken. Paa Kirkehjor
net hug Bagleren ham ned; men da han var falden, saae han, at det var hans egen Bro
der. Nu kastede han Sverdet fra sig, og graemmede sig saare derover.

Om Sondagen, da det var bleven lyst, delede Baglerne Byen i 4 Dele, og såtte en
Hovding til at ransage hver Deel. Da bleve Mange af Kongens Mamd fundne og drcebte,
og meget Gods og mange Penge rovet. Om Måndagen gik de til Stranden, og toge
Kong Inges bedste Skibe. Erling tog Guldbringen, Philippus Jarl Gjcesteffalpen, Arn

bjorn tog Darrhattten, Reidar tog Lyrtonden, Philippus Ognarbranden, og Gudolf paa Blak
kastad et andet stort Skib. De ovrige Kongens Skibe, og mindre Farkoster opbrcrndte de.

Om Onsdagen lode de alt deres Bytte bringe ned til Gildejkaalen, hvorpaa de Fre
dagen og Loverdagen derefter deelte det. Iblandt meget andet Bytte var der 300 Ring-

Brynjer med tilhsrende Brynje-Hoser, som de brugtes i fordum Dage. Baglernes Hcer
bestod af 1600 Mand, og hver af dem fik et stort Bytte; siden samlede Kong Inge
ogsaa 1600 Mand i Gaulardal, hvormed han rykkede ned mod Byen, og da han om
Loverdagen mod Qvoelden kom til Ilevoldene, vare Baglerne endnu i Staden. Paa

Ilevoldene kom ogsaa mange Folk til Kongen fra Orkadal, og om Måndagen rykkede han
mod Byen med 2000 Mand. Baglerne sogte derfor ned til deres Skibe, halede dem ud til
Holmen, og bleve der om Natten; men siden gik de under Seil, og vendte tilbage til østlandet.

Saasnart Håkon Jarl spurgte, at Baglerne vare seilede afsted nordefter, rustede han
sig til at folge dem samme Vei med et LanMib og nogle mindre Farkoster; men hans store

8Ku8»8, see foran S. 154.
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Skib stodte paa ved Stadt, hvorved Reisen forsinkedes. Da han kom Nord til Langy.
Sund, saa han Baglernes Flaade komme nordenfra; thi stak han ud i Havet, omseilede
dem, og kom med en foielig Vestenvind til Throndhjem, hvor Kong Inge blev saare glad
ved at mede sin Broder. Baglerne seilede afsted til Bergen, og der i Borgen vare Sver,
ting, Thorer Brase, Ivar Guse, og Erik Mare. Baglerne laae i Byen, og ostenfra kom

Orm Lange med Kongedatteren Margreta, som var gift med Philippus as Vegin. Det faldt
sirar derpaa i hans Lod, at holde Vagt med Benedikt afGumances; men de Birkebenere, som

havde Kastellet inde, gjorde et Udfald, saasnart Leilighcd gaves dem, og drev Vaglen til»
båge. Der faldt Orm Lange. Ofte anfaldt Baglerne Slottet, nåar de havde tåget sig
en Ruus; men Nogle af dem drcebtes, Nogle af dem saaredes.

Nu gjorde Håkon Jarl sig fcerdig til at fare til Bergen; men Kong Inge skulde blive
tilbage i Throndhjem, hvor mange store Skibe gjordes i Stand. Håkon Jarl seilede ss»
efter med 5 Langskibe og 27 mindre Fartoier. Da han kom til Hindoerne sonden
for Stadt, lod han hele Bondehceren vende tilbage med Langffibene; men tog alene Kon»
gens og sine egne Mcend med sig, og seilede sorefter langs med Landet. Da hau kom til
Keilustraum, laae to af Baglernes lette Skuder der for at speide, og paa dem vare Martein
Sodde og Kolbein Smorre. Kolbein roede ind paa et Skjcer, men blev fangen, og de
Fleste af hans Folk bleve drcebte. De Ovrige undkom og bragte Tidenden herom til Byen

om Ovcelden. Jarlen roede derpaa ind i Arnarfjord, såtte sine Skuder paa Land, og
lod nogle faa Mcend blive tilbage, for at holde Vagt paa dem. Derpaa lod han bcere al

Rig og Redffab paa Land og gjemte det. Siden foer han med sit Mandskab ssr over
Fjeldet, og kom nceste Nat med 600 Mand til Kastellet i Bergen.

Kong Erling og Philippus Jarl havde opstillet mod Håkon Jarl paa beqvemme

Steder ei langt fra 3000 Mand, og Dagen efter Håkons Ankomst havde Baglerne og
Birkebenerne en Samtale med hverandre. Baglerne sagde til de Birkebenere, som i Ka»
stellet vare: „Er nu leres bidffe Hund kommen til Jer?" De svarede: „saa er det, vor
Jarl er kommen, og tåger Jer nu i Agt I Baglere." Baglerne gjenmcelede: „fattes
Eder maaffee Noget at leve af i Kastellet? Kommer ud til os, I Birkebenere, her i Byen
er Kost nok." „Saalunde ville vi gjore," svare Birkebenerne; „thi vi agte at tåge vott
Davremaal med Eder i Byen i Dag." Da Fromessen var endt, gjorde Håkon Jarl et

Udfald af Kastellet med alle sine Folk, og han, Peter Sleiper og alle Birkebenerne trcengte
saa tappert frem, at Baglerne maatte vige, og stcevne langs igjennem Byen ned til Skibe
ne; men Mange af dem bleve drcebte. Da Kong Erling dreiede omkring Marie-Kirke,
befalede han sin Luurblceser at stode i Luren.

Baglerne havde i Slaget i Nidaros tåget Kong Sverrers Luur, som kaldtes Andvake,

og brugte den til at blcese Larm med. Da Inges Luursvcnd, Thorfinn Svidebrand, som
havde denne Luur åtvare paa, Horte dette, fiygtede han til Kristkirken; men fik siden Liv
og Fred af Baglerne, fulgte med dem og blev Erlings Luursvend. Da nu Kong Erling paa

Flugten kom forbi Mariekirken, stodte han paa sin Luursvend Thorfinn, og bad ham blcese.
Thorfinn såtte Luren for Munden; men da han skulde blcese, lod han, som han ingen Lyd

Langsyjarsund paa Nordmsr, see foran S. 155.
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kunde faae i den. Saaledes vedbleve Baglerne, som ingen Luur Horte, at stygte, og da
de kom i Nwrheden af Mariekirken, sprang Thorfinn og de andre Birkebenere, som vare i
Baglernes Rcekker, ind i Kirken og forenede sig med Håkon Jarl, som nu ogsaa kom did
med sit Mandffab. Nu blceste Thorfinn i sin Luur med den Kraft han pleiede, og da
bleve mange Baglere drcebte. Thord Dokka, Benedikt af Gumances og Gunnar Lange
faldt paa Laurentii Kirkegaard. Baglerne fortsatte deres Flugt til Myklegaard; men da
de kom til Gaardsledet, var dette saa sncevert, at de ikke Alle paa eengang kunde tramge

igjennem; thi faldt den Ene paa den Anden, saa en stor Hob opdyngedes. Philippus Jarl
kom ogsaa paa Flugten springendes did, lob op paa Hoben, derfrå op paa Tåget af Hu

set, og ned paa den anden Side, og slåp saaledes, efter at have faaet 11 Saar, ned paa
Bryggen. Nu begyndte Birkebenerne at hugge paa dem, som faldne laae i Hoben; men
Een blandt dem raabte: „hugger ikke, thi her er Birkebenere iblandt," hvorpaa de ophorte
at hugge. Saaledes stap da Nogle af Baglerne ud paa Skibene, Nogle sprang i Våndet,
svommede ud til Skibene og bleve modtagne af dem, som vare ombord. Birkebenerne
stode paa Bryggen og halede i Baglernes Landtouge, for at trwkke Skibene til sig, og da
blev paa begge Sider brugt de Vaaben, som bruges kunde. Baglerne kappede deres An
kertouge for at gaae under Seil; thi de maatte nord paa igjen. Saalunde seilede de af
sted; men lagde ind i Arnar-Fjord, hvor de toge de lette Fartsier, som Håkon Jarl der
havde landsat, og opsogte den skjulte Skibsgreie. Derpaa seilede de nordefter langs Lan
det, og da de kom til Hindoerne, fandt de der de store Skibe som Håkon Jarl havde for
ladt. Disse Skibe bleve liggende der og biede paa Vind; thi de vilde ikke bruge

Aarerne, endskjondt Håkon Jarl havde befalet dem at fortscette Reisen Nat og Dag, ind

til de kom til Throndhjem igjen. Baglerne toge Skibene, og drcebte Hovdingen for dem.
De ovrige roede ind paa Stranden, og en Deel blev drcebt. Siden vendte Baglerne om
sorefter, og traf Erling i Vikingavaag.

Strax efter at Baglerne vare afseilede, forlod Håkon Jarl Bergen; thi han srygtede
for at de skulde komme uforvarendes paa Kong Inge, og overraske ham. Thi drog han
osterover Borgarffard ned til Ostrarfjorden, siden over Trolle-Fjeldet ned i Lårdalen i Sogn,
og derfrå op i Valders, saa oster til Gudbrandsdalen, og derfrå nord over Dovrefjeld til

Throndhjem, hvor han traf Kongen.
Imidlertid var Erkebiskop Erik kommen tilbage til Norge, og var, som forhen meldt,

blind. Da han havde beklcedt Bispestolen i Throndhjem paa tredie Aar, nedlagde han

den frivillig, og kaldte i sit Sted Thorer, Gudmund Flades Son, Chorsbroder i Halvards
kirken i Oslo. Thorer foer til Rom, blev der viet, og kom anden Sommer derefter til
bage. Han var en viis, vennescel oa, venlig Mand, og havde stor Magt og Anseelse i
Norge.

Kong Inge, Håkon Jarl og Peter Steiper bleve i Throndhjem om Vinteren, og
Kongen lod bygge et Skib paa 36 Rum, og Peter Steiper et paa 32 Rum, foruden mang
foldige andre, som der bleve byggede. Baglerne derimod vendte tilbage til Bergen, esterar
de havde faaet Kongeffibet i Molda-Fjord. Siden deelte de deres Folk; Philippus Jarl
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seilede oster over til Viken med alle store Skibe; men Erling blev tilbage i Bergen med de

smaa Skibe og lagterne. Siden foer han nordefter lige til Nordmor, og krcevede Le,
ding, Landskyld og alle kongelige Rettigheder, langs Landet, indtil han kom til Ssndhord
land, hvor han lod Nogle af sine Hirdmcend blive tilbage, og foer selv oster til Tunsberg,
noget for Juul. Erling blev i Tunsberg; men Philippus Jarl seilede nord paa med

nogle lette Skibe, og kom til Bergen, hvor han opholdt sig nogen Tid. Da Baglerne
spurgte, at Birkebenerne byggede mange store Skibe, såtte de trende store Skibe paa Sta
belen ved Tunsberg; nemlig Erling Steinvceg et, Reidar Sendemand et, og Philippus as
Vegin et. Disse Skibe overgik i Scorrelse alle dem, som hidtil i Norge vare blevne byg

gede; thi de vare dobbelt saa hoie, mellem Aserummene vare 24 Aarer, og ovenfor 48
Aarer, hver 20 Alen lange. Pladsen til Teltet var 35 Alen, der skulde vcere 8 Mand i
hvert halve Rum, og det maatte vcere en af de hoieste Mcend, som kunde staae paa Kjol»
svinet og rcekke Seilbommen med sin Bredoxe.

Kort efter lulen blev Erling Steinvceg syg, og dode samme Uge. I 7 Dage

gjemte de hans Lig i hans Sovestue, siden bare de det hen i St. Olafs Kirke, for der at
forvares. Baglerne sendte Olaf Thoreson med et Skib til Bergen, for at bringe Jar
len denne Tidende, og de fandt paa det Paaskud for Almuen, at Danakongen vilde tale med

Jarlen. Han ilede derfor til Tunsberg, og kom der i Fasten. Der blev Kongens Dod
ham aabenbaret, og Kongens Liig blev hcederligen begravet i Olafs Kirke i Koret nordenfor
Alteret. Philippus Jarl paatog sig nu at styre hele Riget, og blev i Tunsberg i Fasten.

Erling Steinvceg efterlod tvende Sonner, Magnus og Sigurd, og endskjondt han
ikke havde lyst dem i Kuld og Kjon, bleve de dog anseete for at vcere hans Sonner og saa
ledes kaldte. Magnus var 8 Aar gammel, og Erling vilde, at han ved Icernbyrd skulde
bevise sin Fcedrene-A3t. Philippus Jarl sagde, at der var nu godt Raad til at faae Kon«
ger igjen, og Hceren var vel tilfreds med, at Erlings Sonner antoges til Konger. Der

gik da Breve baade Nat og Dag imellem Biskop Nikolaus cg Philippus, og Bispen holdt

hemmeligen Stcevnemoder med de gjceveste Bondcr. En halv Maaned efter Paaske fore
Baglerne til Sarpsborg med Erlings Sonner, hvorpaa alt Folket deromkring blev stcevnet
til Borgar-Thing. Der indfandt sig og Biskop Nikolaus. Thinget blev sat paa Ma«
rie-Kirkegaard, og Biskoppen var i Kirken med de gjceveste, klogeste og mcegtigste Bsn

der, og med disse bragte han det saa vidt, at Alle samtykkede i at antage den til Konge,
som Biskoppen vilde.

Paa Thinget tog Reidar Sendemand Ordet og tiltalede Bonderne saalunde: «Vi

have lidt et stort Tab ved Kongens Dod; thi behove vi en Hovding over vore Folk, og
dertil er der gode Raad. Her ere tvende af Kong Erlings Sonner, af hvilke vi kunne

udkaare een til Konge, enten ham, som Bonderne ansee dertil bedst skikket, eller ham som
Krigsfolket sinder storst Behag i." Men han fik intet Svar derpaa: thi de mcegtigste
blandt dem vare i Kirken hos Biskoppen. Siden kom Bonderne fra Kirken paa Thin

get, hvor En af dem reiste sig, og talede saalunde: „med Foie er det sagt, at vi visseligen
behove at udvcelge en Konge over Folket; thi vi ere stcerke baade paa Mandskab og Ski'

be, og han, der saalunde skal styre, maa have Forstand og Myndighed, om han skal vorde
Mydt, ligesom der behoves stor Magt og Tapperhed til at gjore Birkebenerne Modstand;

thi have vi Bonder besluttet, at vi ville have den til Konge, som har Forstand og Magt

til at gjore Fienderne Modstand, at beskikke os Bonder Lov og Ret, samt beskytte og for

svare os mod Overvold. Nu synes os hertil ingen mere skikket end Philippus Jarl,
som er en Sosterson af Kong Inge Haraldsson, der var den bedste Konge, Norge i
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Mands Minde har havt. Han er desuden provet, og befunden at eie alle de Dyder, som en
Konge tiltrenger; thi ville vi have ham til Konge, om Eder saa synes." Lodin Stallar
svarede: „detstaaer til Eder, Bender, at kaare til Konge, hvem I ville, dog vil Hceren

helst tjene Erlings Sonner." Dertil gav hele Hceren lydeligen sit Bifald. Men Vonderne rok»
kedeikke deres Mening. „Villel ikte," sagde de, „gjore ham til Konge, som vi udkaare, da
ville vi heller ikke give vort Samtykke, og vise Eder Lydighed og Hjcelp." Da nu Baglerne saae,
at de ingenlunde kunde gjore Birkebenerne Modstand, nåar ikke Bonderne fik deres Villie,

samtykkede de i at saa stede, paa det at deres Magt ei stulde vorde adsplittet og svcekket.
Nu stod en Bonde, ved Navn Erlend af Husaby, op og gav Philippus Jarl Kon

genavn. Strår derpaa reiste en anden Bonde sig op, og tildomte ham Ret til at krceve
Leding, med Skibe og Skibs-Greie, og anden kongelig Rettighed. Derpaa gik de om
bord i deres Skibe, og seilede anden Dag tilbage til Tunsberg, hvor de opholdt sig i nogen
Tid. Siden sendte de Arnbjorn lonsson, Endrid Hegge, Nikolaus Botolfsson, Arnthor
Foka, og Gyrder Benteinsson med 16 lette Farroier nord i Landet, for at speide efter
Birkebenerne

Samme Tid blev Philippus af Vegin syg og fik Slag, hvoraf han dode, og blev
begraven i St. Olafs Kirke. Samme Sommer kom Birkebenerne nord fra med deres
nybygte Skibe, tilligemed mange andre mindre Fartoier og meget Mandstab, hvormed de
agtede sig til Bergen. De sendte 13 Skuder foran sig for at speide, og selv drog Kong
Inge med de store Skibe sor til Hvitingsoerne.

Da Baglerne med deres Skuder kom til Scelo, og de spurgte, at Thorgils Fud

hund havde i Soknadal samlet mange af de Rettigheder, som tilkom Kongen, roede de samt
ligen til Hitero, og derpaa seilede Arndor nord til Soknadal. Da han kom lige for El
ven, kom Birkebenerne imod ham med to Skuder, forfulgte ham, og saarede nogle af
hans Mcend. Men da just i det Samme Baglerne Arnbjorn lonsson og Nikolaus
Botolfsson kom ostenfra med tvende Skuder, romte Birkebenerne nord over, forbi Haadyr,

og Baglerne lagde med deres hele Flaade ind i Soknadal. Da de siden fik at vide, at
Birkebenerne laae med 33 Skibe i Eikundasund, roede de didhen med 3 Skuder; men just
som de ncermede sig Sundet, modte Birkebenerne dem med 13 Skuder, og nu fiygtede
Baglerne, og Birkebenerne forfulgte dem, indtil de kom ncer Soknadal. Da derpaa Arn

bjorn roede ud af Aaen med flyvende Banner, meente Birkebenerne, at hele Baglerfiaaden

var kommen; thi vendte de om, og bleve forfulgte af Baglerne til Svafuvik, hvor de
stege i Land. Baglerne toge derefter deres Skibe, og seilede oster til Tunsberg; men Bir
kebenerne seilede Nord til Kongen, som laa i Hvitingsoerne.

Kort derefter udrustede Baglerne 35 smaa Skibe og Skuder i Tunsberg, hvormed
de seilede vesterud; men da de kom til Helgasund, spurgte de at Birkebenerne vare seilede
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Lister forbi ostover. Nikolaus af Lister vilde nu strår vende om; men dette vilde Orm
Skutilsvend ikte, og de bleve saaledes liggende der til Aftenen. Om Natten seilede de

ostover, og lagde om Morgenen ind i Portor. Endstjondt det var morkt i Veiret, opda«
gede de dog, at Birkebenerne seilede Havnen forbi ostover; thi roede de oster ud paa Fjorden
udenfor Aur, men Birkebenerne vare da allerede komne over Fjorden lcengere oster. Bag»

lerne forfulgte dem ufortovet til Stafern, hvor de lagde i Land. Birkebenerne derimot)
lagde ind til Sundene; men Bjornulf Baad, Erik Berg og Skcering kom foran Birkebe»
nerne med 3 Skuder, og bragte Kong Philippus Tidende i Tunsberg om Birkebenernes
Ankomst. Strax lod han alt Folket stcevne til er Hauga-Thing, og holdt Raad med dem
om, hvad de nu fkulde gjore, enten romme undaf, eller bie dem i Byen, og siden romme,
om Birkebenerne bleve dem for stcrrke. Arnbjorn tog Ordet og svarede: „ lader os gaae
ombord i vore Skibe, og tåge drabeligen imod dem; ere de end stere end vi, skulle de dog
seent faae Bugt med os." Disse hans Ord fik lydeligt Bifald, og de ginge ombord paa
det store Skib, som Philippus af Vegin havde ladet bygge, og var det storste af dem alle.
Arnbjorn selv var foran i Skibet med alle sine Folk; men Kongen var agter paa med
alle Sine.

Kong Inge lagde i Land ved Rossanws, hvor han lod alt sit Mandffab vaebne sig.
Siden roede de mod Fienden; men da de kom saa ncer, at de med Skud kunde naae hver«
andre, forlode Baglerne Skibet, og sprang igjen op paa Bryggen; dog vare Kongens Mamd
de forste. Da sagde Arnbjorn lonsson: „jeg forvinder det aldrig, om jeg ffal fiye, dog

maa jeg gribe til det Raad, som Noden byder," og dermed sprang han op paa Bryggen.
Birkebenerne forsinkedes ved Landgangen; thi allevegne laae Langstibene dem i Veien.
Baglerne fik saalunde Tid til at komme ud af Byen, og de fiygtede over Frodaas, saa der
blev ikke een Mand tilbage i Byen uden en Bonde, ved Navn Thorbjorn Skeif, som og
blev drcebt. Birkebenerne toge alle de Skibe, som ved Byen laae, baade dem som Kong

Inge og Håkon Jarl havde mistet i Nidaros, saavelsom de store Skibe Baglerne havde
ladet bygge, med alt det Gods som paa dem var; thi Baglerne havde Hastvcerk, da de
fore af By. Derefter opholdt Kong Inge sig nogen Tid i Tunsberg.

Sverting og Ivar vare paa Kastellet i Bergen, medens Baglerne fore om Nord i

Landet med deres Skuder, og tilfoiede Birkebenerne Skade og Afbraek, hvor de traf dem.
Omsider vendte Baglerne tilbage til Bergen, beleirede Kastellet, og afbrcendte Forbygnin»
gen. Birkebenerne, som havde den inderste Deel af Kastellet i deres Magt, havde Fede«
varer nok; men lidet at drikke; thi Baglerne vaagede omhyggelige» over, at de ei fik noget
fra Byen, og saaledes stod det hen en lang Tid.

Imidlertid var Erkebisp Thorer kommen til Bergen, og til ham sendte Birkebenerne
nogle Mwnd, for at hore hans Raad, om de ffulde forsvare Kastellet saalamge de kunde,
eller overgive det paa saadanne Vilkaar, som Baglerne vilde tilstaae dem? Han svarede:
„Det er mit Raad, at I forsvare Kastellet saalsnge I kunne; men er dette af en eller an«
den Aarsag ikke muligt, da er det godt, at I soge om Fred i Tide, medens Baglerne vide, at

I endnu en Stund kunne holde Jer." De lode ham bede, at han vilde komme op paa
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Borgen, og gjere sig bekjendt med deres Tilstand, og hvorledes Tingen stod. Dette gjorde
han, og fandt, at de snart vilde fattes Kost, thi blev det besiuttet, at han stulde moegle Fred
for dem hos Baglerne, om den var at faae. Han gik saalunde ned i Byen til Baglernes
Hovding, og lod ham forstaae, at dersom de vilde opfylde hans Forlangende, vilde han
gjore Alt for at formaae Birkebenerne til at overgive Kastellet. Da de nu spurgte, hvad
dette hans Forlangende monne vaere, svarede han: „ Dette Kastel har staaet i lang Tid til
Skade for mangen Mand, og iscer for denne Stad, saa at Mange onstede det stoifet.
Men om det end lykkes Eder at indtage det, vilde I dog ei lcenge kunne forsvare det, og
desuden er det min Tanke, at I, ligesaalidt nu som for, have Lyst til at slaaes med Bir
kebenerne her i Byen. Ville Inu derimod lade Birkebenerne fare bort i Fred, og lade
dem beholde Liv og Gods, da stal jeg bringe det dertil, at de overgive Kastellet." Bag
lernes Svar derpaa var ulige. En Deel gave dertil deres Ja; men Andre sagde, at der

var en stor Deel af Bymcendenes Gods i Kastellet, hvoraf de kunde vente at gjore et godt
Bytte. Desuden kunde de snart haabe at faae Kastellet i deres Vold, om det end ei god
villigen blev dem overgivet; thi de havde spurgt, at der var kun lidet Drikke paa Kastellet.
Bispen sagde: „saa er det ikke, de have Drikke nok, indtil de faae Regn, og de have Fo
demidler nok for 2 Aar. Kommer Håkon ostenfra, forend Kastellet kommer i Eders Hcen
der, da faae I det siden ikke." Formedelst denne Tale kom det dertil, at denne Forening
paa begge Sider blev indgaaet, dog under de Vilkaar, om Kong Philippus, som hver Dag
kunde ventes, Intet havde derimod, og herpaa gave de gjensidigen hinanden Gidster.

Efterat Kong Philippus med sit Mandstab var forjaget fra Tunsberg, fore de igjen
nem Oplandene, og kom ned i Sogn. Da han nu der spurgte, hvorlunde det stod til med

hans Folk i Bergen, samlede han Skibe, hvormed han seilede ud til Byen. Nu forelagde
Erkebispen ham den Forening, som mellem Birkebenerne og Baglerne var gjort, hvilken
Kongen bekrwftede, og tredie Dagen derpaa rykkede Baglerne op til Kastellet. Kastelsfol
ket lukkede op Porten for dem, og hver Birkebener gik ud med det Gods og Penge, som til

horte ham. Baglerne havde gjort en Gang paa hver Side af Gaden, gjennem hvilken
Birkebenerne stulde gaae. Kong Philippus stod selv ncermest ved Kastelsporten, tog Kri»

stina, Kong Sverrers Datter, ved Haanden og ledte hende ud af Porten. Ester hende gik
Fru Kristina, Håkon Jarls Datter, derncrst Sigrid, Kong Inges Soster, siden Eyvind
Prcestemaags Hustru, Gyrid lons Datter, med andre heibaarne Qvinder, hvoraf der vare

40 i Kastellet. Alle ginge de op paa Krist-Kirkegaard, hvor Sverrers Sonneson, Kong
Håkon, ogsaa var, tilligemed Skule, Kong Inges Broder, som Erkebistoppen tog under sin

Beskyttelse, ligesom han og beholdt alle Qvinderne hos sig, saalcenge Baglerne vare der i
Byen. Baglerne gave Kong Philippus knubbede Ord, sigende, at han havde stilt dem
ved deres Bytte, da de vilde have indtaget Slottet, om han ei var kommen der. De til
foiede, at Birkebenerne havde baaret ud store Dragter Guld og Solv af Kastellet, samt
andre Kostbarhcder, som tilhorte Kong Inge, Håkon Jarl eller andre Birkebenere. Nu

gik Kong Philippus hen paa Krist-Kirkegaard, tog en Ed af de Birkebenere, som paa Ka
stellet havde vceret, at Ingen havde baaret mere Gods og Penge ud derfrå, end hvad som
tilhorte ham selv. Dog bleve alle hoibaarne Qvinder frie for denne Ed. Sverting ind

fandt sig ogsaa hos Baglerne, og astagde for dem sin Ed; men der faldt stor Mistanke paa
ham, og han maatte hore mange onde Ord, fordi Slottet var overgivet; thi han havde
havt Tid til at forsyne Kastellet med alle Fornodenheder, da han spurgte Baglernes An«
komst, og der vare de som meente, at Vllet var bleven hemmelige» udtappet og spildt i
Kastellet.
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Onsdagen derpaa rykkede Baglerne ind i Slottet, og ved nsiere Randsagelse fandtes
Levnetsmidler nok; men lidet Penge eller andet Gods. Siden toge de ud derfrå nogle
Kostbarheder, som tilhorte Kong Inge, tilligemed den Stol, som Kong Sverrer havde la

det gjore, hvilken Kong Philippus gav Erkebiffoppen, og den var lcenge derefter i Kristkir
ken i Throndhjem. Derefter såtte de Ild paa Kastellet, og da fandt de, at de end ikte
havde ransaget vel, eftersom smellet Smor randt seigt igjennem Vceggene. ' Da brcendte
Alt, hvad der af Kastellet kunde brcende, og om Leverdagen revnede Murene selv. Siden
brode de Murene ned, og samme Aften fik de Tidende om, at Håkon Jarl var ventendes;

thi gjorde de sig ien Hast fcerdige til at forlade Byen. Tredie Dagen efter at de havde
stoifet Kastelsmuren, seilede de serefter ind i Sundsvaag.

Kong Inge og Håkon Jarl lod brcende de store Skibe, som de havde tåget i Tunsberg,

og deriblandt Gesteffelven, Lyrtonden og nok et stort Skib. Derimod beholdt de Guldbringen
og de andre store Skibe, og da de spurgte, at Baglerne vare dragne nordefter, deelte de
Mandffabet; Kongen blev i Tunsberg med de storste Skibe, men Jarlen seilede nordefter

med Langffibe og Studer. Da han kom til Hardss, stak Baglerne tvcers over Fjorden,
og Håkon Jarl forfulgte dem; men kunde ikke naae dem; thi fatte han alle Seil til, og ile

de til Bergen, hvor mange Klager kom ham for Vren over dem, som havde overgivet
Kastellet. Dagfinn Bonde raadede til at opfore Muren igjen, og derpaa blev lagt Haand

Dag efter Dag. Håkon Jarl, som nu betenkte, at Kong Inge kun havde faa Folk hos
sig, foer Vster til ham, og såtte Peter Steiper og Dagfinn Bonde med mange Folk til at
opbygge og forsvare Kastellet.

Kong Inge seilede fra Tunsberg ned til Oslo med Guldbringen og tvende andre store

Skibe. Imidlertid havde Baglerne med foielig Vind begivet sig nordenfra, og da de kom
til Trymlingerne, spurgte de, at Kong Inge var i Oslo, hvorpaa de seilede Tunsberg forbi
ind i Oslo-Fjord, og kom til Hovedoen. Da Birkebenerne fik dem i Sigte, lob de ned
til deres Skibe, og lagde dem for sine Ankere. Baglerne lagde sig saa tatt ind paa dem,
at de kappede deres Ankertouge. Der blceste en Storm, og de store Skibe dreve nord om Byen

til Frysja, hvor de bleve staaende paa Grund. Baglerne roede efter dem, angrebe dem
kjcekt, og paa begge Sider brugtes Vaaben med stor Tapperhed. Saa n<er lagde Kong

Philippus sig med sin lette Skude, at Birkebenerne kastede Baadshager i den og trak den
til sig, hvorpaa han sprang overbord med alle sine Folk. Baglerne toge ham op, og bragte
ham over paa et andet Skib; men Nogle af hans Mwnd bleve drcebte. Da nu Bag
lerne saae, at de intet Held havde hermed, roede de tilbage til Byen, hvor de toge mange
store Baade, fyldte dem med Ved, Ncever og Halm, stak Ild derpaa, og lode Baadene
drive for Vinden ind paa Birkebenernes Skibe; men de stak dem fra sig med Forker og
Baadshager, saa de dreve tilbage paa Sanden. Baglerne vendte om til Byen og lagde

sig om Aftenen ved Hovedoen. Da Vinden lagde sig, og Våndet vorede, kom Birkebe
nernes Skibe igjen af Grunde», hvorpaa de halede ind til Byen og laae der for Anker
indtil det dagedes. Morgenen derpaa trak Baglerne ud til Tunsberg, toge alle Skibe,
store og smaa, Kjobmandsjkibe og andre, som de kunde faae fat paa, og ilede mod Birke

benerne ude paa Fjorden. Saasnart de vare komne hverandre paa Skud noer, lagde Bir«
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kebenerne sig lige tvwrs for dem ud paa Aa-Fjorden. Nu lode Baglerne Kjobmandsffibene
drive for Strommen, stege ombord paa deres lette Fartoier og forsulgte Birkebenerne,

hvorpaa de skjode hele Dagen paa hverandre. Om O.vcelden trak Birkebenerne sig tilbage
til Marfjord, hvor de kastede Anker, og Baglerne lagde sig tatt ved Landet i Ncerheden
deraf. Da Birkebenerne manglede Vand, ncermede de sig om Morgenen til Baglerne,

og spurgte, om Smerkaares Frcende, (det var Kong Philippus) vilde romme Havnen for
deres Konge, hvorefter Baglerne ilede ud af Havnen; men Birkebenerne seilede oster igjen, og

landede i Stafern. Baglerne forsulgte dem, og lagde sig som for i Ncerheden af dem.
Tidligen nceste Morgen halede Baglerne ud til Ncesset, og da de saae 30 Skibe komme sei
lendes vestenfra Grcenmar, meente de, at det var Håkon Jarl, hvorover der blev stor Larm
mellem Baglerne. Birkebenerne raabte nu til Baglerne, og spurgte dem, om de saae

noget Seil komme, bedende dem at forblive rolige i deres Leie; men Baglerne agtede ikke
derpaa, og lagde over Fjorden til Astisholm, hvor de bleve liggende en Tid. Det viiste

sig imidlertid, at de Skibe, som de havde seet, vare Kjobmandsstibe, der kom fra Bergen
og agtede sig mod Vinteren til Tunsberg.

Nogle Dage derefter fortsatte Baglerne Seiladsen nordefter, og da de kom til Trym
ling, spurgte de, at Håkon Jarl var seilet osterover; men at Peter Sleiper og Dagsinn

vare forblevne i Bergen, hvor de lode Kastellet igjen opfore. Isier lagde Dagfinn al
Vind paa at faae Kastellet opfort; thi saa lcenge dette var i Stand, kunde han forsvare

sig i sit Lehn paa Hordaland. Derimod amdsede Peter Steiper og Håkon Jarl kun tidet
Kastels.Bygningen.

Baglerne ilede nordefter, uden at Nogen fik Nys derom, forend de landede i Bergen
og lode blcese i Krigsluren. Dagfinn Bonde var oppe i Kastellet, og da Birkebenerne i
Byen moerkede Baglernes Ankomst, ilede de til Kastellet; men dog bleve II af dem drcebte

for de naaede derop. Peter Steiper derimod rsmre ud af Byen med sit Mandstab. Nu
rykkede Baglerne op imod Kastellet og tilbod Dagfinn Fred og sikker Leide; men han

svarede, at han ei traengte dertil. Derpaa gjorde Baglerne et stcerkt Anfald imod Ka
stellet, som Birkebenerne kjcekt forsvarede. Siden stablede Baglerne Ved tatt op imod

Muren og stak Ild derpaa, hvorved Birkebenerne lede stor Nod af Rog og Hede, og derpaa

fslgende Mathed; thi de vare kun 25 Mand til at forsvare Kastellet, medens Baglerne
vare mandstcerke nok til stifteviis at bestorme det. Omsider treen nu Dagfinn frem, be

gj<erede Fred og sikker Leide; men nu svarede Baglerne, at han vel ikke meer end for til
trengte den. Derpaa toge de Kirkestiger, som de fatte til Muren, for at bestige den.

Men Dagfinn lod Kong Håkons Son hidse ned ad Muren, og bad Baglerne give ham

Fred; han lod desuden et beslaget Svcerd folge med, og sendte det til sin Svoger Gyr
der Skjalge. Gyrder kom til og tog baade mod Svcerdet og Barnet. Derpaa sagde
Dagfinn til Gyrder: „gak til Kongen og prov paa, om Du kan staffe os Fred." Dette

gjorde han, og såtte derhos alle sine lord-Eiendomme til Pant paa, at Dagfinn aldrig
mere stulde gjore Philippus Modstand, og Arnbjorn lonsson forenede sine Bonner med
hans. Kongen lod derpaa med Luren alt Folket sammenkalde til et Huusthing, overla

dende det til Krigsfolket at raade derfor; men de vilde Dagfinn ingen Fred give. Da
Gyrder vedblev sin Bon, sagde Kongen: „lad Dagfinn selv komme hid og modtage Fred."

Dette tilmeldte Gyrder Dagfinn: men han svarede: „jeg vil ei ene have Fred, nåar den

N»rfjsl-sr, see foran S. 162. P. Clausssn har Rendshaffn.
Dstvigs Holme, P. C. cfr. S. 163.

m. Binds iste Hefte.
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ei gives os alle tilhobe, enten skulle vi samtlige dse med hverandre, eller og samtlige have
Fred." Da Gyrder bragte Kongen disse Dagfinns Ord, bad Kongen sine Krigsmcend

give dem Fred: „Hvad kan det hjcelpe," siger han, „at drcebe nogle faa Mcend, som des.
uden have lidt ondt nok." Saaledes finge de Fred; men maatte dog vaabenlose forlade

Kastellet. Dagen derpaa gjorde de Ed til Philippus, og siden lod han Kastellet sioife, saa
der blev ikke Steen paa Steen.

Siden foer Kong Philippus til Throndhjem, og blev der antagen til Konge paa Are

thing. Men da der var saa dyr Tid i Throndelagen, at han ei der kunde underholde sit
Mandskab, foer han efter Vinternats Tid derfrå til Bergen. Siden sendte han nogle
lette Fartoier sorpaa langs Landet, for at speide efter Fienden. Disse Farleier fortes af

Birger af Stanger, Brynjolf Nef, Bjorgulf Baad og Skcering Skuta. Da disse spurgte,

at Peter Sleiper var i Stavanger om Dagen, men ei om Natten, uden at han vidste detm indste
om deres Ankomst, fore de ien Hast til Stavanger. Ingen fik Nys om dem, fsrend
de stege i Land, og dette indtraf just som Peter Steiper var i Kirke til Fromesse. Nu

advaredes Peter om Baglernes Ankomst, og ilede ud af Byen med sine Mcend; men Bag
lerne forfulgte dem, og drcebte 11 af dem. Peter, som var raffest iblandt dem, undkom,

dog vare de ham saa ncer, at han maatte kaste Kappe og Bcelte fra sig. De fandt Kappen, og
da hans Datter saa den, troede hun, for hun fik Tidende fra ham, at han var drcebt.
Dagen derpaa fore Baglerne igjen til Bergen.

Imidlertid kom Kong Inge og Håkon Jarl med alt deres Mandskab ostenfra, og
laae lcenge om Hesten ude i Sceloerne, hvorfor denne Host blev kaldet Scelo-Host. Der

frå seilede de til Karmsund. Saasnart Baglerne spurgte dette, forlode de Bergen, og
lagde ei i Land forend i Bardarsund, hvorfra de seilede til Hysvik. Da Birkebenerne,
som dengang vare komne til Eldosund, erfore at Baglerne vilde seile indenom Ven Stord,
foer Håkon Jarl sorfra med alle lette Fartoier til Titolfsnces om Natten. Samme Tid

kom Baglerne til Lafungsnces og lagde over til Titolfsnces, hvor Håkon Jarl modte dem
paa Fjorden. De fore lcenge mellem hverandre frem og tilbage; men eftersom det var

morkt, saa de ei kunde see og kjende hverandre, undslap Baglerne, og Birkebenerne fore
til Bergen, hvor de kom strår efter lulen. Dagen efter samledes Baglerne i Haugasund,
og der kom Brev til dem fra Biskop Nikolaus, som talede om Forlig imellem Birkebe»

nerne og Baglerne, og dette Brev lod Philippus lcese for sine Folk. Siden deelte de sig.
Nogle seilede til Eikundasund, Nogle til Agde-Siden, hvor de lagde sig i Leie lulen over,
og seilede siden til Tunsberg.

Der var en Icernsmed, ved Navn Thorder Vettir, som boede i Pislar paa Ncesset.
Til ham kom en Mand en Qceld, som begjcerede Herberge, og vilde lade en Gang Sko

staae under sin Hest. De stode op om Natten for at gjore Skoene fcerdige, og da Sme

den spurgte sin Gjcest, hvor han havde vceret den forrige Nat, svarede han: „i Medaldal
nordligst i Thelemarken." Videre spurgte Smeden, hvor han havde vceret ncestforrige

Vai-6ai'Bun<l, nu Baardsund i Sondhordland, see foran S. 161.
Hussvig, P. C. see sammest.

hvorom see foran S. 163. P. C. har Dresund.
Utolfsnces, P. C. tfr. S.
Loffvingnces, P. C., see sammest.
Hofvesund, P. C., cfr. 1 V. S. 83.,
Tore Vot, P. C.
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zsiat, og han svarede: lardal, nordligst i Ryfylke." er dog," svarede Smeden,
den groveste Logner, som jeg nogensinde har stodt paa." Da Stoene stulde smides, vilde

Icernet ikke feie sig i Smedens Hcender; men Gjcesten bad ham ikke wndse dette, og Sko»
ene bleve meget store; dog passede de meget vel, da de lagdes under Hestehoven. «Nu,"

sagde Smeden, «hvem er Du, hvor kommer Du fra, og hvor agter Du dig hen?" Han
svarede: „jeg kommer nord fra Landet og har lcenge vceret til Soes; nu agter jeg mig
landvcerts til Sveariget, saa jeg lcenge vil have Brug for Heste, og mit Navn er Odin.

Dersom Du nu ikke troer hvad jeg siger Dig, saa agt paa min Fcerd, nåar jeg farer her
frå." Derpaa såtte han over et 7 Alens Gjcerde, og foer hen i Luften, saa han saae ham
ikke mere. Fjerde Dagen derefter sloges Sverker og Kong Erik i Svearige.

Bistop Nikolaus havde om Sommeren gjort en Reise til Throndhjem til Erkebi
spen, og lagt over med ham, at de vilde af al Magt strcebe ester at forlige Birkebenerne
og Baglerne. Siden vendte Bistoppen tilbage ostover, og skrev Breve baade til Bag»
lerne og Birkebenerne, hvori han styndede til Forlig. Vaaren derefter, saasnart Farten
aabnedes, foer han til Tunsberg til Kong Philippus, og havde med ham en lang Sam
tale. Kongen spurgte, hvordan Forlig Biskoppen vilde gjore mellem ham og Birkebenerne,
og Bistoppen svarede: „saalunde, at I stulle blive trende Hovedsmcend over Landet, nem
lig to Konger og en Jarl, saa at Enhver as disse stal have en tredie Deel af Landet. Du
nemlig stal have Viken og Oplandet for Din Part, og denne er bedre for Tiden end
Throndelagen, eftersom der er Hunger og dyr Tid, medens her er god Tid. Derhos er
det en Aftale mellem Erkebistoppen og mig, at I stulle faae Kong Sverrers Datter Kri

stina, som er fodt her i Riget, til Mgte. Og dersom Ida faae Sonner sammen, da

tcenker jeg nok, at Baard Guttormsson eller Folkvid Lagmands Slcegt ei siden vil vorde
stort agtet. Thi er det nu heel raadeligt, at I herved tåger mod Fred og Forlig, efter
som det lcenge er faldet haardt og tungt at stride mod Birkebenerne." Dette faldt godt i
Kong Philippus's Vren. Siden blev der verlet Breve mellem Kong Inge og Biskop
Nikolaus, hvorefter Bistoppen med de fornemste Mcend fra Oslo, foer til Kong Inge og
Håkon Jarl, frembringende for dem sit A3rende med de Ord: «Vor Frcende, Kong Phi
lippus, tilbyder Eder ved mig at ophceve al Splid imellem Eder, og vil forbinde sig med
Eder ved Svogerstab, om I vil give ham Kongedatteren Kristina til Hustru, hvorimod
han vil staae Eder og Riget bi i Alt, hvad han formaaer og I tiltrcenge." Kongen og
Jarlen svarede kun lidet dertil; men yttrede alene, det ei kunde nytte Bistoppen at tale om
ander Forlig, end at Kong Inge stulde blive ene Konge over Norge. Men Bistoppen

lod sig ei derved afstrcekke; han talede saa smldt og vel for Kongen, saa det omsider kom
dertil, at Birkebenerne samtykkede i Philippus's Gistermaal med Kongedatteren, saafremt

hun selv dertil vilde give sit Ja. Tillige stulde han faae saa stor Deel af Landet, som

Erik Jarl, Kong Sverrers Broder, eller Philippus Jarl, Birge Broses Son, havde havt,
og det med saadant Hcedersnavn, som Kongen vilde unde ham. Dog syntes Birkebe
benerne, at Bistoppen gik videre i sin Tilstaaelse, end de havde samtykket.

Bistoppen foredrog ogsaa denne Sag for Kongedatteren Kristina paa sin Frcendes,
Kong Philippus's, Vegne; men hun svarede haanligen: „Endstjondt jeg med Hensyn til

Wt og Fodsel synes at vcere en Konge vcerd, som har Lande og Riger at styre, troer jeg
dog ei, at Birkebenerne vilde unde ham stsrre Magt og Vcerdighed, eller Rige at raade over,

Lardal er maassee en urigtig Lcesemaade for „i d. e. i Aardal, som er Annexsogn
til Hjelmelands Prestegjeld.
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om han end faaer mig til A3gte." Biskoppen svarede: „I haver havt Prover paa, hvor
liden Omsorg Eders Frcender bcere for at give Eder et sommeligt Gistermaal; thi hver
ken give de Eders Haand til Kongen af Danmark eller Sveariget; men gifte Eder en

ten saa langt bort udenlands, at Eders A3t herefter aldrig kommer hid til Riget, eller
og til en Bondeson indenlands. Og tykkes Eder end, at Philippus ei nedstammer fra
Konge-Mt, saa han ei med Rette bor vcere Konge, haver han dog i sit Forhold til Birke

benerne viist en Konges Boesen, siden han til Konge blev valgt. Derhos veed jeg vist og
sandt, at han aldrig forligede sig med Birkebenerne, eller afstod nogen Deel af Riget, nåar

det ei var for Eders Skyld." Kongedatteren svarede: „ikke vil jeg have ham til Mand,
som er af ringere Byrd end min Fader eller Morfader var; thi det er mig fortalt, at Phi
lippus maa astcegge Kongenavn, om han vil vente Forlig med Birkebenerne." Biskoppen
svarede: „ikke maa Du, Kongedatter, cendse hvad de sige; vi skulle nok mage det saa, at

Philippus Ml beholde sit Kongenavn, og des hellere ville vi kalde ham Konge, nåar han
faaer en Dronning som Du er." Dermed endte deres Samtale. Da Biskoppen kom til

Kong Inge og Håkon Jarl, lod han sig ei mcerke med, hvad Svar han havde faaet af
Kongedatteren. Ogsaa Erkebiffoppen gjorde alt Sit til at bringe Forliget i Stand, og omsi

der afstuttedes dette paa Thinget, hvor Biskop Nikolaus forte Ordet. Men Birkebenerne
lagde stort Had og Afffy for Dagen til Biskoppens Tale, og bade ham tie, sigende, at han

ei mere nu end for stod til Troende, hvor sode Ord han end brugte. Biskoppen svarede:
„tåger ei afsted med saa megen Heftighed; thi end kan Nikolaus saalunde foie sine Ord,
at de kunne tcekkes alle forstandige Mcend. Har jeg end tilforn staaet paa Baglernes Side,
og fremmet deres Sag, skal jeg dog nu desto ivrigere lcegge Vind paa Fred og Forlig, saa
der herefter kan vorde Rolighed i Landet." Saa lcenge og snildt talede han herom, saa det
tilsidst med fcelles Samtykke besluttedes, at Kongerne skulde mode hinanden i Hvitings»
Berne. Derpaa foer Biskop Nikolaus Vster igjen, og bragte Kong Philippus Tidende om
Sagens Udfald. Strår gjorde Philippus sig fcerdig til at mode ved Forligs-Stcevnet med

saa mange og store Skibe som aftalt var, hvorimod han lod de lette Fartoier, som han
desuden havde, blive liggende adspredte hist og her paa Agdesiden.

Ved dette Mode indfandt Birkebenerne sig mere mcmdstcerke end som aftalt var, og
dagligen stimlede stere og flere Folk til dem. Kong Inge og Håkon Jarl laae i Hvitings
oerne; men Kong Philippus laa ude ved Nauto. Stormcrndene paa begge Sider fore

frem og tilbage, og omsider talede Kongerne selv sammen. Der var imidlertid langt flere
Birkebenere end Baglere. Da Kong Inge såtte sig i sit Scede, såtte Erkebiskoppen og
Biskop Nikolaus sig lige over for ham. Kong Philippus ncermede sig Hoiscedes-Bcenten,

og vilde scette sig ved Kong Inges Side; men Håkon Jarl stodte ham af Veien, og tog
Scede mellem dem. Siden talede Erkebiffoppen paa Kong Inges Vegne, og Biskop Ni

kolaus paa Kong Philippus's Vegne, om det Forlig, som mellem dem var aftalt, og Enhver
viste sig partisk for den, hvis Sag han forte. Ester en lang Samtale herom frem og til
bage, gave Birkebenerne deres Mening tilkjende, at Philippus skulde have Oplandene tillige

med Viken at styre, fra Svinesund vestover til Ryggjarbit, hvilken Landstrcekning han skulde
have i Medgift med Kongedatteren Kristina. Men derhos skulde Philippus astcegge Kon

genavn, give det Signet fra sig, hvori Kongens Navn stod, og noies med det Hcedersncwn,
som Kong Inge vilde unde ham. Desuden skulde han ved Ed forpligte sig til at vise Kong

see foran S. 166.
Aaen Sire eller Ryjarbsdt, P. C., sse 1 B. S. 38, 319.
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Inge Lydighed, folge ham inden- og udenlands med sin hele Magt, og forsvare Landet, om
det behovedes. Da Kong Philippus saa, at Birkebenerne havde en stor Krigsmagt, og
at Modstand saa Skjel ei vilde nytte, sagde han: „for at gjore Ende paa den Ufred, og
Uro, som lcenge nok har varet, vil jeg modtage de Vilkaar, som jeg for har samtykket i, tilli

gemed den Deel af Riget, som mig er forundr; men hvad mit Hcedersnavn angaaer, da bli
ver jeg den, jeg er, om jeg end lader Kong Inge raade derfor. Mit Signet er ikke her;
men hos min Stallar i Oslo, hvor I kunne lade det hente." Da sagde Kong Inge: „Dit
serste Hcedersnavn er, at Du stal hede Philippus." Det tilfoiedes end videre deres Forlig,
at Ingen af deres Undersåtters maatte krceve Bod eller Opreisning for den Skade, som de

paa begge Sider, enten paa Folk eller Gods, havde lidt, og dette Forlig blev ved Ed befce
stet. Forst gjorde Kong Inge og Håkon Jarl Ed, derncest trene 1.3 Lendermcend og Ho
vedsmcend af hvert Parti frem, og gjorde Ed paa, at Forliget uryggeligen ffulde holdes, og
det var Lagmand Gunnar Grjonbak, som oplceste Eden for dem. Siden hcevedes Thinget
og Stcevnemodet, og Baglerne ginge igjen ombord. Ellers pleiede Arnbjorn lonsson at

gaae ved Philippus Konges Side, og at lede ham; men da nu Philiphus rakte ham, som
sedvanlig sin Haand, sagde Arnbjorn: „leed Dig nu selv." Dagen derpaa trolovedes Phi
lippus med Kongedatteren Kristina.

Nu blev der en stor Larm blandt Birkebenerne og Baglerne, fordi der blandt dem

vare mange hoibyrdige Mcrnd, som i denne Feide havde mistet alle deres Eiendomme og
Penge. Thi befluttede de om Sommeren at fare paa Vikingetog Bester ud til Suderoerne,
for at staffe sig igjen Gods og Penge, og til denne Fcerd rustede de Skibe paa begge Sider.

Peter Steiper, og Reidar Sendemand, som var gift med Margreta, en Datter af Kong
Magnus Erlingsson, aftalte sammen en Reise til lorsaler (Jerusalem) nceste Sommer, og
siiltes derpaa ad.

Kong Inge sendte Dagfinn Bonde oster til Tunsberg med 5 vel bemandede lette Fartoier

med Breve og Befaling at hente Philippus Konges Signet, og Dagfinn frembar sit lErende.
Men Philippus svarede, at han ei gav sit Signet fra sig, uden i Overvcer af hans Raad og for

nemste Vtcend, og bad Dagfinn bie saalcenge. Nogle Dage derefter kaldte han Folket sammen til
etHauga-Thing, paa hvilket han gjorde sine Vtcend, samt Borgere og Bonder, vitterlig, hvilket

Forlig han med Kong Inge havde indgaaet, samt at han havde lovet at astcegge sit Kongenavn
og give sit kongelige Signet fra sig. Han lod dem tillige vide, at Kong Inges Sende
mcend vare der tilstede, for at afhente Signetet, hvilket han aldrig havde samtykket i at give
fra sig, dersom ei Birkebenerne, tvcertimod det indgangne Forlig, ei vare komne stcerkere
til hiint Mode, end som aftalt var. Da svarede Baglerne, Alle som Een, at Birkebenerne
ikke havde holdt Ord, og onffede dem al Ulykke, der vilde lade Kongens Signet bortfore,

truende med at hugge Haanden af ham, som vovede at tåge derimod.
Da nu Dagfinn grant forstod, at han ei kunde faae Philippus Konges Signet, bad

han om Lov til at fare tilbage, for at bringe sin Herre og Konge dette Svar. Philippus
svarede: „ far hjem i Fred, og siig Din Herre, at mit Raad og mine Tjenere ei ville give
sit Minde til, at mit Signet vorder bortfort. Men jeg er paa min Side tilfreds med det

Hcedersnavn, som Folk ville give mig, baade her og Nord i Landet, og ikke heller begjcerer
jeg stsrre Deel af Riget, end den, jeg med Birkebenerne er bleven enig om; thi giver jeg

Gryndag, P. C.
Om Syderserne, see 1 V. S. 68.
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Dig Lov til at fare Nord igjen, og bringe Kongen og Håkon Jarl dette Svar. Da nu
Dagfinn kom hjem og fortalte Kongen og Jarlen Udfaldet af sit Mrende, svarede Kongen

ikke stort dertil; men Håkon Jarl blev vred, bandede og tog ilde afsted, ligesom Birkebenerne
hoiligen fortrode paa, at Philippus kaldte sig Konge som tilforn; thi Baglerne og VikvH
ringerne kaldte ham Konge, hvilket ikke ffede Nord i Landet.

Nogen Tid efterat dette Forlig var indgaaet, begjcerede Mange af begge Parter Orlov,
og Nogle fore til deres Huse og Gaarde, Andre paa Handel og Kjobmandsjkab. Vaaren
derpaa seilede baade Birkebenerne og Baglerne med 12 Skibe ud paa Vikingetog i Bester
landene, plyndrede baade paa Suderoerne og de omliggende Oer, hvilke dengang laae til Felts
med hverandre. De plyndrede Helge, som Nordnnendene hidtil havde anseet som
fredhellig. Siden opkom der Splid mellem dem, og de skiltes ad, hvorpaa de hist og her
bleve slagne. De som kom tilbage til Norge, maatte hore mange haarde Ord af Biffopperne
for deres Plyndringer.

Samme Sommer lod Kong Philippus hente Kongedatteren Kristina, og holdt Bryl
lup med hende i Oslo. Hendes Moder, Dronning Margreta, kom fra Sveariget til hen
des Bryllup; men nogle Uger efter Brylluppet blev hun syg og dode. Da hun havde
store Eiendomme saavelsom Penge og andre Kostbarheder i Vermeland og Vester-Gotland,
sendte Philippus en stor Skare af sine Mcend derhen, for at tilsee Dronningens Gods og
tåge det i Forvaring. Da de kom ostover til Eida-Skog, kom en Mand til dem, ved Navn
Halvard Hvide, som var den mandhaftigste blandt dem, som nu kom oster til Vcermeland,
og denne Mand gav sig i SelMb med dem. Han holdt sig meget rolig og stille, uden
at lade sig mcrrke med, hvad der j?ulde gjores med Dronningens Eiendomme; men eftersom

han havde mest at raade, blev det ved hvad han sagde. Da de kom tilbage igjen, blev
Halvard borte, og Philippus kom hjem i hans Klceder, og tog ind i Oslo, hvor hans Folk
toge vel imod ham.

Medens Kong Inge var i Bergen, lod han igjen opbygge Kongsgaarden, jom Bag
lerne havde brcendt med Kastellet, og indrettede Salen der, hvor Kong Eysteins store Sal
havde staaet; men Kastellet selv ovforte han ikke.

Samme Sommer forlode Peter Steiper og Reidar Sendemand Landet med 2 store
Skibe og mange Folk, og dem fulgte deres Hustruer Ingeborg og Margreta, Magnus Kon
ges Dottre. Om Deres Reise haves mange Fortwllinger; men vist er det, at Peter Stei
per og hans Hustru dode paa Reisen; Reidar derimod kom til lorsaler, og foer tilbage til
Keiseren i Myklagaard, som han laenge tjente, og fik der sin Dod.

I Kong Sverrers Dage havde Jarlen Harald Madaderson paa Orkenoerne, tillige
med Mange af disses Indbyggere gjort Opstand mod ham, og lode sig kalde Vstjcegger.
Men da det kom til Forlig mellem Jarlen og Kong Sverrer, ffulde den hele Landgilde og

al Sagefald af Orkenoerne og Hjaltland tilhore Kongen i Norge, hvorpaa Kongen indsatte
sin Foged Arne Lorja til at styre Orkenoerne nlligemed Jarlen, og mod ham vovede Harald
ikke at gjore Opstand, saalamge Kong Sverrer levede. Men aldrig saasnart havde Kong
Sverrer opgivet sin Aano, forend Jarlen lod Arne Lorja drnbe, og underlagde sig Orken
oerne og Hjaltland med al Skat og Skyld, saaledes som han tilforn havde besiddet det; men
han dode 3 Aar efter at Inge var bleven Konge i Norge. Siden bleve hans Sonner,

Jon og David, larler paa Orkenoerne, og saalcenge der var indvortes Krig i Norge, beholdt

see 1 V. S. 32, 328.
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de disse Lande, ligesom deres Fader; men saasnart de spurgte, at det var kommen til For

lig mellem Kongerne, sendte de Biskop Bjarne til Norge til Bergen, med det Mrende til
Kong Inge og Håkon Jarl, at larlerne onffede at mdgaae Forlig med dem. Saalunde

kom det dertil, at Bjarne skaffede larlerne frit Leide til Norge nceste Sommer for at slutte
indbyrdes Forlig.

Den samme Sommer, da norffe Vikinger, som for fortalt, fore vester paa over Havet,
efterat Kongerne Inge og Philippus vare blevne forligte, fulgte Kongens Sysselmcend dem

til Orkenoerne og Hjaltland. Sommeren derefter kom larlerne tilligemcd Biffop Bjarne
til Norge, for at forlige sig med Kongen og Jarlen, og voldgave disse den hele Sag.
De domte dem til at betale en stor Sum Penge, og desuden maatte de stille Gidsier, samt

svcerge dem Troskab og Lydighed. Da gjorde Kong Inge dem omsider til sine larler over
Orkenoerne og Hjaltland paa saadanne Vilkaar, som til deres Dodsdag bleve overholdte.

Ragnvald, Konge af Man paa Sudewerne, og Gudrod, en anden af de suderoiske

Konger, havde i lang Tid ikke givet Kongerne i Norge Skat. Da de norffe Vikinger
nu havde huseret der paa Aen, rovet og broendt, og hine Konger spurgte, at der var stuttet
Fred i Norge, paakom dem en stor Frygt, og de fore til Norge for at forlige sig med
Kong Inge og Håkon Jarl. De betalte nu den tilbagestaaende Skat, svore dem Trostab

og Lydighed, og, efterat de havde tåget deres Lande som Lehn af Norges Konge, fore de
hjem igjen.

En fceroij? Mand ved Navn Erling, hvis Moder var Astrid Roes Datter, og som
havde 7 Born, gav sig ud for Kong Sverrers Son. Denne Mand samlede en stor Skare
af Mcend ude paa Fceroerne, og med denne afstedkom han der stor Urolighed. Siden foer
han til Norge paa Einar Sysselmands Skib, og indfandt sig hos Philippus og Kongedat
teren Kristina, der toge vel imod ham, og erkjendte ham som Broder; men nogle Aar der
efter dode han deraf, at Blodet forlob ham under en Aareladning.

Kong Inge havde en ucrgte Son ved Navn Guttorm, som var fod det andet Aar
efterat Kong Inge kom paa Thronen, og Guttorms Moder hedte Gyrid. Håkon Jarl 0K
Fru Kristina havde en Son ved Navn Junker Knut, som var noget yngre end Guttorm.

Håkon Jarl grcemmede sig over, at han ikke havde Kongenavn, da han dog forovrigt
havde deelt lige med sin Broder; thi forenede han sig hemmeligen med Landets Stormcend
om, at de sikulde give ham Kongenavn, hvormed hans Broder, efter hans Mening, vel
maatte vwre tilfreds. Alle svarede ham vel, og yttrede, at han vistnok dertil var fuldkom

men dygtig. Nu gjorde han ikke lamgere heraf nogen Hemmelighed, saa at Kong Inge
ogsaa derom fik sikker Efterretning, samt tillige om, hvo der mest understottede Jarlen i
denne Sag. Thi stawnede Kongen alle sine Mcend til et Huusthing, og da Thinget var
sat, tog han saalunde til Orde: „ Ikke er jeg vant til at holde Tale paa Thinge eller i store
Forsamlmger; men ikke er det heller en ringe Sag, som hertil giver mig Mod; thi vil jeg
foredrage den for Eder saalunde, at I alle kunne skjelligen forstaae, hvad jeg siger og mener.
Jeg har faaet sikker Kundjkab om, at min Broder, Håkon Jarl, ved et hemmeligt Spil
har formaaet mange Lendermaend og ebsvorne Mcend til at give sig Kongenavn, og Man
ge have svaret ham vel, sigende som sandt kan vcere, at han dertil ikke er mindre Mket og
dygtig end jeg. Han har og yttret, at jeg ei bor fortryde paa, om min Broder kaldes Konge

over sit Rige, ligesaavel som jeg over mit, da jeg dog har maattet taale, at Philippus bce
rer Kongenavn. Men vitterligt er det for Alle, at jeg og min Broder toge Kongenavnet

B)orn, P. C.
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fra Philippus paa Hvitingseerne, og at han deri med Ed samtykkede, saa at han har mere
Skam end Mre af nu at bruge Kongenavn. Men jeg har tåget Kongenavn paa Orething,
og alle Indbyggere have svoret mig Lydighed, saavel Håkon Jarl og Philippus som Andre,
medens jeg ingen anden Ed har svoret, end den at handle med Indbyggerne efter Lov og
Ret. Derfor maae I Alle vide, at saa lamge jeg lever, tilsteder jeg ei, at Nogen kaldes

Konge i Norge uden jeg alene, saafremt I vi-lle holde Eders Ed, og vcere mig lydige." Der
gik et stort Ry af denne Kongens Tale; Alle svarede ham vel, og lovede Alle som Een, at
de vilde alene folge ham og lyde ham som Konge. Tittige takkede de ham for hans Tale,
sigende, at han var mere veltalende, end de havde troet. Da dette kom til almindelig Kund
skab, maatte Håkon Jarl lade sine hemmelige Bestrcebelser for at faae Kongenavnet fare.
Derimod fandt han med sine Venner aabenbare paa et andet Raad, og da han havde faaet
Erkebiskoppen og alle Biskopper paa sin Side, forlangte han at indgaae med sin Broder en
vis Forming om, hvem Riget efter hans Ded skulde tilfalde. De bebreidede Kong Inge,
at han ei var cegte sed, eftersom hans Moder Cecilia giftede sig med Baard Guttormsson,

medens hendes forrige Mgtemand levede; men dertil svarede Kong Inge, at hans Moder
havde giftet sig med Erkebispens Tilladelse. Derimod paastode Biskopperne, at alene <xg«
tefed Mand af tilberlig hei Byrd efter Loven burde vcere Konge, og saa stcerkt dreve de
paa denne Sag, saa Kong Inge maatte indgaae det Forlig med Håkon Jarl, at hvo der
levede lengst af dem, skulde bestige Thronen efter den Andens Dod, og efter begges Dod skulde
Riget tilfalde den af deres Sonner, fom var oegtefedt. Dette Forlig stadfoestedes med
Breve, som forsegledes med Kongens, Jarlens, Erkebiskopperne Thorers og Eriks, samt
Bisperne Nikolaus's og Martins Signeter.

Håkon Jarl grcemmede sig over, at Philippus lod sig kalde Konge, og talede ofte
derom til Kong Inge. Kongen svarede kun lidet dertil; men efter Jarlens Forlangende

sendtes et Brev oster til Philippus, som omhandlede denne Sag, og in deholdt Klage over,

at han, ved at antage Kongenavn, brod det Forlig, som var sluttet i Hvidingsoerne. Phi
lippus raadspurgte sine Hevedsmamd herom; men disse raadede ham ei at nedlegge sit
Kongenavn. Fru Kristina lod falde mange haarde og vrede Ord over, at Philippus ei

maatte beholde det Kongenavn, som Andre vilde give ham. Kong Philippus skrev iet
venligt Brev tilbage til ham, at han vel ikke vilde rokke det indgangne Forlig; men at han
dog ei kunde forbyde Nogen at kalde ham, hvad de vilde, ligesom han og var vel tilfreds,
om Ingen kaldte ham Konge. Flere Breve verledes herom, og omsider bestemtes med
fcelles Samtykke, at de atter skulde mode i Hvitingsoerne, hver med 15 Skibe, ingen sterre
end paa 15 Rum.

Kongens Broder, Skute, havde sit Syssel i Sogn. Han lod bygge Skibe paa
15 Rum; men de vare saa store, som andre Langskibe paa 20 Rum, og da Baglerne spmgte

dette, vilde de ei indfinde sig ved Medet; thi bleve disse Skibe kaldte Fredsbrydere, eller
Forligs-Spildere.

Dronning Kristina dode i Barselseng, og det Barn hun fodte, levede kun en kort

Tid. Philippus lod Barnet af mange trovcerdige Mcend besigte, og lyste til Thinge, at
Barnet levede efter sitt Moder, hvorved han meente at bevise sin Arveret til Dronning
Kristinas Gods.

I Throndelagen var der saa dyr Tid, at Kongen ei kunde faae, hvad der tilkom
ham af Benderne. Derover klagede Kongens Sysselmamd, iscer Erik Foss, Sysselmand

paa Strind, ofte for Kongen. Omsider befalede Kongen ham at stcevne Benderne til

Thinge paa Strind. Dette gjorde han, indfcmdt sig hos Kongen, og meldte ham, at hans
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Befaling var udfort, hvorpaa Kongen foer til Thinget, deels til Vands, deels til Lands.
Bonderne indfandt sig paa Thinget fuldtbevcebnede, som til et Slag, og såtte sig i Kreds
ved Foden af Berget. Nu sendte Kongen sin Broder Skule op til dem, og bad dem
komme ned for at scette Thing med Kongen; men det vilde de ikke. Derpaa red Erik

Foss op til dem, og bad Bonderne komme ned, for at holde Thing med Kongen; men da de
vare sene til at stytte sig, flog han til en Bonde mellem Skuldrene med sit Spydstaft. Bonden
vendte sig om, og hug med en storAxe Laaret afErik, saa han faldt halvdod til Jorden. Der
oaa grebe de deres Oxer, Spyd og Svcerd, og fore i en Hast ned af Berget imod Kon

gen. Kong Inge befalede sine Mcend at rykke tilbage med sit Banner; thi Kongen vilde
ei slaaes med sine egne Bonder. Dette stede; men Bonderne forfulgte ham, og drcebte
Nogle af hans Mcend, hvorfor Kongens Broder, Skule, raabte, at Kongen skulde vende
om igjen, siden de forsogte paa at drcebe hans Mandstab. Nu vendte Kongen, og lod

sit Banner fere foran sig, og da bleve mange af Bonderne drcebte, og de ovrige maatte
slygte under Birkebenernes bestandige Forfolgelse til Lands og Vands. For demle Av
stand mod Kongen, bleve Håkon Jarl og Erkebiskop Thorer meget mistamkte.

Efter denne Tid, da Throndhjem var kommen i Baglcrnes Hcender, og Kongen med
saa stor Moie var kommen undas, var han stedse tung i Sindet og sygelig, og syntes at
besinde sig bedst, nåar han var til Soes. Naar han derimod sad i Kjobstaden i god
Fred, holdt han sig mest i sit Kammer, og havde nogle saa Mcend hos sig, som vare ham
kjcerest, som han bedst troede, og som holdt med ham i Alt. Han var en stille og beske
den Herre, ikke fremfusende eller stolt; men venlig og mild, samt from og god. Han kunde
ingen Stoi eller Larm taale, og kom derfor sjeldent i Drikkegilde, hvormed Nogle af hans
Mcend vare utilfredse, da de hellere vilde vcere i Gilder, hvor der vankcde Drik og Mun

terhed. Han havde stedse 3 af sine bedste Mcend hos sig i sit Kammer, nemlig Paal
Drotsete, Arnfinn Thjofbson og Henrik Skot; men Paal agtede han mest, som sin Drot
sete, og han var Kongens Sengekammerat. En Aften da Paal kom i Seng, saa Kon
gen, at han havde en Kniv i Haanden, hvorpaa Kongen greb ham om Haanden, og
raabte paa de Andre, der strax grebe Paal og vilde drcebe ham; men da Kongen forbod
dem at gjore ham noget Ondt, stodte de ham ud af Doren. Siden den Tid var Paal
ikke hos Kongen; men opholdt sig i Byen, og Kongen forbod alle dem, som havde vceret
tilstede ved Paals Udaad, at aabenbare det for Nogen, forend det stede af ham selv. Lcen
ge derester kom Skule, Kongens Broder, og lon Austraat, som var gift med Sigrid,

Kongens Soster, til Kongen. Kongen aabenbarede denne Udaad for sin Broder, dog

maatte denne love ham forud, ikke at fortsrnes paa Paal, og ei gjore ham nogen Fortrced,
i det han paastod, at han vilde sende ham ud af Landet.

Saaledes stod det hen i nogle Aar, og Paal fulgte med Kongen som tilforn, og nåar

Skule spurgte ham, hvi han ei sendte Paal fra sig, havde han altid et Paastud at give.
Omsider drcebte Skule og lon Austraat Paal i Throndhjem, hvilket var Kongen hoiligen

imod; thi Paal havde tilstaaet ham, af hvem han var bleven ophidset til denne Udaad,
dog taug han stille dermed for Freds og Noligheds Skyld. Strax derester dode lon Aust
raat i Bergen. Samme Vinter blev Håkon Jarl syg i Bergen, og dode strax efter Juul,
og blev begraven i Kristkirken. Landets Folk sorgede meget over ham, og ansaae det for

et stort Tab, at have mistet stig Herre; thi det var i Alles Munde, at i hans Tid ingen

Tjodesen, P. C.
nu Ssteraad, see 1 B. E. 158.

!l«. Binds iste Hefte.



**202 «Hak. Sver., Gut. og Inges Saga. (Efter Clausson).

dueligere eller mandhaftigere Helt havde tåget Vaaben i Hcende. Desuden var han en
god Landets Styrer, elsket af Alle, baade Krigsfolk og Bonder.

Hans Hustru, Fru Kristina, foer strår til Gotland med sin Son Junker Knut, og
hun blev der gift med Askel Lagmand. Sommeren efter dode Erkebiskop Thorer, og
Guttorm blev Erkebiskop i hans Sted. Kong Inge overtog hele Riget efter sin Broder,
Håkon Jarl, tilligemed hans hele Hird og alle hans Lendermcend. Sommeren derefter
foer Kongen til Bergen, og lod kalde til sig alle Lendermcend. Derncest samlede han en
stor Krigsmagt, baade fra Vst og Vest over hele Landet, med hvilken han foer ind i Thron»
delagen, og tvang Bonderne til at give ham den Leding og Skat, som de i nogle Aar
havde tilbageholdt, indsatte derpaa Sysselmwnd i Syslerne, uden dog at soge videre Hevn

over Bonderne. Derpaa foer han til Throndhjem, og gav Krigsfolket Hjemlov.
Siden beholdt Kong Philippus sit Rige i Fred og Ro, og da hans Broder, Anders

Simonsson, kom til ham fra Danmark, tog han vel imod ham, og gav ham store'For»
lehninger. Men Anders kunde ikke glemme, at Tunsbergs Mcend havde drcebt hans Fader;
thi anlagde han for dette Mord Sag imod Thorlak Ulfgestsson, Ulf Svarte, og alle dem,
som deri havde tåget Deel. Da disse mcerkede dette, sogte de Tilstugt hos Kong Phi»

lippus, som tog dem i Forsvar, og tilstod, at han, da de havde antaget ham til Konge,
havde eftergivet dem denne deres Brode, og lovet derfor at ville tåge dem i Forsvar. Der

imod meente Anders, at da Philippus og han havde samme Fader og Moder, kunde han
ikke forbyde eller forhindre ham i at tåge, overeensstemmende med Lands Lov og Ret, lige»
saavel Bod efter sin Fader som Philippus selv. Men saa ivrigen forsvarede Kongen
Bonderne, at han tog alle Forlehninger fra sin Broder, og lod ham kun beholde to Tje
nere, som ffulde folge ham; thi maatte Anders soie sig i Kongens Villie. Kong Philippus
blev desaarsag meget vennesæl iblandt Almuen, fordi han dcempede denne store Tvist, der
ellers vilde have kostet mangen Mands Liv og Velfterd.

Den tredie Vinter efter Håkon Jarls Dod, blev Kong Inge syg i Throndhjem, og
laa lcenge paa Sygeleiet, og i den Tid sad hans Broder Skule ofte hos ham. Da hans

Krcefter svackkedes meer og meer, begjaerede hans Raad, Hird og gode Mcend, at han skulbe
udncevne en Hovding over dem,,som de kunde vcere tjent med. Og da Kongen fornam de

res Villie og Begjcering, ledte han sin Broder Skule til Hoiscedet, og gav ham larlenavn,

hvorefter han strår tog Krigsmagten og Hirden under sitt Raadighed. Nogen Tid efter
dode Kong Inge, og Skule Jarl lod ham hcederligen begrave i Kristkirken paa den sondre
Side af Koret, og til Sjcelemesse ofrede han et Guldkar, som Kong lon i England havde
foroeret Kong Inge. Ligeledcs gav han andre kostbare Gåver til Domkirken for den afdode
Konges Sjel. Han lod ogsaa gjore et kostbart Mindesvcerk over hans Grav, som var

udhugget og målet, samt belagt med Guld, lod udhugge og male hans Vaaben, og ophcenge
hans Svcerd, Hjelm og Skjold.

Kong Inge var en vakker Mand, vel voren, havde velbyggede Lemmer og lysegraat
Håar. Han plirede gjerne med det ene Die, nåar han vilde see grant paa Noget. Saavel
hans Venner som Uvenner bevidne, at ingen lykkeligcre og blandt Almuen mere vennesiel

Konge haver levet siden Sigurd lorsalafars Dod. Inge var Konge il 3 Aar, og dode
den April i det Aar efter Kong Sverrers Dod.

Tollac Ulfgelsson, P. C.
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H Pave Innocents's Dage, som var den tredie af dette Navn paa det apostoliffe Scede, Epitel i.
indtraf de Begivenheder i Nordlandene, der ere sammenskrevne om Kong Håkons Levnet,
som var en Son af Håkon Sverrersson. Da vare 1303 Aar forlobne siden vor Herre

Jesus Christus paatog sig Kjodets Skikkelse. Da var Philippus af Svaben Keiser over
den Deel af Romaborgs Rige, som er ude i Avulien; men Otto, en Son af Hertug Henrik
af Brunsvig, over den Deel som er nordenfor Alpefjeldet. Disse strede indbyrdes, indtil

Hertug Philip blev drcebt af sine Tjenestemamd. Da var Valdemar Valdemarsson Konge
i Danmark, Sorkver Karlsson i Svithjod, lon Henriksson, med Tilnavn Bine terra,
i England, Håkon Sverrersson i Norge, og dette var eet Aar ester Kong Sverrers Dod.

Efterat Kong Håkon den Vinter havde havt sit Scede nord i Throndhjem, foer han om
Vaaren ser til Bergen. Der dvcelede han en kort Stund, foer derfrå sorefter langs med
Landet heelt oster til Lands-Ende, og blev der en kort Tid. Da vare med ham mange gjceve
Hovdinger, nemlig Håkon Galin, en Sosterson af Kong Sverrer, Peter Steiper, Sverrers
anden Sosterson, Sigurd Kongefrcende, Hroar Kongefrcende, Eyvind Prcestemaag, Dagfinn

Bonde, Kongens Svoger Einar, samt mange andre Lendermcend og Krigshovdinger. Da

Kong Håkon foer ostenfra Got-Elven, opholdt han sig meget lamge i Sarpsborg om Ho
sten. Der var hos ham en Pige ved Navn Inga, oprigtig og god, som'var kommen af
gode Mcend, og var en Frcendkone af Audun i Borg. Desuden havde hun i Borgar
syssel mange gode Frcender, som kaldtes Varteiginger eller Varteigs-Moend. Inga var i

Kong Håkons Herberge, og han sogte Seng med hende, hvorom Håkon Galin og fiere af
hans fortrolige Mcend vare vidende. Kong Håkon foer fra Borg ind til Oslo, og siden
nord i Landet. Fra Oslo fulgte ham Dronning Margreta, som havde vceret gift med Kong
Sverrer, samt deres Datter Fru Kristina. Kong Håkon foer til Bergen for Julefesten
og gjorde der et stort lulegilde i Stand. Samme Vinter i lulen faldt Kong Håkon ien

Sygdom, som blev hans Dod, og han dode ottende Dag Juul.
Tiende Dag Juul valgte Birkebenerne Guttorm, Sigurd Lavards Son, til Konge, ««pitei 2.

Da gav Kongen sin Fraende Håkon Galin larlsnavn, og han ophoiedes til Hirdens Forstan- gurds?vKs
der. Vaaren ester fore Birkebenerne nord til Throndhjem, hvor Guttorm blev paa Brething ud
valgt til Konge over hele Landet ester Lovens Medfor. Samme Sommer dode Kong Guttorm i

<sap. 1. NomadurKar-iiKi (KulnariKi, det romerske Nige.
Hvafa, d. e. Schwaben i Tydssland, see 2 V. S. 116.
?u1 Apulia eller Kongeriget Neapel, see 2 B. S. 113.
LrunBviK, Staden og det derefter bencrvnte Hertugdomme Brauschweig i det nordlige Tydsk

land, see 2 B. S. 16.
Fjeldet, d. e. Alperne. Ved Landet nordenfor Fjeldet forstaaes Tydffland, see Sax

land 2 B. S. 6.
L ni-A eller OaipsdoiZ', see 1 B. S. 216. Om Audun havde sin Bopcrl i denne Stad, eller

paa den sondenfor liggende Gaard af samme Navn (a LorKi), hvorpaa Borge Kirke staaer, lader
sig vansteligen med Bestemthed afgjore.

eller d. e. Indbyggerne i nu Varteig Anncxsogn
til Tune ProestegMd, i Ncerheden af det fordums Sarpsborg, cfr. Vingulmark 1 B. S. 38.

Cap. 2. eller see 2 V. S. 3. 122.
in. Vinds 2det Hefte. 27
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Vapitel 3
bakon Håkons

son fedes.

Nidaros. Efter hans Dod holdt Birkebenerne Brething, hvorpaa Talen var om Konge

valg. Krigsfolket vilde vcelge Håkon Jarl til Konge; men Thronderne talede derimod, og
vilde udnoevne Inge, en Son af Baard Guttormsson og Cecilia Kongedatter; han var
tillige Jarlens Broder paa modrene Side. De sagde at han var ligesaa ncer Kongedom
met ved sin modrene Mt, som hans Broder Jarlen, og at Jarlen derimod paa fcedrene
Side var ingen Nordmand, men udenlandff, hvorimod Inge var attbaaren i Throndhjem,
og kommen af de bedste Slaegter, som vare i Norge. understottede og Thrsn

derne i denne Sag, og nu var intet Andet for, end at de skulde raade for hvo de vilde have
til Konge. Thi endtes Thinget saaledes, at Inge blev udvalgt til Konge, hvorefter Bro
drene gjorde det Skifte mellem sig, at Kong Inge gav Håkon larle-Navn; men Enhver af

dem skulde have Halvdelen i Riget med den Anden. Håkon Jarl skulde vcere Hcerens
Anforer, eftersom han var vant til at ansore Hirden og var provet i Tapperhed.

Sommeren efter blev Inge valgt til Konge, som for er fortalt. Da reiste Dana
kongen og Nikolaus Biskop Bagler-Flokken paa Benene i Viken. Dengang var Inga, som fsr

er omtalt, oster i Borgarsyssel i en Bygd, som heder Hegg in, paa Gaarden Folkisberg, hvor
Prcesten Thrand forestod Gudstjenesten. Der blev Inga barnesyg og fodte et Guttebarn,
og da Presten vidste, at Håkon var Guttens Fader, dobte han ham; men gik saa hemmeli
gen tilverks, at han betroede Ingen til at holde ham over Daaben uden sin Kone og sine
to Senner. Han opfostrede Barmt hemmeligen. En Mand paa Husaby ved Navn Er
lend, var en Frcrnde af Kong Sverrer og af Guttorm Graaffjaegs A3t; ham opsogte Pm
sten Thrand og raadstog med ham om Guttens Anliggende, hvormed de gik hemmeligen til
verks. I tolv Maaneder blev Gutten hos Proesten Thrand; men ncrste Vinter for Juul
gjorde Erlend og Prcesten Thrand sig fcerdige til at drage ostenfra Borgarsyssel, og toge med sig
Kongesonnen og hans Moder, med hvem de fore afsted i al Stilhed til Oplandene. Saa
ledes kom de lule-Aften til Hamarkjoping paa Hedemarken, hvor to Brodre vare Syssel»
mcvnd, den ene hedte Fredrik Slafse, den anden Gjafvalde Gaute. De havde store Skå

rer om sig; men sadde i megen Frygt, fordi Baglerne vare over hele Oplandene. Dengang
var Ivar Biskop i Hammar, der da, som altid, var en stor Uven af Kong Svcrrers A3t
og alle Birkebenere. Omendskjondt nu Erling med sit Reisefolge fore lonligen, sik dog

Biskoppen Nys om at Kongesonnen var kommen did; thi indbod Biskoppen ham tilligemed
hans Moder til sig i lulen, paa Grund af det Frcendskab, som var mellem ham og Konge
sonnen. Birkebenerne troede ikke Freden, men lovede dog at Kongebarnet skulde komme

til ham efter lulen, under Paastud af at Kongesonnen og hans Moder vare reisetrattte, og
kunde ikke indfinde sig i store Folkesamlinger. Aldrig saa snart led det til Aften forste Ju

ledag, forend Sysselmoendene lode tåge tre Heste og fore Kongebarnet tilligemed hans Mo
der bort nordefter til lille Kaupang. Under lulen opholdt de sig meget lonligen paa en liden

Gaard. Endnu i lulen sendte Birkebenerne Bud over til Thoten, samt til alle Bygder i

Cap. 3. Nexxln, d. e. Eidsbergs Prcrstegjceld, see IV. S. 38. Her laa K. Håkons Fs
dested eller nu Folkensborg, som man har forverlet med Gd. af dette
Navn i Rsdencrs Prcestegjcrld. Paa hiint Folkensborg stvd i 14de og 15de Aarhundrede en Kirke,
ligesom det sees at have vceret Tilfcrldet allerede da Kong Håkon blev fsdt. En af Prcrstegjcel
dets Fjerdinger havde desuden Navn efter denne Gaard.

nu Huseby, en ffjen Gaard strår ssndenfor Eidsberg Kirke sammesteds, cfr. S. 159.
Ilamai » I!e!6mnurK, den forlcrngst odclagte Stad Hammer paa Hedemarken,

fee 2 V. S. 170.
eller nu Kjerstaden Lillehammer i Faabergs Prcrstegjceld

ved den nordlige Ende af Mjosen.
Kolen, Thoten, hvorom see 1 V. S. 34»
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Ncerheden, og stcevnede alle Birkebenerne til sig strax efter lulen. Mod Slutningen af
lulen fore de fra Hammarkaupang til Lillehammar, hvor Kongesonnen var, toge ham og
hans Moder med sig og undvege til Østerdalen, hvorfra de agtede sig nord til Throndhjem.
Paa denne Reise lede de stor Besvcer af Frost og Snee, og overnattede stundom i Skove og
paa übebyggede Steder. En Ovceld blev Veiret saa ondt, at de ikke vidste hvor de vare;
thi toge de to Mamd, Thorstein Slefa og Skervald Skrukka, som vare de bedste Skilobere,
til at folge Kongesonnen, og gave dem to af de mest bekjendte Bonder med som Veivisere.

De gjorde storste Hast med Reisen, dog traf de ikke paa Bygder, men kom til nogle Udla

der, hvor de floge Ild og sorgede for Kongesonnen. Siden fore Veiviserne tilbage til
den svrige Skare og kom ved Midnatstid igjen til Laden; men dette Herberge var et

reent Vashul; thi det dryppede i hele Laden, saasnart Sneen smeltede af Ilden, og da syn
tes de Fleste, at der var bedre ude end inde. Der var ingen anden Fsde for Kongebarnet

end Snee, som de smeltede i Munden paa ham. Stedet hvor de da vare hedte Nafardal.
Aeien blev saa ufcerdendes, at de ikke anderledes kunde bryde Sneen, end ved at kaste den

tilside med deres Spydffafter. Men hvorsomhelst de kom frem i Østerdalen, ydede Bon
derne dem den storste Hjcelp, laante dem Rideheste og viste dem Veien. Forstandige Mcend

have sagt, at den Strabads og Besvcvr, som Birkebenerne udholdte paa denne Reise, saavel
som den Frygt, de svcevede i for sine Uvenner, forend de bragte Kongesonnen nord til Thrond
hjem, kunde bedst sammenlignes med de Besvoerligheder, som Olaf Tryggvesson havde, da
han og hans Moder ftygtede fra Norge til Svithjod, hvorom tales i Hakonar-Qvadet, som
Skule Thordarson digtede:

Da havde ICdling
Sit Fyrstehoved

Bestcegtet viist
Med Tryggves 3Ct,
Da varsomt
Kongebarn
For Ufreden
Maatte stygte.

Erling Steinvceg og de blandt Baglernes Hsvdinger, som i Tunsberg sadde, finge

igjennem Nikolaus Bisp Nys om, at Erlend af Husaby og Prcesten Thrand vare farne fra

Borgarsyssel til Oplandene, og havde Håkon Hakonsson med sig. Da de nu spurgte denne

Tidende, sendte de 8 Krigshovdinger til Oplandene med stort Mandffab for at oplede Bar
net, og bode dem lcegge al Hu til at faae ham fat. Men da de kom op til Hedemarken,
vare Birkebenerne farne bort med Barnet til Østerdalen, og videre nord over Fjeldet,
og tillige spurgte Baglerne, at mange Folk stimlede til dem. Eftersom nu Veirliget var

illalir eller Olstradal ir, Dsterdalen, see 1 V. S. 315.
Nakur 6al i- har man, uden Hensyn til andet end Navneligheden, antaget at vcere Ncever

dalen, en Gaard i Indscet Annexsogn til Qvikne Prgd.; men da Birkebenerne paa denne Reise
kom ned i
i Guldalen), saa vil man allerede ved et stygtigt Blik paa Kartet over denne Egn overbevises om,
at ei kan soges i Qvikne Prcestegjceld, imellem hvilket og Aalen der ligger en uveisom
Fjeldstrcekning af mindst 5 Miles Bredde, som det i den barsseste Vintertid vilde grcendse til Umu
lighed at passere, allerhelst med et Barn. Hvad stnlde desuden have bevceget dem til et saa for?
tvivlet Forssg efter at de allerede vare komne til Indscet, hvorfra der kun er en Miils Vei og
ten letteste Adkomst gjennem Dalen langs Srkel-Elven til Sundscet i Opdals Sogn ved den store
Landevei, som forer til Throndhjem. Med langt mere Rimelighed tor man antage Kakuiclalr at
vcrre Nardalen i Dalsbygdens Annexsogn til Tolgens Prcestegjceld.
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kapitel H
Håkon kommer
til Nidaors.

haardt og Reisen tung, trostede Baglerne sig ikke til at forfolge dem; thi vendte de tilbage
til Hedemarken. Saa siger Sturte:

End otte Men Christus holdt

Baglernes Over Kongebarn
Hcerstarer, Dolge Hjelm^)
Til Strid beredte. Til gode Held,

Fore hen Da den gjceve
Til Oplandet, Håkons Son
For at finde Kom med Glcede
Folkets Vcerge. Fra Ufreden.

Birkebenerne sogte nordefter Dalen med Kongebarnet. Enddog denne Fcerd blev

meget besvcerlig, kom mange Mamd dem i Mode fra fiere Bygder, baade Birkebenere og
Bondesonner fra Gudbrandsdalen, som vilde folge Kongesonnen. To Sysselmcend, den ene ved
Navn Soeming, den anden Thorbrand Svarte, kom til Østerdalen med 90 Mand, om»

fram Svende. Da de vare komne nord fra Fjeldet ned ien Bygd, som heder Aal i den
ovre Deel af Gaulardal, syntes de dennesinde at vcere undslupne al Fare. Let var det

nu for Folk at see, at Gud paa mange Veie haver hjulpet denne Kongeson, formedelst det
Gavn han siden stiftede ved at opbygge Kirker og opretholde den hellige Christendom.

Kong Inge var i Nidaros med stort Mandskab, da han fik Nys om den Hcer, som

var kommen ostenfra over Fjeldet, men seent fik han med Sandhed spurgt, af hvilke Folk
denne Skare bestod; thi Birkebenerne fore langsomt frem ester Bygden, eftersom de vare

modige af Reisen. Det lose Rygte stoi om i Bygden, at der var en Kongeson med i Fol
get; men Ingen kunde sige hvilken Konges Son dette var. Mange troede, at der vilde

vorde Ufred; thi den Tid reiste sig mange Urostiftere baade i Danmark og oster i Mar«
ker. Det blev Kong Inge sagt, at denne Skare snart monne komme til Byen, og at de

ester al Rimelighed havde en Kongeson med sig. Derpaa lod Kongen alt Krigsmand»
Mb ved Luren sammenkalde til at mode ved den lille Borg, og sendte to op

paa Aasen. Disse modte de Mcend, som Sysselmcendene havde sendt paa sine Vegne til
Kongen. Nu vendte de Alle tilbage til Kongen og fortalte ham Alt, hvad der paa Reisen

var hcendet dem, samt at de havde hans Frcende, Kong Håkons Son, med sig. Kongen,
saavelsom Alle der Horte derpaa, takkede Gud, og Kongen selv Migemed hele Hirden biede

Kongesonnen. Kongen tog Barnet, kyssede det, og bad sin Frcende velkommen med al
sin Hird. De fore derpaa til Byen, hvor Kongesonnen og hans Moder vare hos Kongen
under god Pleie. Alle hine gamle Birkebenere bleve glade ved Kongesonnen og fore jawn»

ligen for at besoge ham formedelst deres Kjaerlighed til hans Fader. Vaaren efter holdt
Baglerne et Slag i Throndhjem, og Sommeren efter var der stor Ufred i Landet mellem
Birkebener og Bagler. Da vandt og Håkon Jarl et Slag i Bergen. Om Hosten fore

Kongen og Jarlen nord til Throndhjem, og sadde der om Vinteren. Da tog Håkon Jarl
Kongesonnen og hans Moder til sig, og gjorde joevnligen vitterligt, at baade Kongen og
Jarlen sadde i dette Barns Fcedrene-Arv. Denne Vimer dode Erling Steinvceg, og da

toge Baglerne Philippus Jarl til Konge. Vinteren efter, da Kongesonnen var 3 Aar gam
me!, fore Kong Inge og Håkon Jarl med stort Mandskab fra Throndhjem for til Bergen og heelt

I) Gjorde ham usynlig. 2) Gunnar Tind og Eyvind Samsson.

(sap. 4. Lui-Am lilla, d. e. Trceborgen ved Ilen, see 1 V. S. 204.
Med meues her Nauliu-us, d. e. Byaasen, see 4, V. S. 205..
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ester til Viken. Da lod Håkon Jarl sin Kone, Fru Kristina, Håkon Kongeson og hans
Moder blive tilbage i Bergen. De vare i Bergens Borg om Sommeren, indtil Bag

lerne kom did, og da overgave Birkebenerne Borgen til Baglerne efter Erkebiffop Thorers
Raad, som da var i Bergen. Da Borgen var overgiven, tog Philippus, Baglernes Hov»
ding, Kongesonnen til sig, og han var 3 Maaneder hos Baglerne. En Dag bare Bag
lerne Kongesennen op ien Loft-Svale over Bryggen, hvorunder der laa Langstibe. De sagde til
Barnet: „see Langstibene, Kongeson." „leg seer dem," siger han. „Hvis ere de vel?"

spsrge de. ~Min Herres," siger Drengen. „Din Herre er Kong Philippus," sige de. „Ikke

er han min Herre," siger Kongesonnen, „Håkon Jarl er min Herre, og han eier Skive
ne." De loe da og sagde: „ikke monne dette Barn vorde os Baglere tro." Dengang var

Reidar Sendemand den storste Hovding blandt Baglerne og Flokkens Anforer, og tiltalede
saalunde de ovrige Baglernes Formcend: sville vi oplcegge et stort Raad, da have vi nu
en Anledning, som aldrig nogensinde for var, til at tåge i en Hast al Styrke fra Birkebe

nerne, og hele Landsfolket monne komme paa vor Side." De spurgte, hvorledes det skulde
gaae til? Han svarede: „vi have her i vor Vold en Son afKong Håkon, den Hovding,
som alt Folket elskede; jeg veed og, at alle Birkebenere vare hans Fader saa hengivne, at
de gjerne vilde tjene hans Afkom, og vove deres Liv for den. Hvad om vi nu toge ham
til Konge over vor Flok, og gave derimod ham larlenavn, som for Konge kaldtes? Vi, som ere

her forsamlede i dette Mode, have den Forstand, at vi kjende Kong Olaf den Helliges Lov, der

siger, at han er rette Konge i Norge, som Kongeson er; men ikke en Konges Datterson eller
Sosterson, som vi, baade Birkebener og Bagler, nu tjene. Det tykkes mig og at vcere

mest hoederligt for vor Hovding, at han raadede baade over Riget og over Kongen; thi da
tykkedes mig, at han var baade Konge og Jarl over Norge." De blandt Baglernes
Formamd, som i Modet vare, sige at dette var et vigtigt Forslag; men Nogle af dem kaldte

det Utilborligt, at tåge Kongenavn fra den Hovding, som for ved deres egen Hjcrlp og
Styrke havde faaet det. Men den vigtigste Grund var dog den, at de ei vovede at
bestutte sig dertil, fordi de frygtede for, deres Konge monne vorde dem storligen vred.
Samme Tid finge Baglerne Nys om, at Håkon Jarl var paa Veien sondenfra, og vilde
snart komme til Byen; men Baglerne vilde ingenlunde bie ham, og gjorde sig fcerdige til

at drage afsted ien Hast. Da bad Thorer Erkebiskop Herr Philippus overgive sig Kon

gesonnen, og han gjorde saa. Kongesonnen blev hos Erkebiffoppen indtil Jarlen kom son
denfra, siden tog Jarlen mod Kongesonnen, og takkede Gud, at han var kommen fri og

frelst fra Baglernes Vold, og siden var han joevnligen hos Jarlen. Vinteren efter var
Kongesonnen 4 Aar, og denne Vinter kaldtes den strenge; men Birkebenerne kaldte den
Slels-Vinteren; thi de laae lcenge om Hosten i Scelo. Da var Kongesonnen hos Jar
len, som havde Olafssuden, der var et Skiv paa 31 Rum. Der var saa stor Frost, at

alle Drikkevarer fros, og Smorret blev saa haardt, at det ei kunde klines paa Brod for
Kongesonnen, som bestandig vilde voere fremme blandt Hirdmcendene. Jarlen gav Kcngc
ssnnen fimt Hvedemeels Brod, som var saa tykt og blodt, at det kunde rulles sammen.
Kongesonnen sagde til Birkebenerne: „lad os binde Smorret fast, Birkebenere." Deraf

loe Alle, og det Mundheld foer omkring i hele Hceren: „lad os binde Smorret fast, Birke

benere, saa byder Kongesonnen." Drengen var sprack, ffjondt liden af Vcext, derhos raff i

sin Tale, saa at Jarlen og de Andre loe meget af hans loicrlige Indfald. Icevnligen

sNw)'nr, Toets ved Lindesnces, see 1 B. S. 321..
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Eapitel >;
Kongens og Jar
lens Samtale.

Vapitel ss
Ko«gese«nensog
Helges Samtal».

Gapitel 7
Hides Svig mod

Kongesonnen.

toge to Birkebenere ham og halede ham i Lemmerne mellem sig for Loiers Skyld, sigende
at de vilde gjore ham lamgere, eftersom de syntes han vorede saa seent.

Da Kongesonnen Håkon var 7 Aar, lod Jarlen ham stette til Bogen, og da han var

gaaet i Lcere en Stund, spurgte Jarlen: „hvad lcerer Du, Håkon?" „leg lcerer Sang,
Herre." Jarlen svarer: „ikke ffal Du lcere at synge; thi Du ffal hverken vorde Prcest eller
Biffop." Baade Jarlen og Fru Kristina havde stor Kjcerlighed for Kongesonnen. Dog
var hendes Sindelag som de fleste Qvinders, at hun stundom tiltalede ham haardeligen,
nåar hun var vred, og ikke vide, hvis Son han var. Jarlen svarer: „ikke ffal Du
tale saalunde; thi det vide alle Mand, at jeg og min Broder sidde i denne Drengs Fcedre
ne-Arv." Baglerne og Birkebenerne forligte sig i Hvitingsoerne Sommeren efter Soelo-Vin

teren; men da de vare forligte, gjorde Håkon Jarl sig megen Umage hos sine Venner for at blive
valgt til Konge over den tredie Deel afLandet; men Kong Inge fatte sit Nei derimod. Siden

fandt Jarlen paa en anden Udvei. Da han havde en cegtefod Son, som hedte Knut, og Kon
gen en Frilleson, som hedte Guttorm, overtalte han Kongen til at gjore den Forening med
sig, at den Lcengstlevende skulde tåge Riget efter den Anden, dersom denne ingen cegtefod
Son havde; men den cegtefodte Arving, som overlevede dem begge, ffulde eie Norge tillige

med den ovrige Arv. Denne Aftale blev lyst paa Vre-Thing, sga at Thorer Erkebisp, samt
Biffopperne Martin og Nikolaus med mange Andre, vare tilstede, ligesom den og blev be
krceftet med Kongens, Jarlens og Biskoppens Indsegl.

En Dag, da der var Thing i Byen, fik Håkon Kongeson Lov til at fare over til

Bakke til sin Framdkone Astrid, og kom hjem igjen om Qvaelden efter Maden. I Jar
lens Hird var der en Mand, som hedte Helge Hvasse, der var en gammel Hirdmand og
Birkebener, og denne Helge elffede Drengen hoit. Nu gik Kongesonnen til Helge; men

han jog Drengen fra sig og bad ham gaa sin Vei. Drengen svarer: „hvi er Du vred,
Helge min?" Han svarer: „bort med Dig; i Dag blev Du domt fra Din Fcedrenearv;

thi bryder jeg mig ikke mere om Dig." Drengen sporger: „hvor ffede det, og hvo gjorde
det?" Helge: „det blev gjort paa Dre-Thing Brodrene Kong Inge og Håkon Jarl."

Kongesonen: „vwr ikke vred paa mig, Helge min, og cends ikke dette; thi vanffeligen over
holdes denne Dom, eftersom ingen Ombudsmand var der tilstede paa mine Vegne." Helge:

„hvo er Din Ombudsmand?" Kongesonnen svarede: „Gud, den hellige Maria og den
hellige Kong Olaf; i deres Hcvnder har jeg overgivet min Sag, og de skulle drage Om

sorg for mig, saavel i Henseende til Landeffiftet som anden Velfcerdssag." Da tog han
Drengen, kyssede ham og sagde: «Held folge Din Tale, Kongeson, jeg vilde ikke for me

get Godt, at dette ffulde vcere utalt." Dette blev Jarlen sagt, og han syntes kun lidet der
om; men Fru Kristina blev vred og talede haardt til Drengen. Efter Thinget foer Jarlen

strår sor til Bergen og Kongesonnen med ham. Alle gamle Birkebenere elffede Drengen
alt hoiere og hoiere jo mecr han vorede til.

Der var en Mand ved Navn Hide, en Broder af Sigurd Skjalg, og begge havde

de tjent lcenge Sverrer Konge. Da nu Baglernes Konge Pilippus fik Fru Kristina, Kong
Sverrers Datter, fulgte Hide med hende; men efter hendes Dod foer han tilbage til Hå
kon Jarl, og var i denne Time hos Jarlen. Hide fandt, at Fru Kristina ei havde noget

godt Sindelag til Kongesonnen, og meente, at det var stigt saa med Jarlen. En Dag

sagde han nu til Jarlen: „her er nu en Dreng hos som kaldes Kong Håkons Son, og

1) lod sig ei forlyde med.

Cap. V. Lakk!, ste om dette Kloster S. 53.
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Vapitel 8.
Håkon Jarls

Ded.

Sapitel 9.
Kong Inges

Sygdom.

Eapitel ic»
Kong Inges

Strid med Ben
derne.

det kan vel vcere, at Mange, nåar han vorer op, ville elske ham baade for hans Faders og

Farfaders Skyld, saa det ei vil vorde en let Sag for Eders Son at gange til Riget efter
Eder, om han stander derimod. Nu veed jeg, at, om dette var indtruffet udenlands, vilde

der vcere bleven sundet paa et Raad, saa at Landets Hovding ei turde svceve i Frygt for sin
Astoms Skjcebne; men Drengen vilde vorde sendt til andre Lande, til de Hovdinger, der

ikke havde noget Venskab at gjengjcelde ham eller hans Mcend, og da vilde han enten
vorde lemlcestet, eller saaledes indspcerret, at ingen Rcedsel oftere stod fra ham. Og ville

Inu lade dette saaledes skee, tilbyder jeg mig til denne Fcerd." Jarlen svarer: „det for
byde Gud, at jeg paa denne Maade skulde kjobe Riget for min Son, at jeg skulde rydde
den Mands Sen af Veien, som jeg skylder den bedste Lon." Denne Tale sagde Jarlen

kun til faa Mcend; men aldrig gjorde han siden saa meget af Hide som sor.

Da Kongesommcn Håkon var IO Aar gammel, faldt Håkon Jarl i en Sygdom, som

blev hans Dod. Icevnligen lod han Kongesonnen vcere hos sig, og nåar Jarlen sad oppe,
spiiste Drengen med ham. Faa Mcend vare senere hos Jarlen i hans Sygdom end Kon
gesonnen. Nu dode Jarlen og fik ell hcederlig Begravelse. Vaaren efter kom Kong
Inge sor til Bergen; da foer Kongesonnen til ham, og blev af ham altid siden vel behandlet.
Håkon Kongeson og Guttorm, Kong Inges Son, gik begge i Skole sammen, og mangen
Strid var mellem dem i deres Barndom, skjondt den ikke her er nedskreven. Guttorm

var mere iilsindet og heftig, Håkon derimod mere faatalcnde, forstandigere og mere yndet af
Alle. Kongen holdt dem lige baade i Klceder og andre Dele.

Engang, da Kong Inge var syg, var hans Broder Skule hos ham. Folk fryg
tede for Udfaldet af Kongens Sygdom, og da Skules Raad gjceldte mest, kaldte han til

sig de fornemste Mcend saasom Gregorius lonsson, Eyvind Prcestemaag, Ivar Bodde

og Dagfinn Bonde. Dem tiltalede han saalunde: „I see min Broder, Kongens, Syg
doms-Tilstand, at hans Krcefter ere mindre end vor Villie var til, og om Gud kalder ham,
vor Hjcerteven, fra os, da vil det vcere gavnligt at tcenke paa, hvem vi skulde vcelge til Kon
ge efter ham." Da sporger Dagfinn Bonde: „hvo er nceste Arving efter ham?" Skule

svarer: „I vide Selv, at her er Kong Inges Son, som har ncermest Arveret efter sin Fa
der, da er jeg, hans Halvbroder paa Faders Side, begge cegtefodte, og I vide, hvad Loven
siger derom. Derncest er Håkon, Kong Sverrers Sonnessn, og endelig oster i Gotland

er Knut, Håkon Jarls Son, som er sin Faders lovlige Arving. Dog venter jeg, at de
Fleste, som have tjent Kong Inge, ogsaa helst vilde tjene hans Son." Derom talede de
en Stund, og Enhver lagde til hvad ham syntes, dog udlod Eyvind sig mindst. Da de

spurgte ham, hvi han var saa taus, svarer han: „derfor taler jeg saa lidet herom, fordi jeg
for ikke blev adspurgt; dog synes mig dette underligt, at I, som ere forstandige Mcend,
kunne tvivle saa meget om en Sag, der ligger aabenlyst for hver Mands Oine, her vide
hvad Ret er, og Sandhed ville see, nemlig at, dersom Håkon Kongeson var fuldvorcn, til
kommer ham med Rette Norges Rige efter sin Fader, og ikke Dig, Skule, etter Din Bro
derssn, eller Håkon Jarls Son." Da Eyvind havde yttret sig saaledes, var der Ingen,

som modsagde ham. Noget efter kom Kongen sig igjen af sin Sygdom.
Kong Inge blev uenig med Thronderne; thi de forholdte ham Leding og anden

Skyld og Skat. Han stredes med dem paa Runathing, som er fortalt i hans Saga;

Cap. lft. Nuun- eller Af det Navn Nuni eller lillumi sindes nu ingen
Gaard i Thrsndelagen, men vel N.uneB (nu Ronces) i Bedstadens Prcestegjcrld og Inderoens Fog
deri. Da det synes at have vceret med Indthrendernc Kongen egentlig havde Strid, saa lunde
man saa meget hellere ledes til at antage, at det er dette Sted, hvortil her figtes; vist er det i
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Gopitel 11.
Kong Inges

Ded.

men nceste Sommer efter Håkon Jarls Dod foer Kong Inge til Bergen, og tog under sig
det Rige, som Jarlen for havde raadet over. Kongen stcevnede til sig alle Lendermcend
ser fra Landet og nord til Throndhjem, og der vare hos ham Mange as Birkebenernes
Krigshovdinger. Da Kongen nu kom til Throndhjem, forte han hele denne Hoer mod
Indthronderne, og de modtes inde ved V a agsbro, hvor de bleve forligte, hvorfor denne
Sommer kaldtes Vaagsbro-Sommeren. Da Kongen nu kom tilbage til Nidaros, ginge

Håkon Kongesons Frcender til Kong Inge, og bade ham give Kongesonnen Noget, hvor»
med han kunde underholde sig og sine Frcender. Kongen spurgte hvad de begjoerede; de
svarede, at han forlagte Icemteland; thi det vandt hans Farfader, Kong Sverrer, med sit
Svcerd under Norges Konges Rige. Kongen saae vredt til dem og sagde: „saa stcerkt er
Norge bestaaret, at vi ei kunne give ham saa stort et Lehn. Baglerne have forud faaet en

Deel mod Vsten, og ei vil jeg dele Landet mere." Nu bade de Kongen give ham et
Skibrede eller to. „Intet Lehn vil jeg give ham; thi han er saa vel holden hos os, at

Intet storter ham." Da bleve Kongesonnens Frcender vcerre til Mode end tilforn. Faa
Dage senere indledte Kongesonnens Frcrnder ham i en Samtale med sig sondenfor Kors
kirken og tiltale ham saalunde: „kun lidet af Norge synes os Kong Inge at ville unde
Eder, Kongeson. Han sidder nu i det hele Rige, som Din Farfader vandt, og Mange
svomme nu i stor Lykke og Herlighed i Din Faders Arverige, uden mindste Ret dertil,
hvorimod Dine Frcrnder jages fra alt det Gods, som i Folge deres A3t er Eders. Nu
er det vort Raad, at vi iilfcerdigen med Eder samle Folk; thi vi hore mange Birkebenere
tale om, hvorlunde de synes at have det mindre godt, end de have fortjent. Netop det
Samme sporge vi oster fra Landet om Baglerne, at de ere rede til at vende om, dersom
de kunde faae Nogen, som vilde sattte sig i Spidsen for dem." Kongesonnen lydde til de
res Tale; men svarede Intet. Andres Skjaldarband sagde: „nu ville vi Frcender tåge
Dig, Kongeson, bort med os fra Kongen, og det vil ei vare lcenge forend Andre monne for»

lange den Hceder af Dig, som Du selv burde Det Samme sagde Enhver blandt

hans andre Frcrnder. Kongesonnen svarer: „jeg er meget for ung til at gange under

stige store Raad; ikke heller vilde det vcere Ret, om jeg stred mod Birkebenerne; thi det
veed jeg i al Sandhed, at en stor Mcengde af Birkebenerne vilde forlade Kong Inge, og

det er uraadeligt at ophidse dem mod hverandre, som burde Alle vcere enige. Heller vil

jeg bede Gud at give mig saa meget af min Fcedrenearv, som hans Mildhed vil forunde
mig, nåar saa end Timen kommer. Thi er det ikke at vente, at jeg saa Skjel stal reise

nogen Krigsstok i Norge." Efter denne Samtale stilles de ad.
To Aar efter Håkon Jarls Dod og noget paa det tredie faldt Kong Inge ien Syg

dom, som i Forstningen dog ei var meget farlig. Han lod Kongesonnen jcevnligen v<ne

hos sig; thi han havde ofte Moro af hans Tale, da han var munter og stjcemtsom. Kon

gens Drost hedte Nikolaus, der ogsaa var munter og lystig, og disse havde Kongen hos sig
om Dagen, lod dem tales ved, og havde saa stor Gammen af deres Ord, at han syntes fole

alt Fald, at saavel Beliggenheden af denne betydelige Gaard, ved Mundingen af Bedstad-Sundet
paa det sydligste Nces af den Halvs, som banner Bartnces Sogn som dens Bestaffenhed, om
given af Sletter, synes at maatte gjsre den soerdelss stikket til Samlingssted.

V aK8 dvu, et ved Ssen liggende Sted, ligeledes i indre Throndelagen. Med nsie Local-
Kundssab til disse Egne, vilde man formodentlig uden Vanffelighed kunne gjenfinde dette Navn,
hvortil man i Matriculen forgjceves soger nogen tilsvarende Gaard. Hos Peder Clausssn henfo
res disse Steder til Strinden (see S. 583), men ovenstaaende 19de Cap. jfrt. med Cap. 197 til
lader il.gen Tvivl om, at maa ftges i det indre og Kt „Snind"
Peder Classon enten maa vcere en Lcesefeil eller en Trykfeil.



Håkon Hakonssons Saga. **211

Vapitel 52
Der tales on

Kongeoalg.

lettere under Sygdommen. Kongen laa lcenge, og jo lcengere Sygdommen varede, jo
mere formindstedes hans Krcefter. Hans Broder Skule sad over ham. Kongens Ven
ner og Hirden talede sig imellem om, at Kongen skulde give dem en Hirdstyrer, som der
var nogen Styrke i, og de bleve enige om, at Kongens Broder, Skule, dertil var bedst

stikket. Da Kongen nu syntes finde, at hans Styrke aftog i den Grad, saa han ei kun
de styre Riget, gjorde han ester sine Frcenders og Venners Villie, ledede sin Broder Skule
til Hoisoedet og gav ham larlenavn. Da tog Skule mod hele Hirdstyrelsen, og kort es
ter dode Kongen den April.

Da Kong Inge dode, var Håkon Kongeson 13 Aar, men Inges Son Guttorm var

9 Aar. Nu blev der et Hirdstawne, hvori der blev handlct om Kongevalg. Da sam
ledes de, som havde tjent Kong Svcrrer, tilligemed den storste Deel as Hirden, og samtlige
bleve de enige om, at de vilde vcelge Håkon Hakonsson til Konge; hvorimod Skule Jarl

og hans Frcender vilde vcelge Kong Inges Son, Guttorm, til Konge. Der vare og
Somme blandt Jarlens Venner, som meente, at Håkon Jarls Son (Knut) var ncermest

til Kongedommet, eftersom han var Kongens cegtefodte Broder. EndjVjondt derom ikke
blev talt hoit i Forstningen, droges dog efterhaanden Mange over paa den Side; men

Jarlen vilde sjelden indsinde sig i disse Stcevnemoder, eftersom han kjendte Birkebenernes
Villie. Da kom mange Bonder sra Throndhjem, og alle de celdre Mcend sige, at de
vilde have ham til Konge, som var kongebaaren paa fcedrene Side alt fra Hedenold, saa
intet Qvindeled var kommet imellem. Da nu Guttorm Erkebisp var faren nord til Hå
logaland, vilde Skule Jarl bie indtil han var kommen nordenfra, og Birkebenerne sluttede

deraf for Sandt, at han vilde Erkebistoppen skulde understotte hvad Jarlen vilde have frem.
Der vare og nogle Korsbrodre og Lendermcend, som gjerne vilde forjage Kong Sverrers
A3t, om de kunde, og saaledes tjene en anden Konge. End nåar Jarlen var tilstede
ved Moderne, lets han gjerne ville gaae paa Raad med Hirden; men det gik dermed stedse i
Langdrag, og da Hirden moerkede denne Udscettelse, lod den en Dag blcese til Hirdstcevne

og indbod Jarlen til at gange did. Da nu Jarlen kom, stod Vegard Veradal op og
holdt, ester Aftale med Hirden, folgende Tale: „larl, vi ville ikke lcengere have Konge

valget udsat; men ville endnu denne Morgen holde Thing i Kongens Gaard, hvortil vi
indbyde Dig, Jarl, tilligemed Kongesonnen. Ham scette Du i Hoiscedet hos Dig, og

ham kalde Alle Konge-Emne, indtil Drething kommer. End vil Du ikke antage dette Vil
kaar, da scrtte vi vore Skibe paa Vand i Morgen og fare sor til Bergen, hvor vi ville

sammenkalde et Thing fra hele Gulathingslagen, tåge Håkon til Konge, og lcegge hans og
vor Sag i Guds og hiin hellige Kong Olafs Vold." Da nu Hirden havde hertil fast
besiuttet sig, sagde Jarlen, at det skulde vaere saa som de onskede. Derefter kalder Jarlen

sine Mcend, lcerde og ulcerde, til en Samtale med sig, og de talede sammen i Eenrum en
heel Dag og Nat, uden at nogen Mand fik deres Raadslag at vide. Morgcnen cfter bleve
alle Mand ved Luren sammenkaldt til Kongens Gaard, og Jarlen lod gjore et Hoiscede
sondenfor Nikolaus-Kirken. Da stod Vegard op og taler i samme Stiil som for. Der

paa talede Lendermanden Gregorius lonsson: „Vi troede ikke, at dette ffulde ffee i saa sty
vende lil. Raadeligere var det at oppebie Erkebiffoppen, og stcevne hid alle Biskopper og
Hovdinger, for at hore deres Raad ien slig Storfag." Da svarer Vnund Mcrrkesmand:

(sap. 12. nu Vcerdal, en ved Borgen-Fjord udmwrket ffjont beliggende Gaard,
og den storste i Inderoens Hovedsogn.

Oulathings-Lagen, ste 1 B. S. 90.
in. Binds 2dct -hefte. 28
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„det gavner ikke os Birkebenere at bie paa Biskoppernes lange Taler i denne Sag; chi
lidet folge de Kong Olaf den Helliges Love til Landets Tarv, nåar det gjcelder Kong Sver

rers Mt. Dertil kommer, som Alle bekjendt, en anden Omstcendighed, at nemlig Vag
lerne sidde oster i Viken med en stor Hcer og have en saa kaldet Konge over sig. Mcerke

de nu, at vi sidde her hovedlose, ja endog uenige mellem os selv, da monne de ikke bie
lcenge, og Mange ville styrke dem imod os. Da desuden de lcerde tun lidet ere

vore Venner, er der Intet tilbage for os Alle, som vilde holde paa Kongecetten, uden at hjcel
pe os selv, saalcenge Gud vil hjcelpe os."

Oapitel 13. Siden blev 12 Mcend af Thinget udncevnte, som ginge op i Skolen ved Kristkirken

wttNNtt, til Kongesonnen, og tiltalede ham saalunde: „alle gamle Birkebenere, Bymcend og Ben-
der, sende Eder, Kongeson, Guds og sin Hilsen. De sidde nu i Kongsgaarden og bie
paa Eder." Derpaa forte de Kongesonnen til Thinget, og til Hoiscedet, hvor Jarlen
pkiede at sidde. Jarlen siger, at han ei maatte vcere saa rask til at sattte sig i Hoiscedet;

„thi der ere Mange," siger han, „som ei synes at have sand Kundskab om han er en
Son af Kong Håkon Sverrersson." Der blev da svaret paa Kongesonnens Vegne:

„den forste Vinter, da Drengen kom til Kong Inge, tog han mod ham som sin sande
Frcende og havde aldrig Tvivl om, at han jo var Kong Håkons Son. Netop det samme
gjorde og Håkon Jarl stedse, og saalcenge Kongen og Håkon Jarl levede, viiste de stedse i

deres hele Forhold mod ham, at han var deres sande Frcende. Men dette er nu kommet
af deres Paafund og Raad, som ville udrydde Konge.-Mtten her i Norge, og trcekke dem
frem, som Riget ikke tilkommer." Siden tilbode Kongens Frcender og ncermeste Bekjendte,

at de gladelige» vilde underkaste sig Renselse for Kongesonnen, heller end at han skulde
miste sin Fcedrenearv, og dermed sluttedes Thinget.

<3apitel IH. Derpaa gik Inga Kongemoder til Peterskirken og fastede til Icernbyrd, efter Sced-

oer fastede til vane; Men imidlertid skortede der ikke paa Nattestcevncr mellem Jarlen, Korbbrodrene og
Lendermcendene, som vare imod Konge-Emnet. Men da Icernet skulde bccres, blev det

lonligen skudt tilside. Nogle Korsbrsdre sagde, at de turde ei lade Icernet bcrre, forcnd
Erkebiskoppen kom til. Da nu Hirdstyrerne og Birkebenernc saae, hvilken Vei det tog, frem
mede de ikke destomindre deres Sag, og sendte Mcend omkring i hele Thrsndelagen, for at

sammenkalde et Orething efter en Maaneds Frist. De lode dog hver Dag en Mand

folge Konge-Emnet, og lode ham scette i Hoiscedet hos Jarlen, hvad enten han var tilfreds
dermed eller ikke.

kapitel 15. I den Tid kom Dagfinn Lagmand ser fra Landet med Brev sra Håvard, som da
dermEndene fra var valgt til Biskop i Bergen, og fra andre lcerde Mcend, saa lydende: „vi have spurgt

forrige Herres, Kong Inges, dodelige 2lfgang, og denne kom lcenge for vi onskede, om

vi havde maattet raade; tittige have vi hort gitte, at der tales med to Tunger om, hvo der
stal komme i den afoode Konges Sted, og er det underlige, at saa forstandige Mcend, som
I ere, skulle vcere cveraadige om det, som vi meente maatte vcere letsynt for Alle. Saa

ledes sige vi, at vi Ingen vide, der har saa stor Ret til at bcere Kongenavn som Håkon

Hakonsson; thi hans A3t haver stedse raadet for Norge, Mand efter Mand. Nu ville
vi, at I skulle i Sandhed vide vor Villie om dette, nemlig, at vi ingen anden Konge mon
ne tjene end ham, og at vi ville vove os Selv og Alt hvad vi eie for hans Skyld, og for

at vcerge ham og hans Fcedrenearv. Derimod skulle vi Alle, baade Krigsmcend og Alle

som bygge og boe i Gulcuhingslagen, vcere imod hver Anden, som I kaare til Konge. End
om I Thronder vilde drage frem Mcend, som ere Eders Frcender eller Fostbrodre, fordi

de have Frcendskab til Konger, eller kunne regne deres Wt fra dem, og Enhver saaledcs

I) Geistlighedex.
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vilde understelle sin Frende, da vilde der ien Hast blive mange Neskonger. Men vi
troede, at om end Nogle kunde vere tveraadige med Hensyn til Kongevalget, vilde dog

Thronderne vere faste i deres Mening, og saalunde vente vi og det vil vere, hvad saa En
og Anden monne sige. Dagfinn Bonde og RoarKongefrende, saavelsom de ovrige Mend,
som bringe vore Breve, kunne sige Eder Alle vor Villie i denne Sag."

Da Brevet var lest, stod Dagfinn Bonde op, og talede mange Ord om samme

A3mne, hvoraf disse vare de sidste: „vorder ikke Håkon strax valgt til Konge, da monne vi
Birkebenere folge ham sor til Bergen, og dette Mrende er os givet i Hende af alle Gula

thingsmend." Dette blev optaget med lydeligt Bifald af Virkebenerne som for, og de
sige, at intet Andet end dette skulde have Fremgang, hvad saa En og Anden derimod kun
de sige, og saaledes endtes Modet.

Den Dag da Thinget var sat, kom en stor Mengde Folk ned fra Herrederne, som
scedvanligt, nåar der var Kongevalg. Efter gam mel Skik blev da alt Folket ved Luren
kaldt sammen ud til Aren. Derpaa blev der sendt Mend til Korsbrodrene, at de skulde

bcere Kong Olaf den Helliges Skrin ud; men da Folk kom til Kirken, var den i Laas, og

Klokkeren sagde, at Korsbrodrene truede hver Mand, som brod op Kirken eller bar ud
Skrinet, med Ban. Da dette spurgtes paa Thinget, blev der givet Håkon Kongenavn
efter lovlig Sedvane, og dette gjorde en Mand som hedte Skervald fra Gaulardal. Saa
ledes blev Land og Folk ham tildomt. Alle Thronderne tilsagde ham Lydighed og Troskab

saa fuldeligen, som om han baade havde tilsvoret dem Ed og de ham, hvorefter Thinget
stuttedes. Dagen efter blev der sammenkaldt et Hirdstevne, og da aflagde de deres Ed
baade til Håkon Konge og til Skule Jarl, og hver Mand beholdt den Verdighed, som
han tilforn havde havt hos Kong Inge.

Strax efter dette gjorde Håkon Konge og Skule Jarl sig reiseferdige sor til Bergen
havde med sig et tyvesedigt Skib, og Eilif Kapalin styrede Suden. Jarlens Frende
Asolf havde det tredie Skib. Da de havde lagt ud af Byen, blev Jarlen tilbage; men
Kongen foer med Skibet. Der var liden Vind, og de lagde til ved Hattarhammer. Da
trcettedes Eilif og Asolf om Ankerleiet. Eilif havde mange Mend hos sig, og Gjesterne

vilde trenge Asolf ud af Leiet, skjondt han var kommen for. Forst ginge de los paa
hverandre med Aarer og Baadshager, siden toge de paa begge Sider til deres Vaaben, og

der blev en Stund en haard Dyst; thi Skibene laae jevnsides. Da Kongens Skib stodte

til, og han saa Sverdene dragne paa hine Skibe, raaber han til den, som styrede, at
han skulde stevne beent imellem Skibene, og roe af alle Krefter, for i en Fart at skilte
dem ad, og da Kongeskibet lob mellem de andre Skibe, kunde disse ikke gjore hverandre

noget Meen, dog bleve mange Mand saarede paa begge Skibene. Siden kalder Kongen
dem paa Land, hvor han forligte dem, og da Jarlen nu kom inde fra Byen, seilede de der
paa ud Fjorden. De havde god Sonden-Bor til Bergen og lagde om Qvelden ind ved
Hegranes. Om Morgenen i Dagningen kom Dagfinn Bonde til dem fra Byen, og

siger, at der var kommet Breve fra Korsbrodrene nordenfra til den udvalgte Biskop, og til
Korsbrodrene i Bergen, at de ikke skulde vise Kong Håkon nogen Mre. Dagfinn sagde,
at de havde ondt for at gjore; thi paa den ene Side frygtede de for Erkebiskoppens og Kors-

Cap. 17. eller og see 2 B. S. 3. 122.
ciaularllalr, Guldalen, see 1 V. S. 52.
«tap. 18. IlattAiKamai- ved Throndhjem, see foran S. 22.
Nexl-nnol,, nu Hcegernces, omtrent 2500 Alen nordenfor Vergenhuus Fcestning, see 2 V.

S. 143.
28"
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Gapitel 49.
Skules Raad

siag.

Gapitel 20.
Skule Jarls

Brevsending
ster over Havet

brodrenes Vrede, paa den anden vilde de gjerne vise Kongen Lydighed og al den Haeder,
som de kunde. Jarlen svarer kun lidet dertil, men siger, at der laa liden Magt paa hvad

de gjorde. Dagfinn siger, at om de bare sig ad her, som de havde gjort i Throndhjem, da
vilde snart al den Hceder, som tilkom Kongen, falde bort. Da sagde Kongen: „Dagfinn

Bonde, far ind til Byen, og siig Korsbrodrene, at jeg venter de vise sig som de bedste

Maend, der ere i Landet; men handle de anderledes, da stal det ikke vare lcenge, inden de
faae at vide, om vi synes vel derom eller ilde." Derpaa roede Dagfinn ind til Byen og
siger Korsbrodrene Kongens Ord, saavelsom hvad Jarlen sagde.

Korsbrodrene svarede, at de gjerne vilde vise Kongen den Hceder, ham tilkom, og
tilfoiede, at de ikke vilde kjobe Erkebispens eller Korsbrodrenes Venstab i Throndhjem ved
at forspilde Kongens. Derpaa roede Kongen ind til Byen, og nu blev der ringet med

Klokkerne over hele Byen; men de lcerde Mcrnd ginge imod ham ial Sommelighed. Did
blev da stcevnet alle de Lendermcend og Hirdstyrere, som vare i Gula-Thingslagen, saalunde,
at Alle stulde med en stor Skare indfinde sig i Byen Aftenen for Seliomanna-Festen. Me«
dens der biedes paa dem, vare Kongen og Jarlen i Byen. Kongen var ung og barnag

tig, derfor stjottede han mere sine Lege end Landsens Raad, hvorimod Jarlen al den Tid
holdt Raad med sine Mcend, og sendte Breve baade sor og nord i Landet. Det var de
Fleste übekjendt hvad der stod i disse Breve; men kun faa bleve Kongen foreviiste. Da
bleve Moend sendte oster til Viken til Baglernes Konge Philippus, og blev der ham af
Jarlen tilbudt Venstab og Fellesstab. Da nu Kongens Venner beklagede sig for Kongen

over, hvor undcrligt det var at soge Venstab paa den Kant, hvor der bestandig havde

vceret Fiendstab, svarer han, at Jarlen var den forstandige Mand, der selv kunde vcelge sine
Venner, „og jeg tenker, at det ei er min Skade, om han har mange Venner; da han dog
vist paa sin Haand vil holde vor indgangne Forening, og ikke agter jeg forst at bryde den."

Skule Jarl sendte Breve vester over Havet til lon Jarl paa Orkenoerne, som vare

forsynede med Kongens Segl; men Kongen vidste ikke hvad der stod i Brevene. Den

Mand, som foer med Brevene våer Gjest, og hedte Jostein Thaumb. Da Brevene kom
ombord, blev Skibsfolket dem våer, og sendte Mcend ind til Kongens Raadgivere, Ivar

Bodde og Dagfinn Bonde, og lode dem sige, at Kongens Segl var for de Breve, som vare

sendte med Jostein. Ivar siger, det var bedst Kongen saa de Breve, som med hans Segl
bleve sendte til andre Lande, hvorpaa Kong Håkon lod Brevene hente til Herdlover. Da
nu Jarlen fik dette at vide, afferdigede han nogle Sendemcend paa et andet Skib, som var
hurtigere, og disse sik fat paa Brevene, forend Kongens Moend kom til. Saasnart de

kom ind til Byen, lod Jarlen sammenkalde et Hirdstcevne, hvori han forte Klage over Ivar
Bodde og andre Kongens Raadgivere, som vilde stifte Splid imellem Kongen og Jarlen,

og ncerede Mistro til Jarlens Raadslag. Da tiltalede Jarlens Frende, Gregorius Jons
son, Ivar Bodde med de Ord: „jeg var blandt deres Tal, som forst svore Håkon Konge

og Jarlen Trostabs-Ed, og da troede vi, at der skulde vere fuldkommen Enighed imellem

os; men nu vil en Prcest forspilde alle Birkebenernes Samdregtighed, og det stal aldrig

lykkes. Lader os gribe ham og revse ham forst, saa at Alle kunne see sig i Speil i ham/
Derefter sprang en stor Mcengde af Jarlens Frender og Venner op og sagde, at de vilde
rive Presten levende i sonder. Nu stod Ivar op og bad om Ordet, men fik det ikke;
hvorpaa Kongens Venner sprang frem for ham, saa der ikke blev ham tilsoiet nogen Skade;

(sap, 2U. Uer<ilov6r, nu Herlovcer, en storre og nogle mindre Der vestenfor Herls i
Herls Sogn, ude mod Havet i Nordhordland.
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men der blev stor Stoi og Larm i Hirden. Derpaa stod Kongen op og sagde: „end er
der ikte stort ved min Tale; men derom vil jeg bede Eder, at I lytte til min Fosterfader

Ivars Tale, og svarer siden som Eder bedst synes." Og saa blev gjort.

Derpaa talede Ivar Prcest saalunde: „det er de gamle Birkebenere vitterligt, at jeg Kapitel 21.
kom til Kong Sverrer Vaaren for Slaget stod i Srrindsso. Saalcenge han levede blev ' Tale

jeg vcerdigen behandlet, og jeg tjente ham saalunde, at han betroede mig mange hemme
lige Ting, og aldrig blev jeg udviist, om han end havde sine hoieste Raadgivere hos sig.

Dette monne han ei saaledes have gjort, om han i noget Stykke havde provet mig som en
falst eller trolos Mand. Det Samme gjorde Kong Håkon, hans Son, og det var lige
dan med Guttorm Konge. Efterat Kong Inge og Håkon Jarl havde tåget ved Riget,

gjorde de end sammelunde, ja de gik endog videre, end jeg onskede, i det de betroede mig
til at skrive Breve, saa jeg stedse var rced for, at mine Fiender stulde deraf tåge An

ledning til at stede mig i Fare; thi da som nu fattedes der ikke paa Avindsmcend, som

vilde min Ulykke. Og dette styder jeg under alle Mcends Vidnesbyrd, som her ere tilstede,
at aldrigen blev jeg med Sandhed overbeviist om at have vceret fals? imod min Hovding.
End veed jeg selv hvad min Brode er. Denne vor unge Konge er et Barn, der behover

sunde Raad og troe Mcend ncer omkring sig, endjkjondt de, som sidde ham nwrmcst, gjerne

ville jage dem fra ham, der ere ham hulde og troe, paa det de selvraadigen kunde spille med
Kongens Sag som dem bedst syntes. Er nu denne min Brode, at jeg bad Kongen see
paa de Breve, som med hans Segl bleve sendte til fremmede Lande, saa stor, at jeg derfor
levende skal rives isonder, som Du siger, Gregorius lonsson, og Du, Paal Flida, da vil

jeg sorlade Kongsgaarden og ei forspilde Kongens og Jarlens Samdrcegtighed. Give
Gud, at de alene bleve tilbage, som ere dem baade troe, og give saadanne Raad, at En

hver kan beholde den Hceder og Vcerdighed, hvortil han er sod og baaren." Dette Stcevne
endtes til Kongemcendenes liden Tilfredshed.

Da Håkon kom til Riget, fik han ikke mere Losegods i Fcedrenearv end en
og en Guldring; men Skule Jarl havde tåget alle de lose Midler, som Kong ba

Inge havde eiet og faaet ester Kong Håkon. En Dag, da Kongen og Jarlen med de-
res Raadgivere modtes for Thinget, sagde Kongens Raadgivere, at Jarlen skulde svcerge

Kongen sin Ed ester gammel Scedvane; men Jarlen sagde, at han vilde ei gjore det forend

han vidste hvad han fik, og begjcerede strår halve Norge med Halvdelen af de ovrige Skal
lande. Derimot) tilbode Kongens Raadgivere den tredie Deel af Norge; men Imet af

Skatlandene. Jarlens Mcend derimod paastode, at han mindst burde have den tredie
Deel af Norge og af Skatlandene, ellers vilde han med sin Styrke vende sig did, hvor han

kunde faae hvad han onffede. Nu indsaae Kongens Raadgivere, at Kongen ei havde
Styrke nok til at stande imod Skule Jarl og Baglernes Konge Philippus, som da holdt

Viken og Oplandene stcerkt besat; thi blev det besluttet paa dette Thing at tilkjende Jarlen
den tredie Deel af Norge og af Skatlandene.

Dagen efter blev bllest til Things ude paa Christ-Kirkegaard. Did blev baaren den kapitel W.
hellige Sunnives Skrin med mange andre Helgenlevninger. Da stod op Sigurd af vc°s" K°ng°nau

Onarheim paa alle Gulethingsmcendenes Vegne, og hilsede Kongen og Jarlen med man«

1) Vrystspcende.

<sap. 21. BlrinllBjoi', Strinde-Fjorden ostenfor Throndhjem, see foran 1 V. S. 13.
Cap. 23. Christkirken i Vergen, see 2 B. S. 85.
Hnni-Koimr (I?nu»i-Ksiml) i de Gamles nu Gd. Onereim i Sognet af samme

Ravn i Tysncrs Prgd. i Sondhordland.
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«apitel 2H
Håkon gioes

Kongenavn af
Almuen os Kon
qens Ord i den
ne Anledning,

<s«pitel 23.
Godt Aar i

Norae.

Oapit«l 26
Baqlerkongens

Breu.

Oopitel 2?

Vaglernes Kon
>es D»d,

ge fagre Ord. Derefter talede Dagfinn Bonde, og anforte i sin Tale, at endffjendt de
i Throndhjem indelceste Kong Olaf den Helliges Skrin, var dette ikke Bondernes Raad

eller Villie. Nu stulle Gulathingsmcendene, baade Lcerde og Uloerde, gladeligen vise Kong
Håkon al den Hceder de kunde.

Derefter reiste sig en Mand ved Navn Steingrim Stryllur, en ordsnild og forstan

dig Mand, og gav Håkon Kongenavn. Derpaa svoer Kongen den Ed, at holde Landets

Love; men Jarlen havde forud indrettet Eden efter sit Tykke, og tilsetet Eden, at Kongen
skulde holde den Forening, som var gjort imellem dem, hvorimod Jarlen svoer, at han
skulde styre Landsfolket efter Loven, og vcere Håkon Konge huld og tro, saa lcenge han
vilde holde den Forening, som mellem dem var gjort. Derpaa reiste sig Lendermcendene
Gregorius lonsson, Paal Flida, BrynjolfKnutsson, Gaute lonsson, Arne Storka og andre

Hirdstyrere, der svore Kongen deres Ed. Siden svore Bonderne, og saaledes endtes Thinget.
Da Håkon blev udncevnt til Konge, havde Landet et meget frugtbart Aar. Som.

meren var saa god, at Frugttrceerne vide om i Landet bare to Gange Frugt, og Sofug
lene lagde to Gange Mg. Saa qvad Olaf Hvitaskald:

Gjceve Mcend glcrdes ved godt Aar;
Trceer og Fugle samme Sommer

Bcere tvende Gange Vcert;
giver herligt Haab

Saa qvad Sturta i Hakonarqvida:
Haabfuld bar Fik hans Lykke
ZEbletrceet Paa hsiest
Dobbelt Vlomme Hcrders Vei

I een Sommer; Forsget Vcrxt.
Og So fug le
I den milde H"" Mand saae
Aarets Våar H'"lens Skabte

To Gang' klcekked. feire
Kongens Hceder.

Da mcrgtig Herre, Selve Havet

Hcederlysten' Mndig bruser
Kongenavn I Vindkarrets
Antaget havde, Vide Bund.N

Kort efter Thinget kom Mcend ostenfra Viken fra Bagler-Kongen Philippus med
Breve til Skule Jarl, hvori der stod, at Philippus forlangte Halvdelen af Norge med
Skule Jarl og Birkebenerne, og at han vilde i andet Fald reise Ufredsstok imod dem; men
Kongen blev ikke omtalt i dette Brev. Jarlen gav, efter Overlceg med Hirdstyrerne, de

Mcend som bare Brevet det Svar, at Philippus skulde i 12 Maaneder beholde den Deel
af Landet, som han nu havde inde; men de stulde modes til Sommeren, og da skulde
vcere et Stcevnemode mellem Biffopperne og alle de forstandigste Mcend i Landet. Med
disse Breve fore Sendemcendene tilbage oster paa.

Sigurd Kongefrcende, som af Birkebenerne var sat til at bestyre Viken, foer denne
Sommer til Jerusalem. Folgende Birkebenernes Befalingsmcend bleve tilbage i Viken:

I) V!Bir i Terten har Hensyn baade til Aarets Spirer, og Kongebarnet, som give herligt Haab. 2) Alle
Elementerne, og selve Havet i Havbugten, som er Vindenes Tumleplads, viser sin Glcede over Kongens
Udncevnelse ved et behageligt Veirlig.

Cap. 27. leuisalem, see 1 V. S.
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Mapitel 28
Birkebenerncs
og Baalernes

Forlig.

Lodin Paalsson, Halvard Bratte, Baard Brimstein og Karl Svange; men de sadde med

stor Frygt; thi Baglerne truede dem hver Dag med Angreb. Endnu forend Sende
mcendene kom oster med Jarlens Breve, faldt Kong Philippus, Baglernes Konge, i en

Sygdom i Tunsberg, og blev derpaa ftyttet ind til Lovoerne. Han laa en Stund fs
rend han dode, og endskjondr Baglerne skjulte hans Dod, fik dog Lodin Paalsson den at
vide, og sendte i al Skynding en Skude nordefter, som fortes af Gunnar Vanemand.

Han var ikke lcengere end tre Dage paa Veien til Bergen. Han medbragte Breve til
Kongen og Jarlen, som indeholdt Kong Philippusses Dod, og at de Birkebenere, som vare i
Viken, bade Kongen og Jarlen skynde sig did sor; thi Baglerne sogte allevegne efter et

Konge-Emne, ligesom de og havde sendt Mcend til Danmark, hvor de havde spurgt, at der

var en Mand som hedte Sigurd, Son af Erling Steinvceg, komme Inu snart oster,
da monne I kunne adsplitte Baglernes Flok."

Saasnart Kongen og Jarlen havde lcest Brevene, gjorde de sig i storste Hast fer

dige til Reisen og toge med sig 40 Skibe, hvoraf de steste vare store. Kongen og Jarlen
vare begge ombord paa et Skib, som hedte Ognarbrand, som var paa 25 Rum. De
fore osterefter den forste Marie-Messe og havde god Bor. Da Kongen med sit Folge
kom til Viken, vare Baglerne ostenfor Fjorden.. Disse vare Baglernes Hsvdinger: An
dres, en Broder af Kong Philippus, Ragnvald Halkelsson, en Sosterson af Magnus

Konge, Arnbjorn lonsson, og desuden vare med Baglerne mange andre gode Mamd. Ni
kolaus Biskop, og nogle Krigshovdinger med ham, havde lagt alt Nord i Svinesund. Da
nu Håkon Konge og Skule Jarl seilede Oster til Viken, roede Nikolaus Bisp dem imode,

og de modtes inde ved Hrossances, hvor der blev stiftet Forlig imellem Birkebenerne og
Baglerne. Siden kom Baglerne, Herr Andres, Ragnvald og mange Andre, ostenfra

over Fjorden, lagde sine Skibe ved Gunn ars bo og gange derpaa til Byen, hvor de modtes
i Marie-Kirken i Tunsberg. Der blev Mangt og Meget aftalt mellem Håkon Konge og
Jarlen. Baglerne tilbode sig og at blive Jarlens haandgangne Mamd, mod at beholde
samme Vcerdighed, som de for havde havt, ligesom de og forlangte samme Deel af Lan

det, som de tilforn havde, menende at Birkebenerne vanskeligen vare at tro formedelst de

gamle Stridigheder. Enden paa disse Underhandlingar mellem dem blev, at Baglerne
skulde den Vinter have Halvparten af alle de Sysler, som Philippus havde havt; men
paa begge Sider jkulde de sende Mamd nord til Erkebijkoppcn, der Sommeren efter skulde
mcegle Forlig mellem dem. Paa Birkebenernes Vegne fore Gregorius lonbson og Dag
finn Bonde; men fra Baglerne Endrid Bekil og Grunde Skatmester. Håkon Konge

og Skule Jarl uddeelte de Sysler, som tilhorte dem. Derpaa blev sammenkaldt et Hau

gathing, hvor Håkon blev tågen til Konge. Siden sendte Kongen og Jarlen den storste
Deel af Hceren nordefter; men selv fore de oster over Folden og holdt Borgarthing; derfrå

Lllu ll r, nu Lovoerne ved Horten i Vorre Sogn og Jarlsbergs Fogderi, paa den vest
ligste af hoilke der i Middelalderen stod en Kirke.

Cap. 28. BvinaBunll, Svinesund imellem Vorgesyssel og Bahuus-Lehn (see 18. S. 60).
Hvis Varianten l.uasund er det Rigtige, saa bliver det nuvcerende Lauer-Sund eller Lauer-Svcelg,
et Par Mile i Sydvest for hiint, ved Sydsiden af Kirke-2en, en af Hvaloerne.

11l os»»«68, det nordvestlige Ncrs af Nstteroen ved Tonsberg.
ftuuuul Bd«r, Gd. Gundersby paa Sydostsiden af Tonsberg, som nu er udsiykket imellem

denne Stads Indvaanere og 1833 blev, tilligemed Hospitals-Lokken og Frue Kirkes Lokke eller
Mllehaug-L2kkcn, henlagt under samme
imellem Tonsberg og dens Bymark.

Om og see 1 B. S. 90.
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til Stofna i V<etta-Herred, hvor de holdt Thing, derfrå til H ornbora-Thing og ende.

ligen oster til Elfarbakke. Paa alle disse Thing blev der givet Håkon Kongenavn, og
Folk udredede med god Villie de almindelige Skatter, foruden frivillige Gåver, hele Viken
igjennem. De sadde lcenge om Hosten i Konghella.

F?u" KMwas Sommer de vare i Viken, blev Fru Kristina, som havde havt Håkon Galin,
Giftermaal. i Gotland gift med Astel Lagmand, en Son af Magnus Minnistald, en Broder-

sen af Birger Jarl. Hos ham opfodtes Junker Knut, en Son af Håkon Jarl og
Fru Kristina. Om Hosten, da Kong Håkon og Jarlen vare i Konghella, sendte de Breve

op til Lagmanden i Gotland, at han skulde sende dem Junker Knut, lovende at vise ham
al sommelig A3re. Modet blev aftalt, og Jarlen kom, men ikke Lagmanden, eftersom

han troede Birkebenerne kun stet. Derefter fore Kong Håkon og Jarlen Nord til Tuns»
berg og derfrå hoiere op Nord i Landet.

gefr«noe. „t) til Jerusalem, og havde et stort og vakkert Skib. En Mand ved Navn Erlend

Thorbergsson, foer med ham, og han forte et andet Skib, som Bymcendene havde ladet
gjore paa deres egen Bekostning. Det Skib, som Hroar havde, kom til Aker; men By
mcendenes Skib kom heelt til Darmata, og begge havde de Held med sig paa denne Reise.

Vnpttel 3i. Håkon og Skule fore fra Tunsberg, stoevnede de til sig alle Lendermcend

mondene. Viken, og paalagde dem med al Varsomhed forhindre, at ikke Baglerne yppede
nogen Uro. Derpaa seilede de begge nordefter, og kom 7 Dage for Juul til Bergen,

hvor de sadde om Vinteren. Under lulen beDkkede de tvende Lendermcend, lon Staal
og Ivar Nef, og de Fleste fandt det rimelige, at det nu vilde staae vel til mellem Kongen
og Jarlen.

Eapitel 32. Baglerne deelte mellem sig de Sysler, som vare faldne paa deres Lod om Hosten i

Oplandene og Viken. Ragnvald fik paa sin Lod Syslet paa Folden og i Oslo, men han havde
for havt Syssel paa Raumarike; her ansaaes han for haard,men han trcengte og til Mcget, efter
som han havde en stor Svite. Da nu Foldungerne spurgte dette, knurrede de ilde, og sagde, at

han ikke vilde blive dem god, nåar han viiste sig ond mod hine. Ragnvald foer ud til Haugs

vik og stcevnede Foldungerne til Thinge, som Sysselmcendenes Skik er. Men da Thing
budet kom til Bygden, forandrede Bonderne det til en Krigspiil, og sammenkaldte hver
Mand, som Vaaben kunde bcere, ligesom Bonderne fuldtbevcebnede indfandt sig paa Thin

ge. Ragnvald foer med faa Maend til Thinge; men saasnart han vilde til at tale, strege

Bt«fn a i VottaKeiad (1 B. S. 33). Masiee findes endnu i hun Egn i
Vahuus-Lehn) et tilsvarende Stedsnavn; men vist er det, at et saadant savnes paa det bedste
Kort, som hidindtil haves over Vahuus-Lehn, nemlig Forsell's i den Hermelinsie Atlas; ei heller
ncrvnes dette Sted i den saakaldte „rode Bog." Hvad man imidlertid kan sige, er, at det maa
ssges ved Kysten, og Navnet giver Formodning om at det maa vcere en D.

Hol ndoi paa Den Uniuboia, nu Hommero ved Kysten af Qville Herred. Paa
Fastlandet ved laa fordum en Befcestning kaldet Hornborg (cfr. P. Clauss. Norg.
Vesir. S. 30).

NlfarbnKKi. Dette Sted er uden Tvivl at soge paa Fastlandet ved Udlobet af Gsta-
Elvens nordre Arm, cfr. Cap. 35.

Cap. 3tt. nu Palestina, see 1 B. S. 4.
eller d. e. Staden Acre eller Ptolemais i Syrien, og vamiall (varmutg),

nu Stadeu Damiette i Egypten.
Cap. 31. «vall eller Uvoll, nu Gd. Qvale i Sogndal i Sogn, var lon Staals Vopcel,

see foran S. og Sam. t. d. N. Folks Spr. og Hist. 1 B. S. 309.
Cap. 32, eller ?o1I«, see 1 V. S. 61.

nu Huusvik, omtrent Miil iN. O. for Ladepladsen Drybak, som idetmindl
ste for en Deel er bygget paa denne Gaards Grund.
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Gapitel 33.
Her begynder
Slitungerne,

<sapitel 34
Om Baglernes

og Slitunger
nes Slag ved
Ounnarsbo.

Bonderne imod ham, og bade ham tie, ja Nogle trak endog Svcerdet og trcengte ind paa
ham. Ragnvald vilde undvige; men Bonderne såtte efter ham ham og saarede
nogle Mcend, hvorpaa alle lons Folk ilede til deres Skibe og fore bort. Foldungerne fore

hjem; men Ragnvalds Liig blev fort til Oslo.
Den Sommer, da Håkon Konge og Jarlen vare i Viken, var der en Prcest hos

Ragnvald, som hedte Benedikt; men blev kaldet Bene. Han lod det Ord fare overalt,

at han var en Son af Kong Magnus Erlingsson. Bene havde sin Slcegt ester i Mar
ker og foer meget med Speg, da han var en lystig Mand. Ragnvald havde fort ham
med sig, og behandlede ham mere som en Nar end som Frcende. Da nu Ragnvald var falden,
foer 'Bene ester til Marker, samlede Mandfkab til sig der, forandrede siden sit Navn, og

lod sig kalde Magnus efter sin Fader. Da stimlede meget Mcmdskab til ham, og i Be

gyndelsen understettedes han af en Mand, som hedte Harald paa Rakkestad, hvis Leiepraest
Bene havde vceret. De Folk, som fulgte Bene, vare meget fattige, baade lidt klcedte og

siet forsynede med Vaaben; thi bleve de kaldte Slitunger. De lobe om i Skovene og übe
boede Steder, men sjelden i Herrederne, og voldte megen Uro ved Ran og hemmelige Ty
verier. Om Vinteren forenede sig med dem Thorbjorn af Lu mal and og hans Bro
der Helge, som vare baade attstore og pengerige, ligesom mange Bonder og Bondejenner
stoge sig til deres Flok. Alle meente de, at deres Hovding Bene var virkelig en Son af

Magnus Konge, som han selv sagde, og de fore vide om paa übeboede Steder under Ran,
Tyveri og mange andre Ustykker. Baglerne vare i Viken om Vinteren for at vogte pc.a
Byen, og deres Anforere vare Herre Andres og Arnbjern lonsson.

I Fasten finge Baglerne Nys om, at Slitungerne vare komne paa Skibe og ag
tede sig til Byen. Baglerne beredre sig til at forsvare den og kort efter seilede Slitungerne
ostenfra over Folden cil Tunsberg, lagde ind ved Ske li ag ru nn og stege op paa Land ved

Gunnarsbe. Da Baglerne finge Nys om dem, lode de ved Luren sammenkalde det be
vcebnede Mandffab op til Haugar; men da det tog til at morkne, foer en stor Deel afMand

stabet ovenfor Thomaskirken og sov der om Natten. Bene sendte nogle Mcend til Arn
bjorn lonsson og sagde, hvorlunde han ikke havde ventet, at han vilde siaaes mod Er

ling Steinvcegs Broder, som han for havde tjent. Arnbjern svarer som saa: „Ret siger
Bene, at det semmer mig ilde at siaaes mod Erlings Broder, og det vil jeg heller ikke
gjore, om jeg med Sandhed sporger, at han er hans Broder; men jeg staaer i den Tanke,

at Bene har en anden Slcegttavle. Nu siulle I sige til Slitungerne, at vi Baglere
agte at fare mod Eder, og holde Slag med Eder." Med det Mrende fore Sendemcen
dene tilbage til Bene. Noget for Dag bleve Baglerne våer, at Slitungerne vare i Gun

narsbo, med ncrr 500 Mand. Da lode Baglerne stede i Luren og ginge til Haugar

med nwr 300 Mand. De medtes paa Ågeren ved Gunnarsbe, og der blev et haardt

Slag, hvori der faldt Folk paa begge Sider, dog ftest af Slitungerne. Bene var til Hest;
men var ikke med i Slaget. Arnbjorn blev saaret cg fik et Stik i Halsen nedenfor Vret.
Herr Andres blev og saaret; men da han fik Saaret, kastede han Skjoldet, og da han var

en meget stcerk Mand, greb han med venstre Haand i Fiendernes Skjolde, trak dem fra

Cap. 33. KlurKu-, se? 1 B. S 38.
NaKKa»t2<ii,-, nu Rakkestads Prcestegaard i Borgesyssel. Nakkestads Prcestegjceld grcrndser

nemlig umiddelbar til Marker.
I.ulnalsu6 nu Gd. Lomlanda i Sognet af samme Navn, det nordligste i

Vette-Herred og Vahuus-Lehn.
Cap. 34. unn eller OKehaAi-unn, nu Steensarmen ved Tsnsberg.
Haudar, nu Msllehaugen ved Tonsberg, see 1 B. S. 60, 99.

111. Binds 2det Hefte. 29
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Vapitcl 33
Messer Stefners

Fald.

Gapitel 36.
Birkebenerne
tåge Slitun
gernes Skibe

dem, og drcebte med hoire Haand Enhver, som kom for ham, med Sverdet Skarde, der
var et saare godt Svcerd. Arnbjsrn gik hart frem, og stilede mod Slitungernes Mcerke.
Der falde Thorbjern af Lumaland, og Helge hans Broder, tilligemed mere end 140
Mand; men alle de Slitunger, som vare tilbage, stygtede. Bene undkom, sig til liden

A3re. Thorbjerns og Helges Liig bleve fiyttede til Kirken; men alle andre Lig af Slitun
gernes Hcer bleve nedgravne, hvor de faldt. Efter dette Nederlag vendte Bene oster om
til Skovene, og samlede der Folk sammen til en ny Leeg. Herr Andres og Arnbjsrn

streve til Håkon Konge og Skule Jarl og bade dem stynde sig til Viken, sigende at Benes
Hcer vorede stcerk.

Vaaren efter ved Paastetid, kom Slitungerne ned sra Landet til Oslo. Da havde
Ivar i Vik af Håkon Konge og Jarlen faaet Oslo Syssel at raade. Da Ivar med
Birkebenerne, Bymcendene og Bistoppens Mandstab foer mod Slitungerne, modtes de

ved Frysia, og stjode paa hverandre over Aaen. Der faldt Mester Stefner af Bistop
pens Mandstab, dog kun faa Andre; men Mange bleve saarede og Bymcendene stygtede,
hvorpaa Slitungerne lsbe ind i Byen og plyndrede meget. De toge et Langstib, som

tilhorte Bistoppen, tilligemed nogle andre Skibe, hvormed de fore ud efter Fjorden serefter
ind i Viken, og plyndrede overalt hvor de kunde. Da de nu kom ser om Elvebakken,

lagde de ind i den ostre Arm af Elven. Dengang var Astel Lagmand i Ljodhuus, og
da han sik Nys om, hvorlunde Slitungerne plyndrede vide om paa deres Fcerd, udrustede

han en Skude, hvormed han roede ud af Elven, for at hindre dem iat rove. Han meente

og, at dcr ei vilde storte ham paa Folk, om han behovede det. Junker Knut var der
med ham, og de lagde i Land ude ved Aaen; men da det blev dem sagt, at et Langstib roede
op efter Elven, lod Lagmanden Junker Knut gaae i Land, og han lob strår op i Skoven.

Da Slitungernes Skib lob imod dem, stygtede Lagmanden og hans Mandstab i Land;
men Slitungerne toge hans Skib, Landtelt, Messcklceder og mange andre gode og kostbare
Sager, stak derpaa til Socs, seilede sor til Halland og fore ufredeligen frem.

Da de Birkebenere, som vare i Viken, spurgte hvad Slitungerne toge sig for, ginge
de ombord paa deres Skibe, og fore sorefter for at opsoge dem. Der vare disse Krigs

hovdinger: Guttorm Gunnason, Lodin Paalsson, Halvard Bratte, Ivar Utvik, Karl Svan
ge; der var og Baglerne Andres og Arnbjorn. Da de kom sor til Viken og spurgte, at
Slitungerne vare farne sor til Halland, seilede de sor efter dem, og tras dem i en Fjord,

som heder Bardafjord. Slitungerne mcerkede ikke til Noget, forend Skibene lobe lige
ind i Havnen. Da stege de paa Land og stygtede undaf; men Birkebenerne toge deres
Skibe og Alt hvad paa dem var; dog finge de Ingen af Mandstabct.

Cap. 33. Os 16» r-«^812. Oslo-Syssel, indbefattede det nuvcerende Agers- og Follougs-
Fogderi, og af det gamle Vestfold, Lier Prcrstegjceld, samt Roken Prcestgd. og Hurum Sogn, hvil«
fe trende Distrikter engang t en sildigere Tid udgjorde Vragerncrs Fogderi, see 1 V. S. 37-38.

Vik staaer paa dette Sted feilagtigen istedenfor Ut v ill, see det folgende Cap. 47. Den
Gaard, hvortil Ivar skrives, kan neppe vcere nogen anden end Utvik i Salbergs Sogn og Ved
stadens Prcestegd. i Inderoens Fogderi.

nu Agers-Elv, som salder ud i Bjorviken ved Christiania. Af Varianten
er det at formode, ar denne Strid har foregaaet ved Gaarden Nedre-Fos, hvor man sinder at en
Bro forte over Elven fordum, ligesom enduu er Tilfcrldet.

Gamle Lodose i Vester-Gotland, see S. 4.
(sap. 38. 8 «i,- 6 - hsi- dr (N»i 6»-fjm llr, llllr<l-fjs, lli) sees at have ligget imellem MnZtlllr

»un6 ved Mnndingen af Kongsbacka-Fjord og «LeitkMrra (Getter-D)' ved V«rberg i Halland
(cfr. Cap. 286), uden Tvivl den midt imellem de ommeldte Steder vcrrende Bat-Fjord i Varo«
Sogn og Viste-Herred.
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Kort efter blev Herr Andres liggende syg, da det Saar han fik paa Gunnarsbo aabne- .??.
des og begyndte at svulme og trutne. Da han nu mcerkede, at det leed paa det sidste med Dev.

ham, lod han skrive Breve og sende til Skule Jarl, hvori gjentoges de venlige Ord, som
de for havde talet med hinanden. Han sendte tillige Jarlen Svcerdet Skarde samt et

guldbestaget Skjold. Kort efter dode Herr Andres og hans Liig blev flyttet til Oslo,
hvor det blev begravet i Halvards-Kirke, og stor Sorg var der over hans Dod.

Den Vinter da Slitungerne vare i Viken, sad Kong Håkon i Bergen, og dette var Zs.

det forste Aar af hans Kongedom. Sommeren for spurgtes den Tidende paa Island, at
S<emund lonsson paa Odde ovede Ufred mod Nordmcendene paa Han foer nem- nordmcendene.

lig mod dem med omtrent 500 Mand, og tog fra dem 300 Alen Vadmel, hvortil han
paaskjod den Grund, at hans Son Paal var Vinteren for forgaaet udenfor Stadt, hvor
ogsaa Aslak Hauksson forliste med 6 eller 7 Skibe. Derhos syntes Scemund have sporet,
at Bergensmcendene havde dreven Spot med ham, hvorfor han mod sin Lyst var faren der
Nord. Mangen anden Ufred ovede Oddvceringerne da mod de Norske.

Håkon Konge og Skule Jarl gjorde sig om Vaaren fcerdige til at reise nord
Throndhjem, og kom til Byen en halv Maaned for Paaske. Der blev ikke ringet med

Klokkerne for dem, og Erkebiskoppen vilde ingen Procession lade gaae imod Kongen. Naar han
modte Kongen, viiste han sig ikke venlig imod ham; men nåar Jarlen og Erkebiskoppen mod
tes, som slede jcevnligen, gik det meget venligen til imellem dem, og nåar Jarlen kom til
Kristkirken, blev der viist ham Hovdings-A3re. Palmesondag vare baade Kongen og Jar
len i Kristkirken, og sadde i Hsistedct; der blev ikke viist Kongen nogen kongelig Mre. Da
de bleve ledte til Alteret for at offre, vilde Erkebiskoppen ei modtage Kongens Offer; men Kon

gen lagde Offeret paa Alteret, og gik tilbage til sit Scede. Birkebenerne ansaae dette for
en Forhaanelse baade mod sig og mod Kongen. Lidt senere holdt de et Mode i Erkebi

spensGaard, og Kongen spurgte Erkebiskoppen, hvad han havde at klage over ham, siden han
ei vilde vise ham kongelig A3re. Ekebiskoppen svarer saalunde: „dette er ikke alene mit Raad,
men alle vi Biskoppers og stere Andres, og Grunden dertil er, at vi have hsrt Tvivl yttre
om Du er Kongeson eller ikke." Kongen svarer: „dette er ikke alle Biskoppers Mening,
og kun nogle Faa af mine Mcends, som ville fornedre mig, og drage min Fcedrenearv til

sig." „Saasnart vi," siger Erkebiskoppen, „faaesandKundskab om det, hvorom vi tvivle,
stulle vi vise Dig al den Haeder vi formaae." Skule Jarl stod hos og taug. Dette
Stcevnemode endtes saalunde, at Håkon Konge, Skule Jarl, Erkebiskoppen, Lydbiskopperne,
Lendermcendene, Lagmcendene og det bedste Udvalg af Mcend skulde Sommeren efter komme

til Bergen, hvor denne Sag skulde afgjores, som bedst kunde synes. Erkebiskoppen bad Dag
finn Bonde, som var Kongen ncermest i alle Raadstutninger, at komme hemmeligen til sig

og tiltaler ham saalunde: „Gud er det bekjendt, at jeg gjerne vil vcere Kongens Ven, og
ei var den ncervwrende Sag bleven bragt paa Bane, om jeg havde raadet. Dog skal
Du raade Kongen, at han optager dette vel, og bcerer det taalmodigen for Guds Skyld;

thi det staaer mig for Hu, at dette vil vorde ham til storste Mre og Anseelse; men derimod
dem til Vancere, som herved have i Sinde at fornedre ham."

Cap. 38. 066 i. Denne, som Scemund Frodes og Snorre Sturlessons Scede bekjendte
Gaard, er beliggende i paa Sonderlandet i Island. Beboerne kaldtes Olldavei^ai-.

N)illi> det samme som nuvcerende handelssted ved Zlivusmus i
paa Senderlandet.

Bta6, Stadtland, sec 1 V. S. 58.
29"



Håkon Hakonssons Saga.**222
Vapitel 40.
Raadsiag om
Konqensßen

sclse.

Gapitel 41
Her handles om

larnbyrd.

Vapitel H2.
Kona Håkons

Tale,

Gapitel H3
Kongens Moder
faster til Jern

byrden.

Kong Håkon og Jarlen dvcelede lcenge i Throndhjem om Vaaren; men da Somme,
ren kom, gjorde de sig fcerdige til at reise nordenfra, og fore til Bergen, som aftalt var.

Da de kom til Byen, bleve mange Uenigheder imellem dem, og Birkebenerne deelte sig i
siere afsondrede Hobe; men det gik da som saa ofte tilforn, at han fik fleest Folk, som hav--
de de fleste Penge. Kongens Mcend bevogtede ham vel, og lode hver Dag 12 vcebnede
Mcend folge med ham foruden dem, som han pleiede at have om sig. Da det led mod
Enden af Sommeren, kom Erkebistoppen nordfrå til Bergen, med alle andre Bistopper, Len

dermcend og alle Andre, som vare kaldte did. Icevnligen havde Biskopperne Samtale med
Jarlen; men kun sjelden med Kongen.

En Dag, da Kongen havde en Samtale med sit Raad, kom dertil Erkebistoppens og
Jarlens Sendemcend, Håvard Biskop af Bergen og Mester Bjorn fra Throndhjem, der
talede saalunde: „ Erkebistoppen og Skule Jarl bede Eder, Herre, om at den Icernbyrd, som
b!ev tilbuden af Edcr, da I blev udkaaren til Riget, nu skulde gaae for sig, paa det deres
Udsagn kan vorde tilintetgjort, som ncere nogen Tvivl om Eders Fcedrene-Herkomst. Ville
I nu gjore saalunde, og Gud giver Eder et godt Vidnesbyrd i denne Sag, da ville de cere
Eder som deres sande Konge og vise Eder al kongelig Agtelse." Kongen svarer deroaa:
„jeg veed ikke om jeg ei synes at kjeve denne Mre for dyrt, om jeg underkaster mig nogle
saa haarde Vilkaar." Lendermcrnderne og Raadgiverne talede megct forskjellige herom, og
Morgenen efter modtes Alle, Kongen, Jarlen, Erkebistoppen med de andre Hovdinger, og af'
talte denne Sag. Dagfinn Bonde sagde da: „Ncppe gives der Erempel paa, at Bonde,

fonner og ringe Folk skulde gjore Enevoldskongen stige haarde Vilkaar, og tvinge ham til

Icernbyrd, efterat han er bleven Konge over hele Landet, og alle Mand have aflagt Ed til
ham. Mere passende tcenker jeg det er, at vi bcere ikke andet end koldt Icern imod dem,

som hans Uvenner ere, og lade Gud stifte mellem ham og disse, som han stiftcde mellem
Kong Sverrcr og hans Modstandcre."

Derpaa sagde Kongen: „Det er vist scmdt, Dagfinn Bonde, at det maa i Sand

hed ansees for et haardt Vilkaar for mangen Konge, at underkaste sig Icernbyrd, efterat

have modtaget Riget. Da jeg desudcn Sclv tilbod dette, blev det reent afstaaet, og det
af de Samme, der nu volde alt dette, og havde den Gang samme gode Villie som nu.
Bekjendt er det og for alle Mand, som dengang vare hos Kong Inge, at, da jeg og min

Moder forste Gang kom til Throndhjem, og hun traf Håkon Jarl, tilbod hun af sig selv
at underkaste sig denne Renselse, om de havde nogen Mistro til min Sag; men de vilde
paa ingen Maade hore noget derom. Tit og ofte sagde derimod Håkon Jarl i mange
Mcends Paahsr, at han og hans Broder sadde inde med min Fcedrenearv. Nu skulle

vi dog ikke ansee dette for et urimelige Vilkaar; thi denne Icernbyrd vil jeg gjerne lade
have Fremgang til mit Folks Hceder. En anden Grund dertil er, at mange Mcend mon«

ne tcenke, at vi, om vi unddrage os, selv have nogen Tvivl om vor Fcedrene-A3t. Den

trcdie Grund er, at jea har uryggelig Tillid til den Dommer, under hvem denne Sag
stydes, der aldrig stilte Nogen ved sin Ret, og ei frygter for at sige Sandhed; thi under»
kaster jeg mig gladeligen hans retfcerdige Dom."

Efter dette Stcevncmode gik Kongemoderen til Kirke, og beredte sig ved Faste til

Icernbyrden. Med hende fastede disse Mcend: Sigurd Kongefrcende, Dagfinn Bonde,

Andres Skjaldarband og end stere Andre. Desuden udtoges !2 Mcend til at holde
Vagt udenfor Kirken, at Intet skulde ste, for at forspilde Forretningen. Skule Jarl

vare i de Dage over al Maade blid imod Kongen, udcn at Nogen vidste hvad der for<
voldte dette.
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Hos Jarlen var en Mand ved Navn Sigar, som var forstandig, og vel oplcert, der
lets vcere en stor Ven af Han gik til Dagsinn Bonde Onsdagen for Icernet

skulde bceres og sagde: „jeg veed at I er meget sindssyg i Anledning af Eders Sag; men
eftersom jeg vil Kongen vel, Ml jeg lcere Eder en List, som ei kan ffade. leg har en Urt,
som, nåar jeg smorer den paa Kongemoderens Haand, skal den blive uffadt, saa hun skal
trygt kunne bcere Icernet og vorde renset." Dagfinn Bonde svarer: „Gud takke Dig for

Din sande gode Villie; Du er en forstandig Mand; men hvor groer den Urt, der har saa
stor en Kraft med sig." Sigar svarer: „dette Grces vorer paa Dit og hver anden Mands
Huus i Bergen." Dagfinn svarer: „ ingen Hjcelp eller Lcegedom skulle vi soge mod dette, uden

ene den, som Jesus Christus af sin Miffundhed vil give. Pak Dig nu bort med Din
Sludder, og taler Du oftere herom, stal Du fare en siet Fcerd." Dagfinn Bonde bad

Kongemoderen, at, om Sigar kom, maatte hun ikke troe ham, da han med Vished vidste,
at han i al Sandhed foer med Falffhed og Svig.

Paa den bestemte Dag ester Prima bar Kongemoderen Icern, og det gik saare vel. Tilstede

vare Kongen, Erkebistoppen og andre Landshsvdinger; der var og Jarlen fra Orkenoerne.
Den Dag da Haanden ffulde lsses, blev det Kongen sagt, at nogle af Jarlens Mcend vilde hem
meligen bringe Vaaben med sig; thi befalede Kongen lon Staal, Guttorm Gunnasson,
Vegard Veradal og Baard Brimstein, at de skulde lade deres Krigsfolk og Gjcester op

holde sig vcebnede ved Kristkirken, medens Haanden blev lost. Den Dag kom Kongen,
Erkebistoppen, Jarlen og andre Hsvdinger alle til Kristkirken. Da nu Kongemoderens

Haand blev lost, gjorde Gud ester sin Miffundhed det store lertegn, at hun blev vel ren»
set, og Alle sige at hendes Haand var meget fagrere, end da hun tog paa Icernet. Dette
sandede baade Venner og Uvenner.

Ester dette holdtes Forligsmeder imellem Kongen og Jarlen. Om Sondagen blev

der holdt Thing paa Christ-Kirkegaard, hvor alle Hovdinger vare tilstede. Da gjorde Er
kebijkoppen Kongemoderens Renselse bekjendt, og trucde hver Mand med Ban, som yttrede
derom nogen Mistillid. Da tillyste han end videre det mellem Kongen og Jarlen fornyede
Forlig. Derefter gjorde Kongen og Jarlen sig fcerdige til at drage bort med en stor Krigs»

magt; thi der var da kommen Breve ostenfra, hvori Birkebenerne og Baglerne meldte,
at Bene og Slitungerne forstcerkede sig meget, samlede meget ondt Pak og gjorde stor
Ufred. Kongen og Jarlen havde god Bor osterover, og da de kom til Tunsberg, blev
dem sagt, ac Slitungerne vare i Oslo, uden at de havde faaet noget Nys om Birkebe

nerne. De vilde altsaa strår seile ind til Oslo; thi Vinden var god, og der blev strax
blcest til Afseiling, hvorefter nogle Skibe lagde ud. Da gik lofreyr, som var Provst i
Tunsberg, til Kongen og Jarlen og sagde, at han gjennem Nikolaus Bisp havde faaet Nys
om, at Slitungerne agtede sig til Byen. Nogle Birkebenere sagde, at dette monne vcere
Biskoppens List, for at standse deres Fcerd. Da Provsten og Bymcendene bade Kongen

ikke fare saa hurtig fra Byen, dvcelede de der den Dag. Der blev sendt Nogle til Hest,
som msdte Mcend, der kom benveis fra Oslo, og fortalte, at dette var Fjas og Biffop
pens Opspind.

Ivar Utvik og Asbjorn Kopp, som Kongen havde overdraget Oslo Syssel, laae dengang ved

Hovedoen. De havde sendt en let Skude for at indhente Kundffab om Kongens og Jarlens Fcerd,

l) Et Manustript tilseier at Sigar var fra Vrabant.

Lap. 44. Nrnbanli (Vrabant), nu Landstadet Vrabant i Nederlandene eller nuvsrendsKon
gerige Belgien.
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og de sagde Kongen, at Slitungerne vare i Oslo, uden at have spurgt Noget derom.
Da Kongen og Jarlen fik dette at vide, paaskyndede de deres Fcerd alt hvad de kun
de. Vinden var god, og da de kom til Hovedsen, kom Ivar til dem med 3 Skibe, og
siger, at Slitungerne vare i Oslo og forholdt sig aldeles rolige. Derpaa firedes Seilene
paa Kongens Skib, og der blev givet den Befaling paa de andre Skibe, at de alle skulde

seile i een Lime ind til Byen. Saaledes seilede de alt hvad de kunde, men de Skibe, som
vare tungfcerdendes, brugte baade Seil og Aarer. Slitungerne holdt Vagt oppe i Halvards
Kirketaarn, og da de saae Skibene komme seilendes udenfra forbi Nesodden, skyndte Bene sig ud
af Byen. Da nu Birkebenerne kom ind forbi Hovedoen, saae de Slitungerne, og de lagde
da i storste Hast til Bryggerne, baade nord og sor; men da Mandskabet lob op i Byen, vare
alle Slitunger romte derfrå. Nogle Hobe af Birkebenerne lobe efter dem alt nord til

Frysia; men fik ikke fat paa nogen Mand dennefinde.
Mange afßaglerne sadde indsluttede i Biskoppens Kastet og vare hverken med Birkebe

nerne eller Slitungerne; men saasnart Håkon Konge ncermede sig Kastellet, ginge de ned og til

bode ham sin Tjeneste. Nikolaus Biskop var i Byen og viiste sig meget venlig imod
Birkebenerne. Morgenen efter gik han Kongen i Mode med al Hceder ien Procession.
Derefter bleve Breve sendte til Arnbjern lonsson og alle Baglerne, som derpaa kom til

Oslo, ginge i Kong Håkons og Jarlens Tjeneste, og opgave det Navn, som deres Skare

havde baaret. Disse vare de Hovdinger blandt Baglerne, som ginge i Kongens Tjene
ste: Arnbjsrn lonsson, Gunnbjorn, lons Broder, Simon Kyr, Eystein Hroarson, Gudolf

paa Blakkastad, Eindrid Bekill, Finn Kalfsson, Eilif Kember, Thorer Amundsson.
Da nu Håkon Konge spurgte, at Slitungerne vare oppe i Eyjavand, lod Kongen drage

1.3 Skibe op til Våndet, og besatte dem med meget Mandskab under disse Anforere: Gut

torm, Olaf Mok, Gunnbjorn, Harald Stangarfylia. Da Slitungerne finge Nys om
dette Tog, stygtede de strår op til Marker. Birkebenerne indskibede sig, saasnart de kom

til Våndet; men Nogle vendte tilbage til Oslo til Kongen, hvor der da blev holdt mange
Drikkegilder, og Mangt og Meget tildrog sig, der var vcerd at fortcelle.

Kong Håkon havde en Morbroder, som hedte Gunnolf, der var umaadelig i Drit.
Han modte en Ovceld den gode Mand Sira Eilif, der var en artig og scedelig Mand
og Jarlens bedste Ven og Raadgiver. Gunnolf trak Svcerdet og hug Eilif over den hsire
Haand, saa den nwr var gaaet af ham. Dette blev strår sagt Jarlen, der ien Hast kaldte
paa sine Mwnd og bod dem voebne sig. Gunnolf tyede til Kongeskipet til Hirdmamdene,
der skjode en Skjoldborg over ham. Skibene laae paa alle Sider ved Kongebryggen, og

saasnart de Horte Braget paa Kongens Skib, grebe de til Vaaben. Jarlen vilde gange

frem mod Gunnolf, men Hirden forsvarede ham, og da Jarlen saae, at han ei kunde komme

frem, vendte han til Forrummet med sine Mamd. Da nu Hirden saae, at han kom did
med suldtbevcebnet Mandskab, frygtede de for at han vilde Kongen til Livs, og lobe alle til
bage til Kongen. Jarlen vendte derimod tilbage langs Skibsbryggerne med sine Mamd.

Strax i Ncerheden laa Asolf larlfraendes, Thord Drastes og Thorfinn Ondes Skibe.
Da de kom op paa Bryggen til Jarlen med deres Mcrnd, spurgte han hvad de havde

Cap. 47. NsBo6<ii, nu Ncesoden, Z Miil i Sydvest for Christiania.
Hovedsen, imellem Ncesodden og Christiania, see 2 B. S. 155.

VlaKKastaliil-, upaatvivlelig Blakkestad i Asters Prcrstegjceld, Agers- og Follougs Fogderi,
der ogsaa i 14de Aarhnndrede synes at have vceret Scede for betydelige Personer, og ei den me
get mindre Gaard af samme Navn i Tuns Prcestegjceld i Smaalehnene.

Cap. 49. N^ll-eller I^j»-vatn nu Dyeren-Ss paa Nedre-Romerige, see 1 V. S. 45>
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i Sinde at gjere, og han sagde, at han vilde hevne Eilif. Der var en Mand ved Navn

Reidulf, som var en Broder af Baard, og havde hjulpet Kong Inge, da han svommede over
)laen Nid ester Slaget i Throndhjem; han var ingen Ven as Kongen, og sagde til Jarlen:

vil oftere hamdes, og nceste Gang Dig, Herre; thi er det mit Raad, at vi forebygge
det; lader os trackke Skibene op til os, og drcebe Kongen med alle dem, som ville stille

sig for ham." Asolf svarer: „ dette var for stor Hevn for en Haand." Mange svarede,
at de ei vilde vise sig som Niddinger mod Kongen, der var saglos i denne Sag.

Imidlertid kom ogsaa Dagfinn Bonde, Guttorm Gunnasson, Vegard Veradal, og
Andres Skjaldarband med deres Skårer mamgdeviis op paa Bryggen, og forfoiede sig

sirar ombord paa Kongestibet. Da Jarlen saae det, vendte han sig imod Vegard, og stak

ham med sit Svcerd i Kinden. Vegard vendte sig og Svcerdet star sig ud igjen af Kin
den, hvorpaa Jarlen gik til Eilif og var hos ham en Stund. Da Arnbjorn lonsson

og de ovrige maerkede dette Bulder, fore de til Kongen og tilbode sig at folge ham. Nu kom
Jarlen ud paa Skibet, meget vred, og Kongen stod op, gik ham i Mode og tilbod baade
Jarlen og Eilif Boder paa sin Framdes Vegne; men Jarlen agtede kun lidet derpaa. Da

sagde Dagfinn Bonde: „ dersom I, Herre Jarl, ikke vil lade hver Mand have Fred i Nat
for denne Sag, da maae I og Kongen ikke baade vcrre paa eet Skib i Nat; men Kongen

ftl folge os." Kongen svarer: „ingenlunde vil jeg i Nat flye mit Skib eller mit Mand
stab." Hirden siger, at den vil vcere der, hvor Kongen er. Jarlen svarer venligen derpaa,
og sagde, at Alt skulde forblive fredeligt til Morgenen; men paa begge Sider udsattes dog
om Natten de stwrkeste Vagter.

Morgenen derpaa, efter Fromessen, gik Kongen til Eilif og tilbod ham Bod for>, ,»" Om Vegard,
Gunnolf. Eilif svarer vel og forpligtede sig til Fred, indtil Folk saae, hvad Udfald hans
Sag fik. Derpaa lod Kongen sammenblcese et Hirdstcevne, og lod der Sagen fremscette;

men Folket yttrede sig forstjellig derom. Vegard fortceller Hirden den Forhaanelse, han sag
los havde faaet, men sagde, at han derom ei vilde fremscette nogen Klage, dersom en an

stendig Bod blev ham tilbuden. Lendermamdene og Hirden sige, at de ingenlunde vilde
lade Sagen blive staaende derved. Saaledes kom det dertil, at Jarlen overlod Sagen til

gode Mcends Dom, hvorefter der blev tildomt Vegard en Penge-Bod, som han dog efter
gav Jarlen. Dog var Jarlen dermed ilde tilfreds, og lagde stort Fiendstab til Vegard,
som siden stal fortcelles.

Håkon Konge og Skule Jarl bescttte alle Syslerne i Oplandene, og det med de mest 33.

udvalgte Mcend, formedelst den Ufred, som der saa meget var at vente. Over Hadaland loncson.
blev sat Gunbjorn lonsbroder og Thorgeir Bistopsmand; over Raumarike Harald Stan
garfylia, og Thorald Ogursson; over Hedemarken Olaf Mok og Friderik Slafse; og ende
lige» i Gudbrandsdalen Eindrid Bekel og Baard Hale. Håkon Konge og Skule Jarl
fore til Tunsberg; men sendte Mcend til Bergen med det Bud, at de agtede om Vinteren

at forblive i Tunsberg. Kongen bestikkede Dagfinn Bonde til at gjore lulegilde i Stand

for sig; men Jarlen derimod Grunde Skatmester til at gjore det samme for sig. Selv
fore de til Viken og oster til Got-Elven for at grandste de gamle og nye Sager, som Kon
gen havde at domme i. Derefter fore de nord til Tunsberg, hvor de sadde om lulen.

33. Hlslr, nu Mcel. Denne Gaard, som er beliggende i Qvindherreds Hoved-Sogn
dg Proestegjceld i Sondhordland, og nu er indlemmet i Rosendals Baronies Hovedgaard, var Gaute
>jpnssons Scrde, hvorfor han nogle Gange i det Fslgende ogsaa kaldes „6l»utr a Hleli," see Saml.
l- d. N. F. Spr. og Hist. 1 B. S. 162. Gd. Mcrl var i 16de og indtil Midten af 17de Aar
wdrede, en ssrsiilt adelig Scedegaard, see Kraft N. Bcffr. IV. 551.
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Samme Host kom Gaute lonsson tilbage fra sin lerusalems-Fcerd. Kongen modtog ham

vel, gav ham Halvdelen af Elfarsyssel, og han var hos Kongen om Vinteren.

I Kong Håkons andet Regjerings-Aar, gjorde han Guttorm Gunnason og Paal
Vagastalm til Lendermoend, og samme Aar afbrcendte Nidaros By. Disse vare da Kon»

gens Raadgivere; Martein Kongefrcende, Gunni Lodensson og hans Sen Guttorm, Dag.
finn Bonde og Baard Brimstein. Da var Kongen 15 Aar. Disse udelod sig ien Sam
tale med Arnbjorn lonsson, hans Broder Gunnbjorn og Paal Vagastalm med folgende
Ord: „Os tykkes Kongens Sag, som den nu er, at voere i en meget farlig Stilling, saa

lcenge Jarlen stal have Omsorg baade for ham og Riget, eftersom der ere Mange, som
scette Ondt imellcm dem, og stundom ere ikke de tilstede, som ere Kongens trofaste Mcend;
thi vilde vi gjerne sege at bringe det til et stadige Venstab mellem dem." De sige, at
dette rimelige vilde ste, nåar Kongen beilede til Jarlens Dattcr, Jomfru Margreta, og da,

sagde de, vilde alt vorde trygt, og Jarlen vilde elske Kongen som sin Son. Dette talede de for
Kongen, fom i Begyndelsen udlod sig kun lidet derom; men erklcerede sig dog dermed til
freds, om der da kunde blive trygt Venstab imellem dem; jeg er rced for at det vil

komme ud paa det Samme." Dog bad han dem drage Omsorg derfor. Derpaa foresio
ge de Sagen for Jarlen, som tog det vel op; men stjod dog Sagen under Moderen og Pi
gen selv. Udfaldet blev omsider, at Kongen fcestede sig Jomfru Margreta, og da nceredes
det bedste Haab om deres Venstab.

Hosten for kom Snorre Sturleson over fra Island. Da kom tillige Sorle og Gri

mar med det store Handelsstib, som de havde havt i Vestmanna-Berne, og bragle den Ti
dende, at de havde afiivet den gjaeve Mand Orm lonsson, en Broder af Scrmund i Odde,

tilligemed hans Son og Prcesten, formedelst den Ulempe, som Scemund havde tilfoiet Nord
mwndene. Endskjondt Orm deri var uskyldig, havde han dog stedse maattet bode tillige
med Swmund.

Om Vaaren fore Håkon Konge og Skule Jarl fra Tunsberg til Vergen, og sadde
der om Sommeren. Da kom Jon Staal til Bergen med et Skib paa Z 5 Roesbamke,

som han havde ladet bygge for Kongen, og som Kongen havde lcenge derefter. Henimod
Mariemesse foer Kongen og Jarlen nord i Landet med et talrigt og godt Mandstab fra

Gulathingslagen. Mikkelsmessedagen blev Jomfru Margreta viet til Kongen, og der blev
gjort et hwderligt Gilde i Kongehallen. Kongen og Jarlen sadde den Vinter i Thrond
hjem, og der var det sommeligste Forhold mellem dem. Dette var den tredie Vinter af
hans Kongedom, og da bleve Syster i de nordligste Thinglag givne Vegard Veradal og
Andres Skjaldarband, som vare Kongens bedste Venner.

Esterar Baglerne, som for fortalt, havde forligt sig med Kongen, blev intet Syssel
givet Gudolf paa Blakkastad, eftersom han var ilde lidt af Bonderne i det Syssel, han for
havde havt, og da han mcerkede, at der ingen Hceder vistes ham af Birkebenerne, fad han
en Tid ial Rolighed. Men denne Vinter, som nu omtales, sendte Gudolf sin Son Eilif
Kruna sor til Halland for at soge efter en Ungersvend ved Navn Sigurd, der gav sig ud

for Erling Steinvcegs Son. De fandt ham og modtoge ham med sommelig Hoeder, og Folk stim

lede strår til ham. Gudolf blev da hans Hovedraadgiver, og Erling Rumstaf hans Mcrr
kesmand; desuden vare disse hans Krigshovdinger: Sunnolf Hauksson, Thorleif Bruder

Cap. 33, V est manna ai-, en under Sydsiden af Island liggende Sgruppe, der hen
horer til N»NK'»r-hinA, hvorom see I.an<lu«iuab. I. 7.
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Erling Hring, Helge paa Solbjorg, Gaute Gotsmor, Gaase Undanfjal og Grimar
Svange. De havde meget og vakkert Folk og kaldtes Ribbunger.

Noget for vare Ivar Utvik og Gudolf blevne edsvorne Brodre. Ivar havde den
vestre Deel af Oslo-Syssel, hvor han fad og ventede intet andet end Godt. Gudolf sam

lede hemmeligen Mandffab, og foer til Hovedoen om Natten mod Ivar, kom uforvarendes
paa ham, og jog ham fra Skibet. Der faldt mange raste Mcend blandt de gamle Bir
kebenere, hvoriblandt Smidur Sleppa og Halvard Kut. Ivar undwmte paa en Baad;
men hans Folk undkom i Kirken. Gudolf tog Skibet med alle Vaaben tilligemed me

get Andet.
Denne Vinter var Kongen og Jarlen i Throndhjem, men mod Vaaren fore de for

til Bergen og fad der lcenge om Sommeren. Da lod Jarlen de Ord falde, at han vilde

sende en Hoer til Island, hvor Bjorn, en Son af Thorvald Gizursson, havde trukken en
Nordmand ud af Kirken i Midfjord og ladet ham droebe. Dette syntes han at have gjort
for at hevne Orm lonsson; thi han var gift med dennes Datter Halveig. Skule Jarl
rustede mange Skibe til dette Tog; men Folk havde aldeles ingen Lyst til denne Fcerd.
Da qvad Jarlens Skald, Gudmund Oddsson:

I hvilken Storm af Spydncrts
Skal jeg, o crdle Konge!
Denne Sommer ile?

Saa spor jeg milde Gram.
Mig sommer ingenlunde,
O, D», som Hav-Ild oder! 2)

At krige mod ophidset
Jarl glceder Saarets Svanes

Snorre Sturlesson, og de islandske Mcend, som da vare i Norge, bade Dagfinn

Bonde bringe det dertil hos Kongen, at dette Tog forhindredes. Saaledes kom det saa
vidt, at et Mode blev holdt, hvori Kongen sagde til Jarlen: „det Forstag, som i Sommer
er bleven bragt paa Bane, at udruste en Hcer til Island, anseer Raadet ikke for at vatte

klogt; thi baade synes Island at vcere vansteligt at angribe, og tillige er Landet herfrå ble
ven bebygget. Desuden have vore Frcender og Forfcedre christnet Landet og paa mange

Maader understottet dets Indbyggere. De fleste Mcend der ere ogsaa uden Brode mod

os, endskjondt Nogle af dem have gjort ilde mod vore Landsaattere; men det vil vorde Alles
Skade om Landet hcerjes. Nu vil jeg bede Eder, Herre, at I lader dette Forfatt fare
efter min Bon." Mange Andre bade om det Samme, og Jarlen opgav dette Forfatt.
Snorre blev nu sendt til Island for at skaffe Kjobmcendene Fred, og Kong Håkon gav

ham Lendermandsnavn. Da talede Jarlen forste Gang om, at Snorre ffulde bringe Lan
det under Kongen; men om Hosten, da Snorre kom over til Island, blev Sorlcendinger-

I) Spydets Natt er Pantseret, Pantserets Ild er Svcerdet, og Svcerdets Storm er Slaget. 2) Ha.
vets Ild er Guld, og Guldets Vder en gavmild Mand. 3) Det sommede ham ei at fere Krig mod sin
egenSloegt. Digteren var nemlig Islcender. 4) Ravnen.

Cap. 5?. eller rimeligviis Solberg, en ret betydelig Gaard ikke
langt fra Idde Kirke i Smaalehnene. I den „rode Vog" skrives den „» Ooldel^um."

Huli»nH»ll. Hvis hermed sigtes til en Gaard, saa kunde det maastee vcrre nuvcerende
Unneberg (i „den rode Bog:" i Bergs Prcestegd. i samme Egn.

Cap. 59. (Midt-Fjord) i Uunavatns-hiuK paa Nordlandet i Island.
111. Binds 2det Hcfte. 30
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ne uenige mellem sig selv, og Vaaren efter drcebte Lopt i Skarde Bjvrn Thorvardsson i

Breidabolstad. Den Sommer sendte Snorre sin Son lon over til Jarlen efter Aftale
mellem dem; men Snorre kom ingen Vei med sine Landsmcend, og kun lidet fremmede
han Sagen, dog havde Kjobmcendene den Tid god Fred her ude paa Island.

Sommeren efter, da Kong Håkon fad i Bergen, kom Brev fra Lendermamdene

l Viken, at Kongen og Jarlen maatte ffynde sig did ester; thi Ribbungerne forstcerke-

des meget. De gjorde sig strax rede; men bleve dog seent fwrdige, lige under Mikkels»
messen, med 30 Skibe, der fortes af disse Lendermcend: Paal Vaagaskalm, lon Staal

og Ivar Nef. De singe haardt Veir udenfor Icederen, og laae i Lyker en halv Maa
ned. Da gik op ncesten al deres Drikke og Kost, og der maatte slagtes af Indbygger
nes Qvceg i Bygden, hvorover der blev en stem Knur i Hcrren, der kjededes ved den
lange Liggen. Der blev derfor sundet paa det Raad, at de delte Mandskabet, og Kon
gen vendte nordefter til Bergen med Storskibene; men Jarlen foer oster til Viken med de
mindre Skibe men den storre Deel af Mandskabet. Der blev og aftalt mellem dem, at

Jarlen skulde tåge Landskyld og Leding over hele Viken, og stytte den nordpaa til lule
gilde og Lonning. Da nu Håkon Konge kom Nord til Eikunda-Sund, fandt han der
Henrik Biskop. De talede mange Ting mellem sig og stadfcestede deres Venskab, hvor
efter Biskop Henrik var Kong Håkons bedste Ven. Derefter foer Kongen nord til Ber
gen; men havde kun lidet Forraad ombord til at hjaelpe sig med, og ingensteds var noget
at faae. Da kalder Kongen Dagfinn Bonde til sig, og bad ham lave til lulegilde. Nu
blev der gjort store Laan, og Udskrivningsbreve sendte til alle Sysselmamd, menuden syn

derlig Nytce; thi Sysselmcendene havde kun liden Frygt for Kongen, og nåar han fordrede
Noget af dem, sagde de, at han andensteds kunde henvende sig.

Kapitel «i Hvad Skule Jarl angaaer, da kom han seent til Viken, formedelst Modbsr, og da
han omsider kom frem, udbod han Leding og Kongens Landskyld over hele Viken. Han
indsamlede deraf hvad han kunde faae, forlod Tunsberg 5 Dage for Juul og vendte sig
nordefter. Han fik en god Bor, og kom fjerde luledags Aften til Bergen. Kongen
og han sadde baade sammen i lulen, og det gik til imellem dem med storste Venskab.

Dette var det fjerde Aar af Håkons Regjering. Da Vinteren led, kom de Ord osten

fra, at Ribbungerne forstcerkedes meget og svede mange Voldsomheder. Da vare Bene

og Slitungerne stedte til Ribbungerne. Bene var Krigshovding i Hceren; men storre
Vcerdighed vilde Sigurd ei tilstaae ham.

em"?" Vaaren ncermede sig, aftalede Kongen og Jarlen, at Jarlen skulde fare nord
kons Leding, til Throndhjem, derfrå samle Krigsmagt og fare landveis ned til Viken mod Ribbungerne;

men Kongen skulde med Flaaden gaae oster, og saaledes skulde de modes. Da nu Jarlen
kom til Throndhjem, stcevnede han til sig Lendermamdene Gregorius lonsson, Paal Vaaga

skalm, og Peter Paalsson, med hvilke han gjorde Toget til Lands, som aftalt var, og
havde meget og vakkert Folk med sig. Han foer den beneste Vei, indtil han kom for til

Hammar paa Hedemarken, hvor alle Birkebenernes Sysselmamd fra Oplandene kom ham
imode. Da havde han spurgt, at Ribbungerne kort for vare komne til Oslo, og havde

der tåget to Skibe, som tilhorte Biskoppen, samt at de allevegne fra trak Skibe til sig,
og agtede at fare til Tunsberg mod Arnbjorn lonsson og de Lendermamd, som vare paa

8 Kar 6, en Gaard i N,»NAm--hinA paa Sonderlandet i Island.
(sap. 6U. li>Kr, en Havn, som sees at have ligget noget.sydligere end NiKun<laBuu(l (Eger

sund). Rimeligviis den nuvcerende Havn Lokevik i Soggendals Prcestegjceld, Icederen og Daler
nes Fogderi.
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Berget. Da nu latlen spurgte dette, paastyndede han sin Fcerd til Oslo, og Syssel
m<Vndene med ham.

For nu at fortolle om Kong Håkon, da foer han om Sommeren efter den Aftale
som for var gjort, og havde med sig en stor Krigsmagt, og med ham var Gaute lons

son, lon Staal og Dagfinn Bonde. Da de kom til Viken, seilede de til Grindholm
sund, og da laae Ribbungerne ostenfor Fjorden ved Varna med mange Skibe og stort

Mandstab, hvorimod Arnbjorn lonsson med sine Folk vare fuldfcerdige til at lcegge mod
Ribbungerne. Da de nu kom forbi Skeljastecnsgrund, kom et LaMib seilendes dem

imsde, som sagde Arnbjorn og hans Folk, at Kong Håkon var kommen nordenfra, og
laa ved Grindholmsund med mange Skibe. Derover bleve de meget glade, dreiede strax

af om Smorberg Kongen imode, og fortaelle ham Ribbungernes Faerd.
Saasnart Kong Håkon spurgte til Ribbungerne, blev Teltene tagne af Skibene, ogK^"/""«liv

han lod disse roe sorud efter Sundet. Gaute og Dagfinn vilde strår om Natten roe '"
ind i Fjorden; men Arnbjorn, og de som vare med ham, vilde bie til henimod Dag.
Saaledcs roede de ind under larlseen og laae der om Natten. Strår ud paa Natten

kom en Skude ostenfra, som havde Halvard Bratte og hans Mandskab ombord, og som

Ribbungerne havde forfulgt. Disse roede da mod Rugo og agtede sig mod Lendermoen
dene i Viken, som havde baade faa og smaa Skibe. Ribbungerne havde derimod 40
Skibe; men vidste ikke, at Kongen var kommen nordenfra. Nu blev Mandffabet fra

Skibene sammenkaldt, og Dagfinn gjorde det i en Tale bekjendt med Kongens Bestut

ning, at Mandskabet ffulde ligge teltelsst i sine Hcerklceder og Natten; „thi vi kunne,
vente at Ribbungerne komme imod os i Nat med deres Hoer."

Lodin Gunnason foer med 3 Skuder for at speide. Mandstabet vaagnede for Dag, og

de gjorde sig strår foerdige. Da det lysnede af Dagen, kom Lodin tilbage, og forte en Vom Rivvun
Skude til Kongen, som han havde tåget fra Ribbungerne. De fortalte meget om Rib
bungernes Hensigt, og at disse havde spurgt Skule Jarls Ankomst til Viken og Oslo, hvor-
for Ribbungerne ei turde fare did.

Da tog Kongen den Bestutning, at Smaastibene stulde seile forud og Langstibene ««
strår efter dem. Masterne ffulde reises paa de forste, saa at Ribbungerne maatte tro at

alle Skibene vare smaa eller Lastdragere, og da dette var steet, roede de af alle Krcefter

ind i Fjorden. Da de kom lcengere Syd i Ncerheden af Verne, saae de Ribbungerne
komme roendes ostenfra den beneste Vei imod dem, og Birkebenerne meente da, at det vil
de komme til Slag. Veiret var lugnt og Solen skinnede fagert. Paa StorMene forte
to Mcend een Aare, saa Smaastuderne ikke halede meget fra dem. Kongens Skib var
det storste, dog vare mange Skibe senere end dette. Kongen bod Sigurd Skjalg roe frem
og sige, at aldrig roede de gamle Birkebenere saa seenfcerdigen, nåar der var Sligt paa
Fstrde, og nu ginge Skuderne sortere afsted. Ribbungerne, som meente, at det kun var
Laststibe, som fore imod dem, stcrvnede ret paa dem. Men da de ncermeste Smaaskuder
begyndte at skyde paa Ribbungerne, og de saae Vimplerne paa Storffibene glindse i Sol

skinnet, syntes de mcerke, at der var stere i Folge med Birkebenerne end Lcndermcendene

<sap. 63. 6i-in6l,6lm»Bund, nu Vrcengen ssndenfor Notteroen ved Tensberg see for S. 136.
Vniu» (eller Vuurn»), hvorom see 1 B. S. 36.

Steensarmen ved Tsnsberg, see S. 137.
Bms!-Ht?i>A nu Smorberg vestenfor Tonsberg, see 1 B. S. 60 og foran S. 84.
«tap. 64. Farlss?, loerso i Sydest for samme Stad, see 1 B. S. 36.
NuFS?, uden Tvivl Rauo paa Dstsiden af Christiania-Fjorden i Onse Pr<rstegj<eld i Smaa

lehnene.
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alene. Nu dreiede de Stavnene og vilde vende om ind efter Fjorden; men da Kongen
saae dette, lagde han sig lige for dem, saa dette ikke blev dem muligt. Saaledes dreiede
de ad den korteste Vei til Lands. De forlode deres Skibe paa et Sted, som heder lo
lund, og kappede Bogsprydene. Birkebenerne leb efter dem, men der var en Bro mellem
dem, som Ribbungerne brede af, og undkom saaledes. Der faldt nogle Ribbunger; lnen
Mange bleve saarede. Saa qvad Sturte Thordsson:

Raste Konge Flaaden lod
Ost til Varna styre;

Tung vorde Ribbungs Lod.
Kongen kloved målet Skjold,

Vred Viking-Skare
Paa Land fra deres Skibe.

Eapitti 67. Skule Jarl var i Oslo, som fer fortalt. Han bad Nikolaus Biskop laane sig

lau^°?°lMen'Skibet Skeggjan; men det vilde Biffoppen ikke, og truede dem haardeligen, dersom de toge
den hellige Halvards Skib. Da svarer Jarlen: „der er ikke lang Stund siden Sigurd
Ribbung tog to af Dine Skibe, og dersom Du banscetter os, fordi vi tåge Dine Skibe

til Landets Vcern, da Du dog tillod dem det, som fsr vare bansatte formedelst deres Udaad,
da ska! dette Ban vorde dyrt kjebt for Dig og dem, som Dig tjene." Derpaa laante

BijVoppen Jarlen Skibene med de udffaarne Hoveder og al Udredsel. Gregorius lons
son tog Stokkebussen, Paal Vaagaffalm Haasaugabussen; og deres Krigsfolk toge alle de
store Skibe, som i Byen vare, opferte Skjoldtag paa dem imellem Stavnene, og fore
derpaa ud efter Fjorden i sterste Skynding. Da de kom til lolund, leb en Bonde ud
paa Ncesset, raabte til dem og sagde, at Birkebenerne og Ribbungerne sloges ude paa

Fjorden: „jeg venter nu, at Birkebenerne beheve Hjoelp, thi de have baade fcerre og sm<XM
Skibe." Bonden sagde dette, fordi han ikke vidste, at Kongen var i Felge med dem.

Jarlen havde ikke spurgt noget til Kongen. Derpaa såtte tvende sig ved hver Aare, og
roede afsted saa fort de kunde, og nettop som Ribbungerne lebe fra deres Skibe, roede de

forbi Stal. Kongens Maend toge Ribbungernes Skibe tilligemed meget Bytte, som
Krigsfolket deelte mellem sig. Siden medtes Kongen og Jarlen og hilsede hinanden bli»
deligen.

Capitel 68. Da Ribbungerne vare blevne forjagne, vendte de esterover Landeveien. Saasnart

og^llkeNrn"/ Kongen og Jarlen sik dette at vide, vendte de ind mod Oslo-Fjord, og seilede om Qvcelden
til Haugsvik; men om Morgen til Hovedeen. Kongen med den storste Deel af Flaaden

lagde ogsaa til der, men desuden lagde disse Krigshsvdinger strax til Byen: Paal Vaagaffalm,

Asolf Kongefrcende, Kolbein Katteryg, Håkon Kav is og de allerfteste Sysselmcend i Op
landene. Om Qvcelden kom der Nys til Kongen og Jarlen, at Ribbungerne vilde angribe

i) Rhinluen eller Flodluen er det bckjendte Billede paa Guld, og Guldets Dder en gavmild Mand.
2) Han som holder Pilething er Krigsmanden. 3) Forfulgte.

Cap. 6li. .Inlund lcrlsen eller Gjelsen ved Moss, ste 1 V. S. 38.
Cap. 67. OtoKKi (Stokke Sogn i Sydvest for Tsnsberg) og (eller IlaslmuHl-,

nu Halsoug eller Halsaa ved Mandal), de Steder, hvor disse Skibe vare byggede og efter
hvilke de saaledes havde Navn.

8 tal Ir, nu Stolsberg (Stolen), den sydvestlige Pynt af Icelsen.
Cap. 68. Halsvik, Huusvik eller Drobak, ste S. 218.

Rhinluens lader

Og Pilethingets Holder^
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Byen om Natten. Kongcn lod blcese i Luren for at kalde alle Mand fra Byen; men de
brode sig ikke derom, og forbleve ikte destomindre; tun Nogle lagde sig ud paa Skibene,
som laae for Tlnker i Havnen. Om Morgenen i Dagningen kom Sigurd Ribbung til Byen
med sin Hoer; de lob ned gjennem Strcederne til Bryggerne, joge nogle Maend lukt i Vån
det, og saarede Nogle. Men forend Birkebenerne sik Skibene lagt ud for Bryggerne, bleve
mange Mcend saarede af Skud. Håkon Kavis, som var gaaen op i Byen, sprang i
Våndet; men blev ffudt i Foden, og derpaa trukken op paa et Skib. Fire af Birkebenerne

bleve drcebte; men de som paa Skibene vare, vaabenklcedte sig og lagde til Bryggen, og da
Ribbungerne saae det, undvege de op gjennem Strcedet, nordefter ud af Byen, og Birkebe
nerne ester dem.

Da Håkon Konge og Jarlen, som laae ved Hovedsen med Flaaden, Horte Krigsluren Bilener
bllese i Byen, vaabenklcedtes hele Hoeren og roede til Byen. De Skibe, som storst vare,
nemlig KongeDbet og Busserne, bleve seent fcerdige, og da sagde Bgmund Mcerkesmand:

„ Herre, nu kunne vi see hvorlunde Birkebenerne lobe nordefter ud af Byen, saa vi der nu
intet kunne udrette. Det er nu et bedre Raad, at vi vende os mod Gjul an di, gange der

paa Land og saa oster over Akershage imod Frysia, mode dem saa ved Broen, og da
faae vi mere udrettet om Gud vil." Kongen var strår villig til dette, og raabte til de Ski

be, som laae noermest. Men Barne-Peter og de jom vare tungeste paa Foden, erklcerede sig
ujlikkede til at forfolge Vikingerne, og deri fulgte ham mange Andre, hvorpaa Skibene

vendte sig alle mod Bryggen. De Skuder, som forst roede fra Ven, kom forst til Bryg
gen, og Mandstabet sprang strår i Land. I samme Vieblik kom 3 af Ribbungernes
Skuder til Byen, og da de modte hiint Mandskab fra Birkebenernes Skibe, meente Rib
bungerne, at det var deres Mcend, og spurgte hvor deres Konge Sigurd var. Saasnart
Birkebenerne mcerkede, at dette var Ribbunger, hug de strår ind paa dem. Ribbungerne
undvege nordefter igjennem Straedet og Nogle ud paa Agrene. Der faldt 80 Mand af

Ribbungerne. Birkebenerne sorfulgte dem nordefter til en Aa, som heder Pad, og efterat
de havde skudt paa hverandre en Stund der, undvege Ribbungerne, og Birkebenerne vmdte
tilbage til Oslo. Saa qvad Sturle:

Kort efter Milde Konge, hjelmbedoekt,

Horder-Herre, gik i Strid;
Grum i Kamp han revsed
Oprsrers store Brede.

Kongens Fiender falde,
Hg Brad fik forte Ravn:
Nogle styndte sig undaf
For gjceve Seierherre.

Kongens Mcend
Lagde til
Oslo Vy.
Og der faldt
For Staalets Hvcrsser

Voldsmoends Hcer
Paa vilden Sti.

Kong Håkon og Jarlen gjorde sig reiseferdige fra Byen; men beMkede forst Sys- <z«pit»l?o,
selmcend i Oplandene. De seilede ud til Haugsvik, hvor de holdt et Hirdmands - Mode. "

69. seller HjulancN), nu Piperviken, en ved en Vugt af Fjorden liggen
de Forstad paa den vestre Side af Christiania. Den har i gammel Tid vist gaaet meget lcengere
ind end nuomstunder.

eller d. e. de stade Marker af Gaarden Ager hvor
paa Christiania nu er beliggende; see om denne Stad 2 B. S. 55 og foran S. 128.

Agers-Elven, see S. 420. Broen, hvorom her tales, er den S. 220 omtalte ved
Gd. Nedre-Fos.

?2<l (Pg6) er uden Tvivl den nu saakaldte Muuke-Bcek, strax nordenfor Oslo; thi Tsyen
Bockfen, som havde Navn af (see om Oslo 2 V. S. 55), kan det ei vcrre.
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kapitel 71
Konz Haton og
Kkulc fore til

Bergen.

««Pitel 78.
Veaard Vera

»als Drav.

Jarlen sagde, at han vilde fare op i Landet, og brcende der i Bygderne, for at hevne
Ragnvald, som de uden skjellig Grund havde draebt. Kongen svarer: „ ingen Hevn har

jeg at tåge for Ragnvald; thi heller have hansFrcender ovet Nid mod mine Mtmoend; men
eftersom Benderne drcebte ham uden nogen hans Brede, da har jeg Intet mod, at I fa
re hen og hevne Jer paa dem." Da fore Jarlen og Gregorius lonsson, Ragnvalds Broder,
derop tilligemed mange Birkebenere. De bramdte viden om i Bygderne, uden at Bon.-

derne gjorde nogen Modstand, hvorefter Birkebenerne fore til deres Skibe. Da blev dette
sunget:

Hevnet blev Ragnvalds Dod,
Da brcrndte

Grusomt torre Huse
Ved Ssterlandets Strand.

Det var ei lose Tale,
At Skule Skrcek indjog
Med Ret nedboiet Foldung.

Ild Med' Husets Hall.

Siden seilede Kongen og Jarlen ud til larlss, og derfrå gjorde de sig fcerdige
til at reise nord til Bergen. Lodin Paalsson blev tilbage paa Berget; men Guttorm Gun
nason paa Grcenland, og Sysselmoendene oster ved Elven. Arnbjern lonsson og Lodin

Gunnason fore med Kongen nordpaa. De laae nogle Nattter nord i Hornboresund, hvorfra

de toge ud en Qvwld, og vare meget drukne. Om Natten kom der en hvas Vind med me
gen Regn lige imod dem. De seilede da ind i Havn, uden at vide hvor de vare, og om
Morgenen i Dagningen, seilede de ind om Tregasund, hvor de kom paa et Skjcer og knack
kede Roret; men siden havde de en lykkelig Fart til Bergen. Da vare Dronning Mar

greta og hendes Moder Fru Ragnhild med Sigrid, Jarlens Ssster, som siden var Ab<
bedisse paa Rein-Kloster, komne nordenfra did. Siden forlode de Bergen, og da blev

Lodin Gunnason gift med Jarlens Sester Ingeborg, og deres Bryllup stod i Kongs»
gaarden.

I den Tid kom Vegard Veradals Folk fra Hålogaland og berettede den Tidende, at

Andres Skjaldarband havde ladet draebe Vegard, Kongens bedste Ven og Svoger. Kon
gen spurgte hvad Grunden var, og de svare, at han ingen Anledning havde givet dertil,

begge havde de opholdt sig paa Hinn, Andres.sad paa et Sted, som heder Hofn, og Ve
gard lidt ovenfor i Bygden. Da kom Vegard til Hsfn og indbod Andres til Bords.
Da Andres dertil svarede ja, sendte Vegard sine Folk hjem for at gjere Madbordet i Stand.
Andres bad Vegard gaae til det Huus, hvori Finneskatten var, og passe vel paa, at Intet

gik til Spilde. Da Vegard gik ind i Huset, var en Fjel sunken ned, og han tog af sig
Staalhuen og kikkede ind. Da lob to Karle, Botolf og nok En, frem mod ham og gave

ham et dodeligt Saar. Med dette Stykke Arbeide var Kongen saare ilde tilfreds, da han
derved syntes at have mistet tvende Mcend, som vare hans troeste Venner, dog syntes han

i) Krigshelte.

Cap. 71. <3i-snl3n<l, hvorom ste 1 B. S. 165.
Noru!)ai-oBuu6, nu Homborgsund, ved Ladestedet Lillesand i Nedencrs Fogderi, ste 28.

S. 156.
'li

Langs, beliggende i Halsaa Sogn, Miil ostenfor Mandal.
N ein ir, Gd. Rein i Stadsbygden N. V. for Throndhjem, ste 2 B. S. 80.
Cap. 72. II Inn nu Hindoen i Hålogaland, ste 18. S. 24. Ved Tjellesund paa Hind

sen ligger en Gaard- som nu skrives Hof; maasiee heder denne rigtigere Uoln?
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at vide af hvad Rod dette var oprunden. Det merkedes og paa Jarlens Ord, hvorlunde

han ikke syntes ilde om, at der blev tåget Hevn over Andres for dette Mord.
Kongen spurgte nu sine Venner til Raads i denne Sag, og Folk jyntes, at Kongen e<,pitei?Z

stulde lade Andres miste sin Verdighed; men lade ham beholde Livet, ffjondt han ikke Trev.
fortjente det. Kort efter kom Andres til Byen med et AOsedigt Skiv. Han angrede me

get dette Verk, og syntes at see, hvilke Snarer der vare lagte for ham. Kongen tog Sys
let fra ham; men gav ham for ovrigt Fred og Forlig. Kongen gav Ivar Utvik dette
Syssel; men Jarlen gav Andres om Vinteren Syssel paa sin egen Haand.

Da det led mod Hosten, ginge Arnbjorn lonsson, Halvard Bratte og Lodin Gunnason
til Kongen og sagde, hvorlunde de havde spurgt, at Ribbungerne forsterkede sig meget i drepes
Viken, og da Kongen og Jarlen Horte dette, gjorde de sig jkyndeligen reiseferdige. Da
de nu vare komne oster udenfor Agder, spurgte de, at nogle af Ribbungernes Krigsffarer

vare komne estenfra der i Nerheden, og de lode nogle lette Studer fare forud for at opso

ge Ribbungerne. Der faldt Nogle af disse; men andre undstyede. Den samme Dag sei
lede Kongen og Jarlen ind forbi Grenmar til Nesiar under en sver Storm. Vinden var
st<erk og hvas, der blev oset baade foran og bag i Skibet, og de vare i stor Fare. Kon
gens, Jarlens og Arnbjorns Skibe vare de eneste som arbeidede sig frem, alle de andre dreiede
af Skibslobet ind i Havn. De lagde til ved Ry gi ar, hvor de spurgte, at Sigurd, Bene
og en stor Her af Ribbunger vare oppe paa Raumarike; men at nogle Skårer af Ribbun

ger vare sor i Viken. Da Kongens Flaade var samlet, toges iet Raad den Bestutning,
at Jarlen skulde fare for til Viken, og opsege Ribbungerne; men Kongen med sin Krigsmagt
blive tilbage i Tunsberg. Der var en Mand, ved Navn Gunnar Asason, som fordum

havde veret Bagler og en stor Uven af Birkebenerne, og som var gaaen i Kong Håkons
Tjeneste, da Baglerne overgave sig. Fordi ham nu ikke blev viist af Kongen den Heder,

som han vilde have, lsb han til Ribbungerne, tog Lehn af dem, samlede en stor Skare
Folk, og Ingen gjorde mere Ondt end han. Jarlen seilede oster, hvor han fik Nys om,
at Gunnar med tvende andre Skårer af Ribbunger vare i Vetta-Herred. I det morkeste

af Natten overumplede Jarlen Gunnar og hans Folk paa et Sted som heder Apa lds se
ter. Birkebenerne kringsatte Gaarden, ogkun nogle Faa kom ud, som strax bleve drebte;

men Gunnar og hans Mandffab, der bestod af en stor Skare, forsvarede sig kjekt. Amund
Mf, Jarlens Merkesmand, blev trussen med en Piil i Struben, og fik strår sin Bane. Der

var en haard Dyst; thi Ribbungerne forsvarede sig mandigen. Der faldt Gunnar Asason
og 90 Mand med ham. Saa qvad Snorre Sturlesson:

Stridsvolder lcerer staalklcedt Mand

Med blodigt Skaut i Kampen ile;
Helte styre Dst fra Fjorden
Målet Stavn beent mod Jorden.^

1) Landet.

(sap. 74. l3renm3l-, hoorom see 1 V. S. 60.
Resjar, Brunlaugncesset, see 1 V. S. 206.

Noget Sted af dette Navn ved Tsnsberg-Siden, hvor det efter Conterten synes
at have ligger, ssger man nu forgjceves; Varianten maa derfor uden Tvivl vcere
det Rigtige, og „den rode Bog" oplyser os om, at hermed maa vcere meent Aaro, som er belig
gende i Tsnsberg-Fjorden og Sandeherreds Prcestegjceld, i S. V. for Vrcengen eller Sundet
imellem Notters og Thjomo, de Gamles <xi'lnM<ilmaBun<i ikke de i Dst for Notteroen lig
gende Aaroer, der fordum havde Navn af

Vett3-Iwrg6, det nordligste Herred i Vahuus.Lehn, see 1 V. S. 63.

sen af Vette-Herred.
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Vapitel 78.
Ribdungernes

Us.cd i Oplan
denc.

Pantserhelt med Spyd saalunde

Landets Folk fordriver;
Gram med hvasse Svcerd udvider

store Vunder.

LCrelystne ikle om d ser
At soge frem mod kjcekke Mand;
Han hugger Skuur i Sksguls Scerk,2)
Gaaer i Hlakkas for rode Stang.

Land ryddes; men Thronders Konge
Ribbung skabte tunge Bane;

Ester dette vendte Jarlen nord til Tunsberg, hvor han fandt Kong Håkon. Der
blev det bestuttet, at Jarlen skulde blive tilbage i Viken; men Kongen foer nord til Bergen,
hvorhen han kom fer Juul, og sad der om Vinteren. Dette var Kong Håkons femte Re
gjerings-Aar. Kort ester at Kongen og Jarlen vare skilte ad, spurgte Jarlen, at Gudolf

Blak var i Osto-Herred med en stor Skare; om Dagen var han i Byen; men om Natten
snart hist, snart her. Jarlen tog nogle Skuder, hvormed han foer ind til Hovedoen, og
da han spurgte, at Gudolf var tatt ved Byen paa Fors ved Munkegaarden, overraskede Jar

len Gudolf i Dagningen, kringsatte Gaarden og beredte sig til Angreb. Der faldt 70
Mand as Ribbungerne, men Gudolf undkom. Iwvnligen angreb Jarlen Ribbungerne

den Vinter, og drcebte stere af deres Mcend. Saa qvad Snorre:

Hcerforer Gjceve rydded ud
Med Spydet Oprorsmand;
Det fang i Kongens Staal;
I Drcrbtes Blod Ulven stod.

Gavmild Gram mangen Helt
Et Hoved gjorde mindre.
Pilevare!'"') Du i Vrede

Folke-Ran revse kan.

Indbyggerne af Hadaland og Hedemarken havde samlet sig mod Ribbungerne, siden
disse kom i Veiret, og saa mandigen havde begge disse Fylker voerget sig, at Ribbungerne

der ei kunde trives. Gunbjern og Thorgeir Biskopsmand havde den Gang Syster paa
Hadaland og Thoten; men Sigurd Ribbung havde paa egen Haand givet Bergthor og
Eystein Eng Syssel paa Hadaland. Ribbungerne droge Skibe fra Drafn op i Rand-Soen.

Da nu Birkebenernes Sysselmamd spurgte dette, fore de tilligemed Bonderne imod dem, og

de modtes ved et Sted som hedte Leine. Strår begyndte der et stort Slag mellem dem,

1) Hjernens Grund er Hovedet. 2) Pantseren. 3) Slaget. 4) Hjernens Klippe er Hovedet. 5) Fot
blad. 6) Pilens Vare eller Vcrtter, d. e. Krigsanforeren.

Cap. 75. V'or 8. Hermed maa upaatvivlelig menes Gaarden Nedre Fos paa Dstsiden af
Agers-Elven, ligesom den saakaldte neppe kan vcere nogen anden end Broen veddet
ne Gaard, der paa hiin Tid formodeutlig har vcrret en Avlsgaard til et af Munke-Klostrene i
Oslo. Gaarden Ovre Fos er for langt fraliggende til at man kan gjette paa denne, uden at
komme i aabenbar Strid med Historien.

Om vrnutn (Drammens Fjord), eller 'liri (Tyri-Fjorden) og Ilsncl (Rands-Fjorden),
see 1 V. S. 37, 42, 46, 320.

I.ein! (Lom, nu Gd. Lene paa Lenestranden, den sydligste Deel af den stjonne
Halve, som kaldes Rosebygden (ford. i Hole Prcestegjceld paa Ringerige.

Gunnar skjsd
Under Ulvefods grumme Blad.N
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hvori Fordelen i Begyndelsen var paa Ribbungernes Side; men siden vendte Mandfaldet
sig paa deres Haender, og der faldt 2l)l) Ribbunger, men Sigurd stygtede, hvorefter Birke
benerne toge alle deres Skibe. Efter dette splittedes Bonderne meget ad, og de holdt in

gen Vagt i sine Bygder. Da nu Sigurd Ribbung spurgte dette, foer han op til Hada
land, og kom uforvarendes over lon Kur paa en Gaard, som heder Hlun nar, og droebte

ham der, hvorpaa der blev stuttet Forlig, og Bonderne betalte store Udredsler. Da lod
Sigurd gjere en Bolig i Stand for sig paa Ven Frodung i Tyrisoen, tog Gidster af
Bonderne og beskikkede Sysselmcend paa Hadaland. Thocningerne og Vardelerne ginge

Sigurd meget tilhaande. Da Hedemarkingerne spurgte de Hug, som Hadaloendingerne

havde faaet, holdt de bedre Vagt i deres Bygder, saa at Ribbungerne ingen Fremgcmg der
kunde gjore; men Bonderne rede endog efter dem heelt op til Raumarike, og gave dem
mange Prygl. Efter dette blev der mange Srjermydster imellem Birkebenerne og Ribb

ungerne , hvori snart disse, snart hine, havde Overhaanden. Vaaren eftcr Kyndelmesse
spurgte Jarlen, at noglc Flokke af Ribbunger vare i den vestre Deel af Oslo-Syssel. Da

sendte Jarlen -Lrik Siriz med sine Krigsfolk og Harald Stangarfylja for at opsoge Ribb

ungerne. De modtcs ved Svang, og sloges der, og saa fast gik de los paa hverandre,
at Mcerkesmoendene modtcs, og Birkebenerne finge Ribbungernes Mcerkesmand, som hedte

Herbjorn, til Fange. Der faldt Aste, som havde vceret Sigurds Mcerkesmand, tilligemed
en stor Mcengde Ribbunger, hvorpaa Ribbungerne stygtede; men Birkebenerne fore ud til
Jarlen, og toge Herbjorn med sig, der siden var Skule Jarls Mcerkesmand.

I Begyndelsen af Vaaren gjorde Håkon sig fcerdig til at reise nord til Throndhjem,
og med ham Dagfinn Bonde, Baard Brimstein og Håkon Kavis. Kongen havde 4 en
Skibe, hvormed han i Paafken laa i Leirgula. Derfrå seilede han fjerde Paastedag forbi
Stadt i et stort Uveir, og 3 Dage senere seilede han indover forbi Agdances, i en saa stcerk
Storm, at alle Seilene stei fra ham, og Skibene dreve hid og did under Ncesset. Kon
gen havde ingen anden Udvei end at holde ind ad Aaen; men da de kom did var der Flod, og
de kunde formedelst Stremmen intet Ankerfceste faae. Saaledes dreve de op paa Sanden
udenfor Bakke, og da kom alle Byfolkene til, som lagde Touge paa Kongeskibet, og fik det

lmd Nod og Neppe slot.
Guttorm Erkebisp, som da var i Byen, tog i alle Dele mod Kongen paa det

derligste. Icevnligen holdt de Samtale med hinanden, og engang spurgte Kongen Erke-

bijkoppen, hvi han havde lagt saa megen UvenMb for ham for Dagen, medens han var i sin
Barndom. Erkebiskoppen siger, at Andres Sindelag mere end hans egen onde Villie havde

voldt dette, hvorpaa hele Sandheden kom for en Dag for Kongen, og Erkebiskoppen lovede

nceste Sommer at komme til Bergen, hvor han ffulde rise Kongen al den Hceder og )Ere,
som stod i hans Magt. Håkon Konge såtte Gunbjorn lonsson til at vaage over hele

lllunnar (eller Lunnar), nu Gd. Lunder i Sognet af samme Navn og Icevnagers Prceste
gjceld paa Hadeland.

(ikke i nu Frogneen i Tyri-Fjorden i Hole Prcestegd. paa Ringerige.
(d. e. Veboerne af Thelemarken) staar i Texten aabenbar seilagtigen for

(Thotninger eller Indbyggerne paa Thoten) og Ver6«elir for VaillNlir (Vardsler eller Veboerne
af Vardal see 1 B. S. 33, 34, 65.

BvanB, nu Gaarden Svang ved den sydlige Ende af Hols-Fjorden i Syllingdals Sogn og
Liers Prcestegjceld i Busteruds Fogderi, see 1 V. S. 38.

Cap. 78.
det sydlige Indlsb til Rugsund i Nugsunds Sogn og Daviks Prcestegjceld i Nordfjord.

LaKKi, Bakke-Kloster ved Throndhjem, see foran S. 53.
111. Binds 2det Hefte. JU.



Håkon «Hakonssons Saga.**236

Thwndelagen formedelst den store Ufred, som da var i Oplandene. Da det leed ud paa
Vaaren, gjorde Kongen sig reiseferdig nord paa, seilede til Bergen og sad der om Sommeren.

Sl"g'mc/em Skule Jarl sad i Tunsberg; men Arnbjern lonsson var ostenfor Fjorden og voer-
gede Landet der. Ribbungerne vare oppe i Landet med en stor Styrke, og havde bragt
mange Skibe op i Vya-Vandet. Birkebenernes Sysselmcend sadde i Mjosen med mange

Folk under Anforsel af Harald Stangarfylja, Olaf Mok, Friderik Slafse og Thorgeir Bi
skopsmand. Ribbungerne bragle deres Skibe op i Mjors-Vandet for at opsoge Birke

benerne. De modtes ved Kornaholm, hvor der blev et stort Slag. Ribbungerne
havde stere Folk og vare meget hidsigere til Angreb; men Birkebenern». toge saa mandi»
gen imod dem, saa Udfaldet blev, at Birkebenerne finge Seier, og Ribbungerne stygtede.
Der faldt af Ribbungerne ind paa 300 Mand, og disse Krigshovdinger: Styr Prcest,

Brnolf af Folavold, Audun Austansjor og Thorbjorn Ring; men af Birkebenerne faldt
tun Faa. Derpaa stygtede Sigurd op til Thoten, og staevnede derfrå til Fjelds. Da
Arnbjern lonsson spurgte, at Bene Skindkniv var paa Raumarike med en stor Folkeskare,

og gjorde der mange Ustykker, sendte han Helge Fleskhun mcd det kjcekkeste Mandskab mod
ham. De traf Bene ved Vya-Vandet, og han lob ombord paa et Skib; men de fik Skibet

holdt fast, og ginge mod ham. Lcenge varede det, inden de fandt ham; dog blev han om
sider funden, og med liden Hirder lod Bene der sit Liv.

<sapitel 79. Kong Håkon sad i Bergen om Sommeren, og havde alle Lendermcend nord fra Landet

for-bI fra Gulathinglagen hos sig; men da han spurgte ufreden paa Oplandene, gjorde han sig rei-
sefcerdig oster til Viken. Hcnimod Mariemessen kom Gregorius lonssons Sendemcend
nord fra Throndhjem og fortalte, at Ribbungerne vare komne nord over Fjeldet og agtede

sig til Throndhjem, hvZrfor disse Moend bade Kongen skynde sig did. Strår lod Kongen
blese til et Hirdstcevne, fortalte denne Tidende, og lyste til, at han vilde vende sig mod Nord,
og Alle vare villige til at folge ham. Om Torsdagen seilede Kongen nordefter med 39
Skibe, og da han seilede over Sognso, modte han en Knarre, som var kommen fra Is
land, og der ombord var Gudmund Biskop, der fortalte Kongen mange Tidender fra Is

land. Den Våar havde Sighvat Sturlesson og Biskoppens Mamd staaes paa Grimss;
men Vinteren for var Tune droebt af Biskopsmoendene paa Holar. Kongen agtede at seile
nord om Altoyarsund, og der spurgte Kongen, at Ribbungerne vare komne nordover Fjel
det med en stor Hcer, at de gjorde meget ondt hvor de kom, og vare alt inde i Soknadal.
Da nu Bonderne i Gaulardal spurgte dette, skare de op Krigspilen, og allevegne fra forsam-

»tap. 78. Dette Haralds Tilnavn har maaffee Hensyn til Gaarden Ot6ll-
(», BtonFum) i Sognet af samme Navn paa Hedemarken.
KornaKvim,-, nu Ekorn-Holm i Mjosen, i S. D. for Feiringens Kirke i Hurdalens Prce

stegjcrld paa Nomerige.
nu Folvel, en Gaard paa Ostsiden af Glommen i Udences Sogn og Nces Prce

stegjcrld paa Romerige.
formodentlig Sstenso, en smuk Gaard ved den sydlige Ende af Sstenso-Van

det i Agers og Follougs Fogeri.
Dyeren Ss paa Nedre Romerige, see 1 B. S. 43.

Cap. 79. Sogn-3»en, see 1 V. S. 153.
en langt nd i Havet liggende D, som hsrer til i Nordlandet paa

Island.
Holar, det bckjendte forrige Bispescede i Hjaltadal i Skaga-Fjord nord paa Island.

tis
paa Sydsiden af Alten-D i Vilnoes Sogn og Asteoolds Vrcrstegjcrld i Sendfjord, men snarere

nu Grane-Sund i samme Egn, cfr. 1 B. S. 57.
snllnallalr, Sognedal Annersogn til Storens Prgd. i Orke- og Guldals Fogderi. Her

ligger Gaarden L«ru<lulr eller ««rulialr (Asl. Bolts lordb.), nu Bordal.
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ledes de. Da Ribbungerne erfore dette, vendte de tilbage oster over Fjeldet, og Sende

mcendene fortalte Kongen, hvorlunde det nu ikke mindre var at befrygte, at Ribbungerne
vilde komme ned i Raumsdal. Nu seilede Kongen nord til Leirgula, da han ansaae det for
rimelige, at de kom ned til More, og han biede der indtil han spurgte, at Ribbungerne havde
vendt sig mod Østerdalen.

Nu vendte Håkon sorefter, og kom for Michaelsmesse til Bergen. Der gav han 30
Lendermcendene Hjemlov; men Selv bestuttede han der at tåge Vinterferde; han havde ud- ' bergen,
jfrevet Leding Sommeren for i begge Halvdelene af Egdafylke; men Skule Jarl havde
forud tåget den drygeste Deel af Ledings-Afgiften, saa Kongen fik Noget af den nordre Halv
deel, men Intet afden sydre. Kongen kalder sine Raadgivere til sig, og siger dem dette, og Alle

syntes at Jarlen gjorde sin tredie Deel afNorge for stor, nåar han vilde have hele Viken, Oplan
dene og Strekningen heelt Nord til Rygja-Fylke, daderimodKong Sverrers Broder, Eriklarl,
og Bagler-Kongen Philippus havde ladet sig lide med den tredie Deel mellem Svinesund og Ry
gjarbit, og saalunde havde hine forrige Hovdinger deelt mellem sig. Kong Håkon sendte
da Mwnd til Jarlen med Breve, og lod ham sige, at han var meget utilfreds med dette

Landeskifte, og at Jarlen vilde ikke faae Ufred med Ribbungerne alene, om han lenge foer
saalunde frem.

Denne Sommer gjorde Andres Skjaldarband og Ivar Utvik et Fcidetog til Bjar-
meland med 4 Skibe. Aarsagen til dette Tog var, at Andres af Sjomcelingar, Svein «'"maland,

Sigurdsson og Bgmund af Spaanheim, med mcmgre Andre, vare nogle Aar for farne til
Bjarmaland med to Skibe, og Andres og Svein fore tilbage om Hosten; men Helge Bograngs

son med sit Skibsmandskab, blev imidlertid tilbage. Bgmund blev og tilbage, og foer om

Hosten oster til Sudurdala - R ige med sine Svende og Varer. Imidlertid bleve Halei
gerne uenige med Bjarme-Kongen, og om Vinteren fore Bjarmerne imod dem og drcebte

hele Skibslyet. Da nu Vgmund spurgte dette, foer han oster til Holmgaard, derfrå oster
ud til Havet, og standsede ikte for han kom til Jerusalem, hvorfra han foer tilbage til Norge,
og denne hans Fcerd kom i stort Ord. Andres og Ivar fore til Bjarmaland, hvor de
gjorde det storste Herverk med Manddrab og Ran, samt finge stort Bytte i Graava
rer og brcendt Solv. Da de kom nordenfra, seilede de paa et Strom-Skjoer nordenfor

Straumnceskinnar, og tre Skibe slåp af igjen; mendetSkib, som Ivar var paa, fik Soen
i Seilene, og Skibet hceldede saa sterk, at Seen faldt ind, og dernest kantrede Skibet. En

Mand ved Navn logrim, hjalp Ivar op paa Kjolen, hvilktt og lykkedes en tredie Mand. De

Leirgulen, see ovenfor.
Cap. BN. Om see 1 V. S. 38.

Gjernes-Tangen imellem Sster-Riisser og Kragero, see 1 V. S. 34, 61.
(sap. 81. VMmawnd, hvorom see 1 V. S. 77.

aum«el i n^ai-, nu Gd. Ssmceling i Sre Sogn og Thingvolds Prcestegd. paa Nordnwr.
spanne i mr, nu Spaanum, en stor og smukt beliggende Gaard i Ulviks Sogn og Gravens

Prcestegjceld i Hardanger. En paa denne Gaard staaende Ruin af en gothisk Muurbygning, har
man antaget for Levninger af et Kloster, der i saa Fald maa have vceret et übetydeligt Filial-
Kloster, som ei kan vcere stiftet fsrend lien i 14de Aarhundrede, cfr. Saml. f. d. N. F. Spr. og
Hist. 1 V. S. 148 Not.

8u drlialsrilii (su,B<ll,lalilci?) maa vel cmtages at vcere det samme som surga"»!»-) der
var et Rige i Gardarike eller Rusland, som laa Nordvest for Vulgaria. Navnet haves endnu i
Vyen Susdal, som var Scede for en Storfyrste, indtil det i sidste Halvdeel af 12tc Aarhundre
de forftyttedes til Wolodimir.

Nowgorod i Rusland, see 1 V. S. 120.
Bti l»umn6Bkinilar. I Finmarken, hvor det omhandlcde Sted synes at have vceret, fin

des, saavidt vides, ei nogen saadan Malstrom; derimod haves i Lofoten Sund-Strommen imellem
Flagstad-V og Moskences-S, hvis inderste Deel fsrer Navn af Strsmnces-Strommen.

31"
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stodte en Baad fra Thorbergs Skib, der nvistede v

Baaden; men da han ikte saae noget til sin Kammerat Thorstein, kastede han sig ud i Strom

hvirvelen, hvor han omkom med alle dem, som paa Skibet vare, undtagen alene Ivar med
nok een Mand. Tillige forgik en stor Maengde Gods. Om Hosten foer Andres til Hå
logaland.^

Vapite, 82. Imidlertid sad Skule Jarl i Viken med meget Folk og stor Bekostning. Arnbjorn

Landet estenfor Fjorden, saa Ribbungerne ikke der kunde holde sig. Sysselmaen.
dene vare endnu oppe ved Mjors med stor Styrke; men Ribbungerne fore meget adspredte,

og kom frem snart hist, snart her. De fore nu op til Hadaland, og Sigurd såtte sig ned
paa Ben Frodung i Tyri-Soen. Da Skule Jarl spurgte dette, udrustede han et stort Skib

paa 36 Rum og mange Smaaskibe for at seile ind i Drams-Fjorden, efterat han tilforn havde
bestemt sig til at lade sine Skibe crackke op i Tyri-Soen og saa i Rand-Soen. Da nu Jarlen kom
ind i Drams-Fjorden, og de skulde trackkeSkibene op igjennem den ydre Strom, kom Ribbunger
ne til og skjode paa dem en Stund. Imidlertid kom Skibet over Grunden, og Enden her

paa blev, at alle Ribbunger flygtede oster til Marker; men Jarlen foer til Tunsberg og lidt
senere oster til Viken for at opsoge Ribbungerne. Tobbes Sonner havde af
Ribbungerne, og Jarlen sendte mod dem Simun Ku, Thord Draste og Thorsinn Onde.
Disse tras Tobbesonnerne ved Hleso og drcebte dem. Ribbungerne havde en stor Styrke
ostenfor Fjorden, hvor der var ikke mindre end 1400 Mand, som vare gangne i Sigurds
Tjeneste. Dcsuden vare Ribbungerne Herjolf Dyntil og Erik Dregill i Borgarsyssel. Ofte
stredes de med Arnbjorn lonsson; men Tabet var j<evnligen paa Ribbungernes Side. Tre

Dage dvcelede Jarlen i Viken, og der blev holdt mange forskjellige Slag imellem Ribbun
ger og Birkebener, som ikke her ere fortalte.

Jarl sad sin lengste Tid i Tunsberg. Kort efter spurgte Jarlen til Ribbun-

«rm^""' sendte Folk ud imod dem og befalede, at de som vare Koiekammerater skulde to og to
kaste Lod imellem sig, om hvo der skulde fare. Thorer Flik og latgeir Skald vare
Sengefoeller, og Lodden faldt paa latgeir at fare. De traf Ribbungerne paa et Sted, som

heder Kurfjeld, hvor det kom til Slag. Nogleaf Ribbungerne faldt, Nogle fiygtede; men
Birkebenerne fore tilbage til Jarlen. Thorer spurgte sin Fcelle latgeir, hvorledes det var
gaaet paa Kurfjeld, og da sang han denne Vise:

Frosne Vaek, Srrets Stades)

Smelter i Slag ved Kurfjeld.
Da vi legte med Ribbunger,

Fik store langt fra mig,
Sig Lungetorvetss) Hvile;
Han med svage Krcefter
Dsser hen i Tunsberg Vy
Ved Dis.«)

1) Et Manustript tilfoier: „og siden blev ingen Vjarmelandsfcrrd mers gjort fra Norge. 2) Sysselet
ved Gstaelven, 3) Hvor Drreten opholder sig. 4) Bliver rod af Vlod. 5) Thorer Flik. 6) Lungens
Torv er Legemet, Legemets Kvile er her Pleie. 7) Dvergens Huus er Fjeldet. 8) Gudinde —Vjergets
Gudinde kaloer Digteren her Tunsberg.

B2. Frogn-Sen, hvorom see foran S. 35.
MarKil-, i Smaalehnenes Amt, see 1 V. S. 38.

den sydligste Deel af Bahuus-Lehn, see 1 V. S. 63.
Lceso i Kattegat, see IBS. 247.

(sap. 83. Kui-hall der ei synes ct have ligget synderlig langt fra Tsnsberg,
maa derfor uden Tvivl ssges pa Vestfold, hvor alligevel dette Stedsnavn nu neppe findes. I
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Jarlen lagde megen Vind paa at odelcegge Ribbungerne og sendte stedse Folk hvor

somhelst han spurgte at de vare. Om Hosten sendte han Bud til Nikolaus Biskop, at

han skulde vcere paa Raad med ham for at odelcegge Ribbungernes Flok; men Biskoppen
sik en Kone, som hedte Asa Blod, en Frille af Gudolf, til at opmuntre Ribbungerne til
Forlig med Jarlen.

Om Sommeren fik Sigurd Ribbung nogle Mcend til at undersege, hvad Forlig

Jarlen vilde unde ham, om han vilde opgive al Modstand mod Birkebenerne, og da
dette blev Jarlen forebragt, tog han vel derimod og vilde vide Sigurds Tilbud. Da gjorde
Sigurd vitterlig hvad han tcenkte, i det han begjcerede en tredie Deel af Norge, og at
Jarlen skulde gifte ham med sin Datter. Da nu Jarlen Horte dette, svarcde han saa«
lunde: „det staaer i Håkon Konges Magt hvad han vil meddele Sigurd af Landet; men

hverken agter jeg at gifte min Datter ud i Skovene, ikke heller vil jeg dele min tredie Deel
af Landet. Dog hiint vil jeg love Sigurd, at, om han vil stille sig paa min Side, skal

han og alle hans Mcend have Fred, ligesom jeg og skal mage det saa, at han i al Sikker
hed kan indfinde sig hos Kongen for at fere sin Sag for ham; ikke hellere stal jeg da mod
scette mig, at Kongen teer sig semmeligen mod ham." Da dette nu kom for Ribbungerne,
tykkedes dem, at deres Sag stod slettere end de tcenkte. Men efterdi det var saa trangt
for dem paa alle Kanter, at de ingensteds kunde vcere i Sikkerhed, overgav Sigurd sig og
sin Skare i Skule Jarls Vold paaNaade og Unaade, nedlagde Kongenavnet, overgav sin Skare
i hans Hcender, og betingede sig derimod blot Jarlens Venskab samt hans Mcegling hos Kon

gen, hvorpaa Jarlen tog sommeligen imod ham. Dette tykkedes at vcere den fagreste Seier,
Jarlen havde vundet, da han uden Svcerdstag havde odelagt saa stcerk en Skare som Rib
bungerne vare, og nu var Fred over hele Norge. Den Våar, da Sigurd var med Jar
len, foer Jarlen til Danmark, og da han kom til Kaupmannahavn, havde Greve Heinrik
tåget Kong Valdemar fangen, og Jarlen foer tilbage, da han Horte denne Tidende.

Den Vinter sad Kong Håkon i Bergen, og det var den sjette af hans Kongedom. «5.
Om Vaaren fore Sendemcend imellem ham og Skule Jarl, og det blev aftalt, at der om ""«em Hsvdln.

Sommeren skulde vorde et Hovdingemsde i Bergen, hvortil de bedste Mcend i Landet skulde
komme; thi endskjendt der var god Fred i Landet, skede der dog stor Fordring paa det

Rige, Kongen af sine Fcedre havde arvet, af de Mcend som vilde holde sig frem til Re
gjeringen. Men eftersom Kongen var ung, og Andre havde lcenge siddet i hans Fcedre
nearv, vare der mangfoldige Mcend, som vare tvivlraadige om hvem de vilde tjene. Nogle,
og det mest blandt Stormcendene, vilde gjerne udrydde Konge-Wtten og Kong Sverrers

Afkom, formedelst det gamle Fiendskab, som de til ham havde havt. Hele Almuen der
imod, baade nord og ser i Landet, var Kong Håkon hengiven.

Dette Mode begyndte St. Olafs Aften. Kongen var sorud i Bergen tilligemed
Håvard, Biskop i Stavanger, Sorkver, Biffop paa Fcewerne, og desuden disse

Mcend: Nikolaus Erkedegn, Sigurd Abbed, foruden Lendermcendene Paal Flida, hans
Son Peter, Brynjolf Knutsson, lon Staal, Gaut paa Mel, Ivar Nef. Der '«ar og
lon Jarl af Orkenoerne, Bjarne Biskop og Gregorius Kik fra Hjaltland. Lag
mcendene Dagfinn Bonde og Amund Remba vare fra Gulathingslagen; men fra Thron-

Svarstads Sogn i Laurdal, paa den vestre Side af Laugen-Elv, ligger vel, ued en i denne Elu
faldende lille Back, Gaarden Kurstad; men om det er dette Sted, som menes, maa natnrligviis
vsere meget nvist.

<sap. 86. Kiel,-, Mcel i Qvindherred i Ssndhordland, see S. 225.
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Eapitel 8?
Elkebissovvcns

Tale.

delagen kom disse: Guttorm Erkebisp, Svend Prior i Helgeseter, Asgaut Abbed af Holm,
Sigurd Abbed af Tautra, Mester Bjarne, Peter afHusastad og Eystein Raadsmand. Til

stede vare og disse Lendermcend: Gregorius lonsson, Paal Vagaskalm og Asolf af Auster«
aat; samt disse Lagmcend: Gunnar Grionbak, Bjarne Mardarson og Thorstein Asmunds
son. Vster fta Viken kom Skule Jarl, Arnbjorn lonsson, Lodin Gunnason, Lodin

Paalsson, Simon Kyr, Eystein Lagmand og Thord Skolle. Fra Oplandene vare disje

Lagmcend: Saxe as Haug, Thord Gudmundsson, og Sysselmcendene Halvard Bratte,
Gunnbjorn lonsbroder, Kolbjorn Raude og Harald Veset. Det blev fortalt, at de Fle.

ste af disse havde sogt at overbevise Skule Jarl om, at han var rette Arving til Norge
ester Kong Inge. Der kom ogsaa Nikolaus Biskop af Oslo, Astatin Abbed paa Hoved

oen, Orm Abbed i Tunsberg, og disse Provster: Ivar Gesling fra Oslo, lofreyr fra Tunsberg,
Amund fra Grcenland, Olaffra Konghella,Thorgeir Erkedegn fra Oplandene, Mester Thor
leif, Baard Provst og disse Sysselmcend: Olaf Mok, Harald Stangarfylja, Thorgeir Bi
stopsmand, Håvard i Sundbu, Fridrik Slafse, Eindrid Bekill ogEilif Kik.

Ersarne Mcend have sagt, at i deres Dage aldrig noget bedre Udvalg af Mcend er
kommet sammen i Bergen. Icevnligen havde Hovdingerne Moder, og Kongens Raad

givere vare Martein i Kinzarvik, Sigurd af Onarheim, Askel Kapellan, som siden blev
Bistop og Ivar Bodde. Disse bare det Bud fra Kongen til Erkebiffoppen, at de skulde
modes i Trcehallen med alle ovrige Hovdinger, Lendermcend og Lagmcend. Dette Mode

skulde vcere Sondagen efter den forste Mariemcsse. Da de nu kom i Hallen og havde
siddct der en Stund, sagde Kongen: „Det er Eder bekjendt, Herr Erkebiskop, saavelsom

de andre Biffopper og de fieste gode Mcend, som her ere komne, at her ere de, som ville
trcette sig til Norges Rige, endskjondt jeg troede, at det var min Fcedrenearv, og at jeg
var sand Odelsmand til Norge. Men paa det Mode, som nu her er skikket i Lag, bor
Eder, Herre, vel at eftergranske Sagens Sandhed, eftersom I er bestikket til at vcere
Hovding baade af Gud og Mennesker, ligesom det tilkommer Eder at vcere Mcegler imellem

Mand og Mand. Ei heller bor I frygte for at sige, hvad I vide Sandhed at vcere;
thi I kjende tilfulde, hvilke Mcend kunne gjore Krav paa dette Rige."

Erkebiskoppen svarer: „det sandt, Herre Konge, at vi ere pligtige til at domme

Ret mellem hver Mand, om vi det kunde. Vi have horr mange Mcends Krav, som
gjerne tilegne sig Norge, og Beskaffenheden deraf er os bekjendt; dog ville vi end gjerne lyde
paa deres Tale, for at fcelde den Dom, som Gud med de her tilstedevcerende Mcends Raad
giver os i Sind; thi bede og byde vi i Guds Navn, at alle Mcend ville sige, hvad de vide
sandest at vcere. I, Kong Håkon, sidder nu i Riget, og alle Eders Venner sige, at ler

rigtigere UelAlSNti') et Kloster ved staden Nidaros eller Throndhjem, hvorom
see foran S. 63.

N<UIN3 (Munkholmens) Kloster sammesteds, see 1 B. S. 149.
'lautia, (Tuters) Kloster i Frostens Prcestegjcrld, see foran S. 123.

Husstad i Indersens Prcestegjcrld og Fogderi, see 1 B. S. 49.
DvnAjarnes, nu Dsnnces i Sognet af samme Navn og Ncrs Prcestegd. (cfr. Cap. 173),

en af de stsrste Oaarde i Hålogaland, var Paal Vagaffalms Vopcel.
det gamle Herrescede Dsteraad paa Drlandet, see 1 B. S. 158.

Hau Ar, udenTvivlGaarden (svre)Haug iStangeSogn og Prcestegjcrld paa Hedemarken,cfr.C. 95.
(Hovedo) Kloster, see 2 V. S. 155.

tlionwncl eller LliVnwnll, hvorom see 1 V. S. 112.
KannunnaKkll», nu Kongelf sydligst i Vahuus-Lehn, see 1 B. S. 154.
Oundtiu, nu Gd. Sandbo i Vaage Prcestegjcrld i Gudbrandsdalen, see foran S. 12.
Xiuu 2 arv ill, nu Kinservik i Sognet og Prcestegjceldet af samme Navn i Hardanger.
Onlli-Kkimr i Tysnces i Ssndhordland, see 2 V. S. 202.
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Arving til Norge ester Eders Fader og alle Eders Forfcrdre, som Mand ester Mand have

raadet dette Rige, uden at Qvindeled nogensinde er kommet derimellem; thi venter jeg den
Paastand as de Fleste, at hvad I sige er sandt. Skule Jarl, som er kommen ostenfra

med mange gode Mcend, kalder sig Arving ester sin Broder Kong Inge, og vi have hort
Mange as hans Venner sande dette med ham. Her er og Guttorm, en Son as Kong
Inge, som krcever Norge ester Fader sin. Med Jarlen er og Sigurd Ribbung, en Son
af Erling Steinvceg, der paastaaer, at Norge tilkommer ham ester Kong Magnus, som

han kalder sin Farfader. Her ere ogsaa komne Mcend ostenfra Gotland, fra Håkon
Jarls Son, Junker Knut, der paa hans Vegne paastaae, hvad Folk vide er Sandhed, at

han er Jarlens og Kong Ingcs cegtefodte Arving, i Folge den Forening, som imellem dem
var indgaaen paa Orething. Til Vidnesbyrd herom fremlcegges nu Breve som indeholde,
at den efterlevende cegtefodte Arving skulde tåge Arv ester begge. Endstjsndt vi nu vide,

hvem vi i denne Sag ville folge, ville vi dog hore stere Mcends Betcenkning derom."

Skule Jarl talede saalunde: «det er vist, Herr Erkebiskop, at jeg er Kong Inges Aul" Is
samfcedrene cegte Broder, og sande Arving ester Kong Olaf den Helliges Lov." Kong

Håkon svarede: «I er vist Kong Inges Arving til Alt hvad I retteligen toge ester Eders
Fader; men ikke til Norges Rige; thi Kong Inge var sat til at bestytte min Fcedrenearv
til mit Gavn." Jarlen svarer: «jeg kaldes visseligen hans Arving til alle de Rettigheder
han havde." Kongen svarer: «Du stal nu vide, om han arvede Norge ester Fader min,
eller om han var sat til at styre Riget ester gode Mcends Raad." Da nu Erkebistoppen
fandt, at det kom til Splid mellem dem, bad han dem lade disse hadste Ord fare, og deres
Venner stoge sig paa den Side, som deres Hu stod til.

Derpaa stod lon Staal op og sagde: «det tcenkte vi gamle Birkebenere, da vi ud-

gjode vort Blod og taalte den storste Besvcer med Kong Sverrer, at denne Tale ei monne T<ue,

behoves; thi Alle sloges vi kun for at frelse hans Fcedrene-Arv for ham og hans Afkom.

Dog er det ikke underlige, at Skule Jarl gjor denne Paastand; thi vi have hort, at der
ere de Lagmcend hermde, som aabenbarligen beviiste Jarlen, at han var rette Arving til
Norge ester Kong Inge, og dette vcere talt til Dig, Amund Rembe, og til Dig Eystein

Hroason, som sidde hist paa Pallen." Amund sprang op og svarer: «hvor var Du, da
jeg talede Sligt til Dig, eller find mig ham, til hvem jeg Sligt haver talt." Eystein
ncegtede ogsaa at have talt stige Ord. Da sagde Arnbjorn lonsson: «det kan vcere, at

vore Lagmcend have sagt dette; men da have de havt mere afMjoden end as Kong Olaf
den Helliges Lov i Hovedet; det kan og vcere at de lode sig forlede af Skjcenk og Gåver."

Kong Håkon sagde: «Saaledes stulde I ikke fare frem i denne Sags Prov.

stulle forst tåge den Lagmand paa Raad, som har den forste Stemme i Kongevalget, nem- Gunnar,
lig Lagmanden fra Throndelagen. Han er og den celdste Lagmand i Landet; thi han tog
imod Lagmandsstolen i Kong Sverrers og Erkebistop Eysteins Dage. Ikke heller har
nogen Mand hos ham sundet Falsthed, Svig eller uretfcerdigt Sind, og Alle ansee det for

Sandt, at han er den forstandigste Mand i Landet. Og eftersom nu Sagen stydes under
Dig, Gunnar Bonde, da siig Du nu i Alles Paahor, hvad Du veed at vcere sandest for
Gud om samtlige vore Krav paa Norge." Eapitcl9i.

Seent tog Gunnar til Orde og sagde: «I opfordrer mig, Herre Konge, til at ncevne nar «onves

ham blandt Eder Hovdinger, som Norge tilhorer, og det er en stor Byrde for en ringe

Bonde-Son at stifte saa stor en Magt, fra den Ene til den Anden; thi fsler jeg at
det gaaer mig som Flere, at jeg rced og stjcelvende monne gjore dette. Thi da Kong

Sverrer gav mig dette Hverv, bod han mig at stifte mellem ringe Bondesonner, men ei.
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Vapitel 92.
Om Dagfinn

Vonde.

Vapitel 93
Om Amund

Rembe.

mellem Hovdinger, allermindst nåar de, som det gjcelder, selv hore derpaa. leg Horte
nu for en Stund siden, at Lagmamdene negtede hvad de beskyldtes for, og eftersom de
Fleste neie for Magten, vil jeg ikke lcegge den Byrde paa mig, at lose denne Sag. Men
eftersom nu de Fleste af os ringe Bondesonner have liden Skjonsomhed til at ordne saa stor

en Sag formedelst Ukyndighed, og Nogle maaskee ogsaa hcelde sig til Venners Side, da
lade vi ham domme, som veed hvad sandt er, og siger Sandhed, hvad enten Moegtig eller
Ringe horer derpaa, uden at rceddes for Nogens Mishag, og det er den hellige Kong
Olafs Lovbog, som ester hans Bud ffulde gjoelde over hele Norge, og som alle Norges Kon

ger, der Ret ville folge, siden have samtykket. Men skal jeg nu fremfore ester bedste Ev
ne, hvad denne Lov siger mig, da siger jeg saalunde, at Norge ene med Rette tilkommer
Kong Håkon, fremfor Nogen as dem, som derpaa i Dag gjore Krav. Og om end Kong
Inge og Håkon Jarl baade sadde i Riget den Dag i Dag, siger jeg dog som saa, at hver
ken Skule Jarl ester sin Broder, Kong Inge, eller Junker Knut ester sin Fader, Håkon,

eller Guttorm efter sin Fader Kong Inge, har nogetsomhelst Krav paa Norge, medens
Kong Håkon lever. For Erling Steinva?gs Son derimod ncevner jeg ingen Lov, ikke hel

ler kan jeg; ham sige Vikvceringerne Loven, de hcevede ham og hans Fader, og de mon

ne vide hvor han skal soge sin Fcedrenearv. Thi slutter jeg dennesinde min Tale."
Da bad Kongen Dagfinn Bonde, Lagmand i Gulathingslagen, som derncest havde

den vigtigste Stemme, at fremfore hvad han vidste var sandest for Gud. Dagfinn talede
saalunde: „Ung kom jeg til Kong Sverrer, og var med ham i nogle Slag, som og i de
tvende han holdt i Florevaag med Oskjwggerne og paa lonsvolden med Baglerne, og for han

gik i Slag udbrod han i disse Ord: „ Gud, den hellige Maria og den hellige Kong Olaf beskytte
os, og saa sandt give mig Gud Seieren, som jeg har en retfcerdig Sag at forsvare, og min Fce

drenearv at vcerge; men mine Modstandere derimod Uret." Og eftersom han og hans

Afkom med Rette ere komne til KongedomMet, da siger jeg efter Loven, og vil forsvare
det for Gud, at Håkon Konge med Rette er kommen til Norge; men ingen Anden, som

nu derpaa gjor Krav. Og til dette mit Lovsagn foier jeg, at jeg vil staaes for ham, og
lade mit Liv ved hans Side om sornodent gjores." Denne Tale rostes lydeligen af de
Fleste.

Derpaa sagde Kongen til Lagmanden fra Rygjafylke Amund Rembe; „ Eftersom

det er sagt, Du Amund Bonde haver ladet de Ord falde, at jeg ei med Rette var kommen til

Norges Rige, saa siig Du nu, hvad Du veed er sandest for Gud." Amund svarer: „mange
fagre Gåver har jeg at lonne Skule Jarl, og ofte har jeg af ham vceret saa vel lonnet,
at jeg forgjceves derom vilde tale; men end haver jeg ikke saa aldeles drukken bort Vid

og Frimodighed, at jeg ei skulde som Mand folge Sandheden; thi det veed jeg for Gud, at
Håkon Konge er retteligen sin Faders Arving og baaren til hele Norge efter sine Forfcedre.

Derimod haver jeg ofte sagt, at Skule Jarl er rette Lovens Arving efter Kong Inge, sin
Broder, og baaren til al den Arv han med Rette fik. End haver jeg Noget med Nogle af

Eder Biskopper og Lendermcend at tale: vedgaaer nu Eders store Ord, som I have talt,

da vi Alle sadde hos Skule Jarl, og bleve hos ham vel holdne, da I modtoge af ham gode Gå
ver; I have jo og Hoedersbestillinger med stor Vaelde, saa I ei skulde smyge fra Sand

heden. Thi I have ostere, og med fiere Overtalelser, egget Skule Jarl til at gjore Krav
paa Norge end Amund Lagmand, og forlengst monne han have afstedkommet Ufred, om I

92. Florevaag ved Vergen, see 2 B. S. 142.
Funsvellir i Bergen, nu Engen, see sammesteds.
Cap. 33. N)Ha.kMi (ok see 1 V. S. 90.
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havde raadet. Nu give Gud Kongen og Jarlen god Fred, og Intet mere har jeg denne
sinde om denne Sag at tilfole. Dog dette vil jeg bede Gud om, at hver Mand, som

haver lagt noget Vcerre til denne Sag end Amund Rembe, maatte faae Horn i Hove
det; men ikke som en Biffopshue." Arnbjorn lonsson sagde derpaa til Eystein Hroa

son: „ Eystein Fosterbroder og Sengeftelle, vi ere baade gamle Baglere, som lwnge have
vceret i Telt sammen, lader os nu ei fordolge, hvad vi ofte have talt for Jarlen." Eystein
svarer: „jeg tcrnker, at Mange af os have talt de Ord til Jarlen, som nu ikte Alle ville
vedgaae; men det veed jeg sandeligen, at aldrig sagde jeg til Dig eller ham, at Håkon Kon

ge ikte var rettelige» kommen til Norge."
Da bad Kongen Thord Skolle, som havde Lagmandsstolen ostenfor Svinesund, sige

hvad Loven indeholdt om denne Sag. Thord gjenmcrlede: „ikke er jeg derfor kaldet til
Lagmand, fordi jeg er saa scerdeles kyndig i Loven; thi vel haver jeg ofte fceldet Dom i ringe
Bonders Sag; men kun lidet forstaaer jeg mig paa Kongers Sag, ikke heller anseer jeg

mig sat til at domme imellem dem. Dog sagde mig min Fader Thord, som var Lag
mand, hvorlunde hans Fader og andre vore Forfcedre havde sagt, at Norges Mcend stedse
jkulde folge Konges Son, saalomge han var til, tilfoiende, at de aldrig monne trives, som
modsatte sig ham."

Derefter bad Kongen Såre paa Haug, Lagmand paa Hedemarken, sige hvad Lo- kapitel 93.
ven herom havde. Såre sagde som saa: „jeg var hos denne Konges Fader Håkon, og uds«g„.
da han var hedengangen, Horte jeg alle Bijlopper. og hele Almuen sige, at de gjerne vilde
tjene hans Son, om han var til, og ikke siger jeg Andet ester end at han er retteli
ge» kommen til Norge efter sin Fader."

Da bod Kongen Thorer, som var Lagmand i den sondre Deel as Ovlandene, at lcegge Epitel»«

sin Mening for Dagen efter Loven. Thorer siger som saa: „var jeg endog saa vidlos eller w»,
af saa ond en Villie, at jeg vilde sige Andet end disse Mcend tilforn have sagt, monne mine

Ord dog ingen Vcerd have. Men nu veed jeg det for Gud, for hvis Aasyn jeg ogsaa
siger, at aldrig haver jeg sagt Andet, end at Håkon Konge har hele Norge som dets rette
Arving, og dette lwgger jeg til, at vi alle Norges Mcend bor folge denne vor Kongeson saa

lcenge han er til; thi da farer Norge vel, hvordan end siden dets Skjebne monne vorde."
Da Lagmcendene havde endt deres Foredrag, tog Guttorm Erkebiskop saalunde til

Orde: „nu have vi horr, hvad vore Lagmcend have sagt, og endstjondt Enhver har frem» "",« T«u?.
sat Sagen paa sin Maade, have dog Alle eenstemmigen sagt, hvad vi forhen vidste var
sandt; thi bifalde vi gjerne, at Håkon Konge er ene blandt de nu levende lovligen kommen

til hele Norge, som er hans rette Arv. Dog ville vi, at den Aftale og Forlig skal stande
mellem Kong Håkon og Skule Jarl, som forhen var gjort om Landeffiftet; thi det er ligest
til Fred nåar de ere som bedst forligte mellem sig; men derom bede vi Kongen, at han
gjor det bedste han formaaer mod sin Frwnde Guttorm. Men om Sigurd Ribbung have
vi Intet at tale." Mange Mcend raadede da meget til et godt Forlig.

Derefter talede Kongen og Jarlen sammen, og Kongen sagde, at han vilde fare oster
til Viken, hvorimod Jarlen skulde fare nord til Throndhjem. Da dette var afgjort, sagde 'Zsng"om A"'

dingssittct.

Cap. 94. Bvinasun6. „Dstenfor Svinesund," det vil sige i Ranrike, nu Bahuus-Lehn,
ste 1 B. S. 90.

Cap. 96. Uppwnck. Man erfarer heraf at Ovlandene i Aaret 1223 vare deelte i tvende
Lagsogn, nemlig ns>rllri uk lutin Uppwncl», hvilket Forhold endnu stod ved Magt i Aaret
1266 (ifolge et Document), og formodentlig indttl Emanationen af K. Magnus Lagabcrters nye
Lov i Aaret 1274, cfr. isvrigt 1 V. S. 90.

111, Binds 2det Hefte, 32



**244 Håkon Hskonsfons Saga.

Kongen, at Landet stulde skiftes i trende Dele, og at den nordligste Trcdiedcel skulde strakte
sig nordenfra til Sunmor, hvorimod Jarlen vilde, at den skulde gaae heelc syd til Sognso,

saa at han kun paa !0 Skibreder ncer havde halve Norge. Kongen sagde, at saa maatte
det ikke vcere. Da bad Erkebispen tilligemed Jarlen, at det Skifte skulde stande mellem

dem, som skilte Erkebiskoppens og den bergenffe Biffops Bispedomme, og ester Erkebi
skoppens Raad stadfcestedcs dette. I Folge denne Deling bleve Breve gjorte, hvorpaa
tryktes Kongens, Erkebiskoppens, Jarlens og Lydbiskoppernes Indsegl, som bekrceftede, at
Forliget mellem dem skulde stande. Og dersom Ufred gik over Kongens Rige, skulde
Jarlen vcere pligtig til at fare oster i Landet som nord, nåar Kongen det behsvede. Der

efter lavede Biskopperne og Lendermcendene sig til Hjemreisen. Kongen tog de Maend

med sig nord fra Landet, som tykkedes at vcere ham mest troe, og såtte dem oster i Viken;
men Jarlen beholdt sine Venner hos sig. Kongen sendte det storste Skib, som han aatte,
Guldbringen, oster foran sig, og dette styrede hans Morbroder Bjorn og Olaf Ingasson.

Noget senere gjorda Kongen sig fcerdig, og bad Sigurd Ribbung folge sig oster, til Viken
hvori han samtykkede.

Om Sln" ?arl lm Jarlen fik dette at vide, talede han for Sigurd, at ikke Alt monne vcere trygt,
°H,R'un? Sigurd med Jarlen nord i Landet. Kong Håkon sagde til Jarlen forend

de skiltes: ~eftcrsom I, Jarl, vil have Sigurd med Eder, da holder ham sommeligen; men
seer til at han ei ypper Ufred imod os." Jarlen svarede, at saa skulde det vcere. Nu

farer Jarlen nord i Landet med sine Lendermcend og sit Mandskab; men Kongen foer oster
til Viken, og kom den forste Sondag i Advent til Tunsberg, hvor alle Mand loge vel
imod ham. Nikolaus Biskop, som var rommen forud til Tunsberg, tog glad og somme
ligen mod Kongen, og gav ham mange Gåver. Kongen overdrog ham den nordre Deel
af Oslo Syssel, og gav ham et fuldt udruster Skib paa !5 Baenke. Biskoppen foer fm

Tunsberg 3 Nitter for Juul, og laa Juledagen ved Lovoerne. Da sendte Kongen Provsi

lofreyr og Dagfinn Bonde til ham, for at indbyde ham til sig i lulen; men Biskoppen
takkede Kongen for sin Indbydelse og foer tredie Juledag ind til Oslo eftersom Vinden
foiede ham. Kong Håkon gjorde den Juul Halvard Bratte og Simon Ku til Lender'
mcend. Dette var det syvende Aar af hans Kongrdom.

Eapitel INU. Henimod Paaske foer Kong Håkon ind til Oslo, hvor han var meget lcenge om Vaa
torms D°d. ren. Da kom Sendemamd nord fra Korsbrodrene og Jarlen med Breve, der berettede

Guttorm Erkebiskops Dod, og tillige, at de i hans Sted havde kaaret Abbed Sigurd fra
Tautra, som da var udenlands. De bade Kongen dertil lcegge sit Samtykke og skrive

med ham til Paven. Kongen cendsede det ikke; men baade Biskoppen og han skreve
Breve til Paven, som vare Sigurd imod, og de bade, at Peter af Husastad, som foer med
Jarlens og Korsbrodrenes Breve til Paven for at fremme Sigurds Sag, maatte vorde

Erkebiskop, og saalunde blev det efter Guds Miskundhed.

Cap. 98. B«ltt,>i-i», d. e. Udlsbet af Aaen Sire imellem Agder og Rogaland, see 18.
S. 36, 61.

Otlld (Stadtland), eller Grcrndsen imellem Nordfjord og Sondmor, blev saaledes ogsaa Grcend»
sen imellem Kongens og Jarlens Deel af Landet.

Cap. W. Nln'lii-i lutiu (den nordre Deel af Oslo-Syssel), d. e.
nu Agers-Herred eller Thinglag. Oslo-Syssel (hvorom see 1 B. S. 38) sinder man i Alminde
lighed kun declt i den ostlige og vestlige Deel, af hvilke enhver efter Regelen bestyredes af en
Syssetmand.

I.nukl»)'j llr, Lsv?erne i Vorre Prcestgd. i Christiania-Fjorden, see S. 217.
Cap. IW, 'l'aui,a ('j'otru), Tuters Kloster i det Throndhjemffe, see foran E. 123.
Uu8»«la(lil- Uusudm), Husstad i Inderoen, hvorom see 1 B. S. 94.
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Sigurd Ribbung havde opholdt sig lenge i Vermaland, da han stred med Birke-
benerne, og gjorde der Ufred i Kong Håkons Rige. Kongen sendte Brev oster og stev-" Armeland,

nede til sig mere end 20 af de megtigste Mend, som der vare. Vermelenderne lagde
Alt i Kongens Vold, hvorpaa Kongen paalagde dem store Boder; men tilgav dem af sin
Mistundhed. De svore nu Kongen den Ed, at de skulde vere ham troe og aldrig lade

hans Uvenner trives i deres Land. Kong Håkon gjorde sig derefter reiseferdig om Vaa
ren fra Oslo til Tunsberg. Trinitatis Dag, da han bevertede sine Folk, opstod der et stort
Klammeri i Byen mellem Hirden, Gjesterne og Huuskarlene, hvori 5 Mand faldt og Mange
bleve saarede, ja Kongen selv kom i stor Fare, fer han fik dem Mt ad, hvorefter Kongen
foer nord til Bergen. Der modte ham vestenfra Gille-Christ, Ottar Snekolsson, foruden
mange Syderoinger med mange Breve og Mrender fra deres Land. Der kom ogsaa

lon Jarl fra Orkenoerne, forligte sig med Kongen om den Sag, som var dem imellem,
og såtte sin Son Harald som Gidsel. Selv blev han hos Kongen om Sommeren.

Samme Sommer foer Skule Jarl nord til Hålogaland og kom til Stevnet i Vaa-

gen, og med ham var Sigurd Ribbung. Ivar Utvik var Stavnboer paa Jarlens Skib,
som lagde til i Kirkevaag. Da Jarlen vaagnede om Morgcnen, var alt Mandskab frem

menfor Masten paa hans Skib borte, og han spurgte hvor de vare. Det blev ham sva
ret, at de havde et Stevnemode i Vaagen, og at de steste vare bevebnede. Jarlen
sprang op i bare Skjorte, greb sit Sverd, og de som vare blevne tiibage paa Skibet fore

med ham. Da Jarlen kom ud til Vaagen, bragtes ham den Tidende, at Baard Flek og

Thord Prest, en Son af Erik Bagge, havde drebt Hirdmanden Arne, en Sosterson af
Paal Vagaffalm, fordi han havde drebt deres Sengefelle Audgrim uskyldig. Jarlen
blev ilde ved for dette; men Ivar understottede dem, og paatog sig at svare for Hirdfolket.

Nceste Morgen paa Thinget tilbod Ivar Bod for Mordet; men Paal svarer, at Ivar havde
gjort bedre i at indrette sin Seilads fra Bjarmaland saa ei de bedste Bondesonner paa
den vare omkomne, heller end at gjore sig til Formand for dem, som drebe Kongens og

Jarlens Hird, og egne Sengefeller. Han paastod derhos ingen Bod at ville modtage af
ham, og dermed endtes Thinget.

Da Skule Jarl have fuldbyrdet sit A3rende paa Hålogaland, seilede han nordenfra, "mi
og da han kom til Nidaros, var der kommet Lonbreve fra Vermeland til Sigurd Rib- «"viger,
bung fra de samme Vermelendere, som havde svorec Kong Håkon Troskabs-Ed, og dem,

som for havde tjent Sigurd, at han skulde soge at komme bort fra Jarlen og oster til dem.
Erling Rumstav, som for havde veret Sigurds Merkesmand, var da hans Raadgiver.
De fandt paa det Raad, at de Dagen for St. Olafs Fest tidlig om Morgenen finge sig
Korkapper af Klerkerne, ginge saaledes ud paa Marken ud om Steenberg, og op paa Gaular

aas, hvor de skjulte sig en Stund. Da Messen var sungen i Byen, blev det Jarlen

sagt, at Sigurd var borte, og nu lod Jarlen Folk fare afsted allevegne fra Byen baade til Hest og
til Skibs for at lede ester ham; men han fandtes ikke. Jarlen lod gribe en islandsk Mand, An
dres Thorsteinsson, Broderson af Semund i Odde, som havde veret med Sigurd, og siger at
han vel maatte vide, hvor Sigurd var; men da Andres ikke vilde sige fra, lod Jarlen ham henge.

Cap. wl. Vormllluncl, se 1 B. S. 31.
Cap. Itt2. VKxnr, ogsaa Xil-Hu-v»Kni-, Vaagen (Kirkc-Vaagen) paa Sstvaagen-D i Halo<

galand, see 4 B. S. 276.
(ap. 103. Om Btesnbjsi-S og <3aul»i-a8 ved Staden Throndbjem, see 1 B. S. 205, 2

B. S. 91.
0661 en Gaard i det sydlige Island, hvorom see foran S. 221.

32^
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Jarlen lod og lcegge Sag an mod en Klerk, som hedte Baard, der havde laant dem Kap.
per. Gudmund Biskop var dengang i Byen og gav Jarlen mange haarde Ord, fordi han

havde tåget Andres af Dage; thi Andres havde tilforn vceret hos Biskoppen. Jarlen sendte
Brev til Kongen, hvori han berettede ham, at Sigurd var loben bort i den Hensigt at
begynde Ufred, og Kongen strev oster til sine Mcend i Viken, at de skulde vcere paa deres Post.

Sigurd Ribbung foer oster over Fjeldet, og kom til Østerdalen. Der stodte mange

Folk til ham efter den Aftale de for havde gjort, og saaledes samledes en heel Skare, som
foer oster til Vcermeland, hvor et stort Mandskab stimlede til ham tilligemed disse Krigs-
hovdinger: Thord Vstmand, Erik Late, Thord hans Son, Halvard Svade og Thorbjsrn
Krig. De vare i alt 12 Kirgshovdinger, og Alle havde meget Mandskab med sig.

Desuden modte ham der Harald as Skotyn, Alf Styrsson med hans Broder Gjardar, og
Amund af Folavold med stort Mandskab. Vcermelcenderne modtoge alle dem som kom

did, og forogede meget hans Styrke.
Siden foer Sigurd med sin Skare til Norge, og kom frem paa Raumarike. De

kom uforvarendes paa Kongens Frcende OlafMok, som var i et Bryllup paa Gaarden Leyrini

Bygden Skaun, omringede Huset, hvor Olaf var og havde en stor Skare og mange raste
Mcend hos sig. Ribbungerne tilbode Olaf, men ingen anden, Liv og Fred; men han

vilde ei tåge derimod, medmindre ogsaa alle hans Fceller fik den. Dertil gave de deres
Ja; men da Olaf gik ud holdt de fast paa ham, og drcebte Enhver af hans Mcend, som
gik ud. Der faldt 69 Mand og 20 af Kong Håkons Hirdmcend. Saa qvad Sturle:

Vpperen af hede Icrrnleg/)
Som Herser styrte vilde,
Lsb, rcrd for Kongemaag,
Langt bort fra Throndhjems By.
Og atter Erlings Frcende
Opland overfoer med Svcerd,

Og Staalets Trceer"> finge

Stortung Strid med Ribbung.

Ribbungerne forlangte af Olaf, at han skulde gjore Ed paa ei at ville vcere deres

Modstander, da de ellers vilde drcebe ham. Han svoer denne Ed; men sagde dog derhos,

at Eden ei var lovlig. Saasnart nu Olaf stap borr, samledes Folk til ham, og han sik
en stor og god Krigsskare, hvormed han foer mod Ribbungerne, og drcebte Nogle af dem.
Men eftersom Ribbungerne havde Frcender i hvert Huus paa Raumarike, fik de snart
Nys om Olaf, og kom uforvarendes paa ham. Olaf stap ud; men faldt kort fra Husene,
og de drcebte de Fleste af hans Folge, som han nyligen havde faaet.

Om 3« "H Disse Mcend, Ivar af Skedjohof og Fridrik Slafse havde dengang af Kong Håkon
Slafse, fgger Sysler i Hcende paa Hedemarken. Hedemarkningerne lagde meget Mod for Dagen,

l) Drabelige Krigsmand. 2) Stridsmcend, her Håkons Krigere.

164. (BKotun rigtigst OKnclin - som i „den rode Bog"), Gd. Skoyen, der,
ligesom loluvsllr, er beliggende paa den ostlige Side af Glommen i Nces Prcestegjcrld paa Ro
merige.

n (I.eorin, - strives vel rigtigst, som i „den rode Vog," i BK»un, nu
Gd. Loren i Sorums Sogn og Prcestegjcrld paa Romerige, see 1 B. S. 141 og Saml. t. d. N.
Folks Sprog og Hist. n. 121.

<sap. IN3. (Meisalwf—skrives i Dipl. fra 1327, 1337 osv. „a SllVicUotue
og BlcN6i«fue)," nu Skeouf, en stor Gaard i Haajord eller Hsygjord Sogn og Annebo Prceste»
gjoeld, et Par Mile N. V. for Tonsberg.
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stare op Krigspiil, udnaevnte Mcend af hver Treding, som holdt Vagt Nat og Dag, og
vare over hele Hedemarken sammenholdige deri, at den Mand skulde ansees som en For
rcrder mod Kongen, der ei var paa Venene, nåar Noden krwvede det. De havde 100
Mand af hver Treding til at holde Vagt i Bygderne, saa Ribbungerne aldrig finge Frem
gang der, hvorimod de ofte reiste sig fra deres Bygder imod Ribbungerne oster i Vcerma
land og ud til Raumarike, og voldte dem der mangen en varm Dag.

Håkon Konge og Skule Jarl havde gjort den Aftale mellem sig, at de skulde modes <sapit«,?ios.
i Bergen, hvor Kongen samme Vinter skulde holde Bryllup. Kongen gjorde forud, som

de havde aftalt, Anstalt baade til lule«Gj<estebud og Bryttups-Gilde. Om Hosten foer
Kongen oster til Viken, og fik haardt Veir, da han seilede fra Rott forbi Icederen. Ved
Asdags Tid, kom Kongen til Saeloerne under fortsat Storm; men Kongen frelste dog sit

Skib, Fredsbryderen. Saasnart Kongen kom i Havn, roede han de ovrige Skibe i Mode
paa en Hcegtejolle, og viiste Håkon Kavis, som kom forst, ind i Havnen. Håkon Kavis havde
mistel de fleste af sine Skjolde, som vare ophcengte i Forstavnen, og Skibet var meget lcek af Sei
ladsen. Saalcenge biede Kongen i Sundet, indtil alle Skibene vare komne. Om Mor

genen seilede han til Hornborasund, hvor han stodte paa Lastskibe, hvis Mandskab fortalte
Kongen, at Ribbungerne vare komne oster fra Vcermaland med stort Mandskab, efterat de

havde drcebt Olaf Mok, og dette syntes Kongen at varre stor Skade. Siden foer Kongen
til Tunsberg, hvor Arnbjorn lonsson og Simon Kyr kom til ham. Kongen fortalte dem,

at han agtede sig nord til Bergen, saasnart han blev fcrrdig; men de sige at han paa in
gen Maade maatte fare afsted formedelst den Ufred, som var i Vente. De toge da den

Bestutning, at Kongen skulde sende Dagfinn Bonde og Håkon Kavis nordefter, for at
sige hvad der forhindrede hans Foerd. Tillige sendte han Brev til Sveakongen, hvori han
mindede ham om den Skade, han havde lidt af Vcermerne, og bad ham ei at lade hans
Fiender forstcerkes i hans Rige, i det han paaberaabte sig den Forening, som havd? vceret
mellem de forrige Konger, at den ene skulde jage den andens Uven ud af sit Rige.

Kong Håkon seilede oster til Konghella; men alle de Ribbunger, som da vare i Viken, "?-

stak sig undaf op til Marker, saa der blev roligt i Viken, medens Kongen var der. Da Assel.
kom Askel Lagmand, som var gift med Junker Knuts Moder Fru Kristina, til ham. Kon

gen indbod sin Fraende Knut til sig, og lovede at vise ham megen Hceder, om han vilde
blive hos ham. Lagmanden gav et venligt Svar, men forlangte dog saadanne Vilkaar, som
Kongen vanskeligen kunde tilstaae. De talede meget om den Ufred, som Ribbungerne gjorde,

og derom at Håkon havde sendt to Breve til Svea-Kongen uden at faae Svar. Lag

manden bad ham sende det tredie Brev, og lod sig forlyde med, at han vilde vaere tilstede,

nåar det blev loest, og tilseie hvad der var efter hans Sind passende. Da sendte Kongen
et Brev af det Indhold, at Kong Erik skulde for ottende Dag Juul have jaget hans

Uvenner udaf sit Rige, og tilfoier, at han ellers utvivlsomt Selv vilde hevne sin Skade.
Lagmanden lovede at give Kongen sand Besked for ottende Dag Juul, hvorefter han for
blev endnu to Dage hcederligen bevcertet. Derpaa skiltes de ad. Kongen foer nord til Tuns

berg, hvor han kom 7 Dage for Juul, og stcevnede til sig Lendermamdene fra Raumarike
og Hadaland, og der strommede meget Mandskab til Kongen.

Kong Håkon holdt lulen med stor Pragt; men jcevnligen kom der Mcend til ham, som w«.
klagede over det Ran og Tyveri, som Ribbungerne, Vcermerne og Markemcendene ovede Rqadsiutn,!,"^

Cap. lftO. Nott (Nl-ott). Oen Rot ved Icederen, ste foran S. 83.
sewHnr, Scelserne ved Lindesnces, see 1 B. S. 321.
Uorudorusuna', ved Lillesand paa Agder, fee 2 V. S. 156.
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<sapit«l 109.
Om K. bakon

mod dem. Under lulen kom Brev ostenfra Sveakongen; men Kongen fandt i hans Ord,

at han kun lidet vilde raade Bod paa, hvad Kongen forlangte. Derefter gjorde Kongen
vitterlig, at han strax efter lulen vilde ride oster mod Vcermerne og Ribbungcrne, for at
hoevne den Skade, som de havde gjort ham. Tillige sendte Kongen Bud til Arnbjorn

lonsson, at han ffulde mode ham ved Eydaffov; men Simon Kyr, Baard Brimstein og
Halvard Bratte ffulde stode til ham i Marker. Icevnligen holdt han Thing med sine
Mcend, og bod dem gjore sine Vaaben istand; han sendte og Bud til Folden, at de skulde

holde Rideheste i Beredffab for ham, og Vestfoldingane sendte ham 209 Heste, hvorved
de viste deres gode Sindelag imod ham.

Kong Håkon foer fra TunsbcrgZDage efter Juul, og med ham vare disse Formcend:
Nikolaus Paalsson, Gunnbjorn Bonde og Harald Stangarfylja. Derimod efterlod Kon
gen paa Berget Olaf, Ingas Son og Eystein Hroason, tilligemed 290 raske Mcend, som vare
mest tungtbevcebnede. Kong Håkon seilede fra Byen udcnskjcers paa en Skude, og dette

var det ottende Aar af hans Kongedom. Da han kom til Hauksvik, kom Rideheste ham

imode, og der steg han til Hest med sit hele Mandffab. Da Kongen kom under Eika
bergsstov, msdte de ham, der havde faret Landeveien, tilligemed mange Bymcend fra Oslo.
Derpaa holdt Kongen en Tale til sit Folk, hvori han siger dem, at han vilde dvcele to Nit
ter i Oslo, og bad dem derefter indrette deres Fcerd. Nikolaus Biskop var i Byen og

havde spurgt, at Kongm agtede sig til Vcrrmeland. Der var ogsaa kommen en Prcrst
oster fra Vcermeland, som hedte lon, og ham fortalte Biskoppen, at Håkon Konge agtede

sig til Vcermeland med hele Norges Hcer, hvor han vilde opbrcende Koner og Born; men
alle Prwsterne vilde han lcegge paa en Stige og hudstryge. Prcesten foer nu bort ien
Fart og fortoller denne Tidende hvor han kom frem, og i to Dage gjorde han Reisen fra
Norge til Vermeland. Kongen sendte Harald Stangarfylja ind til Byen, og lod sige, at
han vilde vcere i Bistopsgaarden, saalcenge han var i Byen. Biffoppen siger, at Ulve og

Kalve ikke godt kunde vcere sammen, dog red Biskoppen ham i Mode og modtog ham i al
Sommelighed; men Kongen tog ind i sin Sysselmands, Halvards Gaard. Han talede

om mange Dele med Dagfinn Bonde, og ligesaa om hvad han havde bestuttet angaaende

sin Son Sigurd, dersom han ikke mere stulde komme tilbage. Han havde ikke stere Ssn
ner, og Sigurd og Cecilia Kongedatter vare hans Born med Ksnga den Unge.

Strax derefter vendte Dagfinn Bonde tilbage, men da han kom ostenfor Nestar kom
Drivisen paa ham, og han blev nodt til at vende om til Fastlandet; men paa de fleste
Steder vare Ribbungcrne i Veien med store Skårer, og en Mcengde Tydskere laae i San
defjord med deres Kogger. Da de spurgte til Dagfinn, lode de ham fare til sig, behand

<sap. IW. NlllnsKuxr, Eidstoug i Solser, see 1 B. S. 32.
Ver vik ai- („VNivlKum, »em Knlla», a Oanclum," heder det i et Document fra

14de Aarhundrede), nu Bugaarden, en meget betydelig Gaard, strax paa vestre Kant af lLadestedet
Sandefjord i Sandefjords Prcestegjceld, Laurviks Fogderi, cfr. Saml. t. d. N. F. Sprg. og Hist.
3 B. S. 604—7.

I?«Il6in eller nu Folloug, see 1 B. S. 61.
Cap. IW. eller IlnuKsviK, d. e. Drsbak, see foran S. 2^B.
ViKaderA

rigtigste, nemlig nuvcerende, strax i Syd for Oslo liggende, Gaard Egeberg paa Berget af sam
me Navn.

N6Biai-, hvorom see 1 B. S. 206.
srcli-, nu Ladestedet Sandefjord i Laurviks Fogderi. De mange tydj?e Kogger,

som det fortcrlles her laae paa dette Sted, synes at tyde hen til, at Sandefjord allerede paa denne
Tid (1225) har vceret et Handelssted, ligesom det var i Slutningen af 14de Aarhundrede, hvilket
blandt andet erfares af „den rode Vog."
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lede ham vel, og lagde hans Skib mellem Koggerne. Isak i Be, som havde Syssel i
Sogn, havde vceret hos Kongen i lulen, og havde faaet Orlov til at fare Nord; men han
kom i samme Driviis og vendte tilbage til Tydfferne, som toge vel mod ham. Dagfinn
biede der med sine Folk indtil Isen minkede, og de fore derpaa nordefter til Bergen.

Kong Håkon foer fra Oslo om Måndagen op til Raumarike, hvor han var om Nat-

ten hos Gunnar paa Berg, og gjorde derefter Omgangs-Beseg i Bygden. Den anden Nat
var han oppe paa Fyri ved Elven. Ikke langt fra Midnat kom nogle Mcend af Heste

vagten til ham, og sige, at der var Ufred paa Fcerde imod dem. Kongen ktcedte sig ien

Hast paa, og Mandffabet leb ud. Der var saa klart Maanestin, at Folk kunde see vidt
omkring sig; men KoNgen vilde ikke lade blcese i Krigsluren, fordi der ei var noget «frede

lige at see, dog sendte han allevegne Folk ud paa Hestevagt. Der vare nogle Mcend komne
til Hest fra Hadaland, og disse troede Hestevagten vare Ufredsmcend. Om Morgenen red

Kongen med sin Hoer esterover langs med Aaen til en Gaard, som heder Nces, hvor der
varen storKirke. Der kom til ham Sysselmcendene fra Hedemarken, Friderik Slafse oglvar
afSkedjohof med !50 vel bevcebnede Mcend. Dagen efter foer Kongen ester til Elven,

hvor det blev ham sagt, at Vcermerne havde samlet en stor Hcer, og havde faaet Nys om
Kongens Fcerd. Den folgende Dag foer Kongen til en Bygd som heder Vinger, to
Mile derfrå, og der blev Kongen om Natten; thi han troede at der vilde komme nogle af
Vcermerncs Udsendinger til ham. Den samme Ovceld overfalde Ribbungerne Nogle af

Kongens Skårer og drcebte nogle Mcend for ham.

Kong Håkon kaldte sine Krigshovdinger til sig, og aftalte med dem, hvorlundeHceren stulde Haf/ns T.ile
falde ind i Vcermaland; thi Ordet gik, at baade Landsfolket og Ribbungerne vilde gjere
ham Modstand. Der vare og de, som fraraadede ham at ride ind ien anden Konges Rige,
sigende, at der var en stor Hcer i Vcermaland; men om Sveakongen ogsaa vilde gjere ham
Modstand, vilde Faren vorde end sterre. Kong Håkon holder da felgende Tale til Hceren:
fingen overvcettes Kaadhed brager mig til denne Fcerd; men om end baade Ribbunger og
Vcermere stande op imod os, ville vi dog ei frygte deres Modstand; thi vi have vort Gods
og Frihed at forsvare. Ja kommer endog selve Sveakongen imod os, da skeer een af De
iene, enten kommer det i en Hast til Forlig mellem os, eller og raader Gud for vor Skjebne.

Men visseligen skulle vi hevne den Skade, som er bleven os gjort fra Sveavcelde uden
nogen vor Skyld." Fcerden ordnedes nu saaledcs, at Kongens Mcerke stulde fare i Spid
sen med 80 Mand, Skutilsvende og Hirdmcend, vel bevcebnede og alle til Hest, og med

hver Hest fulgte en Mand til Fods. Forst fore Speiderne, som Hver havde to Heste.
Derefter fore 209 Mand og derncest 600 Mand fra Oplandene paa Slceder. Derncest
red Nikolaus Paalsson, og Harald Stangarfylja med 300 ridende Mcend. Derncest

Vor (vNi). Herved maa vel enten menes Gaarden Bs i Sognet af samme Navn i Lade
viks Prcestegd., eller Gd. Bs i Hopperstads Sogn i Vik, begge i Ittre-Sogn. Da den sidst
ncrvnte, endffjsndt betydelig, ligger henved Miil fra Seen og temmelig afsides, saa gj etter
man udcn Tvivl med langt stsrre RimeligKed paa den fyrste.

<sap. 111). nu Gd. Berg i Skedsmo Sogn paa Romerige, ikke Berger i Fedt Evgn
sammesteds, see Saml. t. d. N. F. Spr. og Hist. 11. 117.

nu Fyri, en Gaard beligends ved Glemmen, paa dens vestre Side i Udences Sogn
og Nces Prcestegjceld paa Romerige.

Unlmr er uden Tvivl den betydelige Gaard Holm i Sognet af samme Navn i Borge Pree«
stegjceld i Smaalehnene.

Xe», nu Nces i Sognet og Prcestegjoeldet af dette Navn paa Svre Romerige
Btraumi-, nu Strsm i Strsms Sogn i Odalen.
VinFl-, nu Vingers Sogn i Solser.
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Vapitel 112
Konge», kom til

Vcermaland.

Vapitel HF.
Kongsmamdene

slaaes.

Oapitel 114.
Bygden odelceg
ges af Kongen

kom paa Slceder alt Mandffabet ude fra Sekanten i Alt mere end 800 Mand. Sidst
red Lodin Paalsson og Erling Liodhorn, Harald Vesete, Gunnolf Hvite og Guttorm Er

lendsson, med 500 Mand. Kong Håkon havde desuden selv 520 Mand i Vcermaland.
Dog syntes Hceren formedelst Slcederne langt storre end den var, og endffjondt der var

to Miles lis-Vei over Våndet, var dog den ene Ende af Hceren kommen af Isen, fo
rend den anden var kommen paa den.

Om Qvcelden, da Krigshovdingerne skiltes fra Kongen, bad han hele Mandskabet
mcette sig Midienat. Derpaa lod Kongen blcese i Luren og Hceren rykkede frem efter

den Bestutning der var tågen. Vinden var loi og det var meget koldt. Mod Dag
sendte Kongen nogle Mcend frem midt ind i Skoven, hvor der var et stort Scele-

Huus ved Siden af Kirken, og der i Gaarden lod han gjore en stor Ild. Ncesten lige
i Dagningen kom Kongen til Ilden, og Mandffabet varmede sig en Stund; thi de Fleste

blande dem vare forfrosne. Forend det endnu var ganffe lyst, red Kongen derfrå med hele
Hceren. Eidaskov er 12 Mile lang, Kirken ligger midt t Skoven, og nåar Isen lig
ger, er Veien god og jcevn. Da nu Kongen kom ud af Skoven og ind i Vcermaland, kom

hans Speidere ham imsde, der fortalte ham, at der ingen Samling af Folk var i Landet,
men at alt Folket var stygtet ud af Bygden for Kongen til Skovene. Iligemaade vare

alle Ribbunger borte. Derpaa fortes Hceren til nogle Gaarde, som hede Morast, der
ligge ncermest i Landet fra denne Side, og der vare alle Folk hjemme. Da gjorde Kon»

gen vitterligt, at han vilde fare med Fred til Bonderne, om de vilde overgive sig i hans
Vold, og fceste deres Sag til hans Miffundhed.

Der dvcelede Kongen en kort Stund og gav alle Mcend Liv og Fred; men der gik

Foderet op for Hestene. Om Qvcelden kom Kongen til en Bygd, som heder Eidar, hvor
han overnattede paa en Gaard, som kaldes Medalbo, der tilhorte Odd Eriksson. Dette

var Fredagen for Septuagesima. Kongen havde mange af Krigshovdingerne i sit Telt
om Qvcelden; thi han havde tåget meget Viin med sig nordenfra, som for Frostens Skyld

ei kunde fores lcengere. Da hcendte det sig om Natten, at alle Viinkrukkerne bleve kastede
ud i Gaarden, og en droi Trediepart af hver af dem var frossen. Disse toge Kjsre
svendene og floge i Stykker; derpaa toge de lisstumperne, som de smeltede; men Nogle

fortcerede dem hele. Deraf bleve de saa drukne, at de kom op og sioges om Natten,
hvorved 14 Mand saaredes og Mange lemlcestedes. Om Morgenen bragte Kongen dem

til Rolighed, og Sysselmcendene vilde strår anlcegge Sag imod dem; men Kongen gav
dem den efter.

Om Loverdagen kom alle Krigshovdinger til Kongen, og Hceren var meget hidsig
paa at vitte brcende Bygden; men Kongen forhalede det til nceste Morgen, i den Tanke, at
Bonderne vilde komme og tilbyde ham Erstatning. Men da der syntes ikke at vcere no

get Haab mere derom, toge de sig til at brcende overalt i Bygden, hvor de fore frem. Men
saa aldeles havde alle Mand forladt Bygden, at der paa ingen Gaard fandtes en Mand.
Saa qvad Sturle:

Cap. 112. NidBk6j?r, miHan), nu Gd. Midtffoug paa hvis Grund Eidstougs
Kirke i Vingers Prcrstegjceld endnu staar, cfr. 1 B. S. 328.

Moi-9 Btir, nu Morast, ei langt fra den norffe Grcendse i Vcermeland, i Eda Sogn eg
Isse Herred.

Cap. 113. Ni6ar, nu Eda Sogn i Vermeland, i hvilket Gaarden MeclalbNr, nu Malby,
er beliggende noget sydostlig for Kirken.
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Forrcederi Vedens Hund^)
Mod Eneherre Med hede Gab

Haardt straffet blev Sluged' hvert et Huus
I Ostmarken, I Vcrrmers Vygd,
Da Kongen havde Og snaroiet
Lost Ellens Hundo Pilens Huud^)
Og ham mcrttet Foer ulende
Med Astetrce. Om Gaardens Led.

Saa siger OlafHvitastald:

Du Krigsstormens Vcekker!

Straffed' Vcermers store Svig;
Krig lod Du, Konge, rase,
Ild gik om Folkes Huus.
Vsnder lede Qval, da Saarstammen

Mod hoie Himmel stiger.
Svcerde-Ilings Qphav!

Med Ild Du revsed' Svig.

Ncer ved et Vand leb en gammel Kone ud og spurgte: „hvor er Nordmanna-Kon

gen?" Det blev hende sagt. Hun gik djcerveligen til ham og bad, at han ei vilde brcende
hendes Datters Gaard, fordi hun havde vovet at vcere hjemme. Kongen lovede, at det
ffulde saa vcere, kalder til sig en Gjcest ved Navn lon Omage tilligemed 3 andre, og bsd
dem ssrge for, at ikke Gaarden blev brcendt, fordi denne Kone var den eneste blandt Vcer

merne, som vilde forlange Mistundhed af ham, tilfoiende, at stere Bygder vare blevne übrcendte,
dersom Nogle havde indfunden sig hos ham for at bede om Mistundhed.

Da derefter noqle Mcend kom til Kongen, som fortolle ham, at Vcermerne havde Epitel itg

fceldet Trceer i Veien for ham ikke langt fra en Kirke, som hedte Nykirken, sendte Kongen "sßmatchuZst
hundrede Mcend til Hest og Buestyttere afsted. Da de kom til Braatehugsten, vare der
tun nogle faa Mcend tilstede, som strax ilede bort, og da bleve de fceldede Trceer hugget

over med Bolsxer, og Kongen lod imidlertid holde Vagt, at intet Baghold ffulde lcegges.
De som forst rede over de fceldede Trceer med Kongen ilede fort afsted; men siden ledede
Mandstabet sine Heste ial Mag over Forhugningen. Da det blev sagt dem, som kom
bagefter, at Kongen sioges med Vcermerne fremmenfor de fceldede Trceer, stormede
Mcengden frem til Forhugningen, og der blev stor Gny derved at Slcederne ssnderbre

des. Da Kongen og hans Folk nu Horte Braaker, troede de at der var Ufred paa Fcerde,
og vendte om igjen det forteste de kunde, og ncer var der steet en Ulykke, for Folk kjendte
hvercmdre. De fore dcrpaa til en Bygd ude i Landet, som heder Arvik.

Kongen kom der med de Folk, som fulgte ham, tidlig om Qvcelden, og da han var Eapitel us,

astlcedt, blev der blcest i Krigsluren, og det blev ham sagt, at Vcermerne vare komne og ""'
stoges med Mandskabet, som var bagefter i Skoven. Kongen sprang op, tilligemed den

Hcer som fulgte ham, og de rede afsted til Skoven; men da de modte Hceren havde den
intet ufredeligt hert, og ncer var det bleven deres Dod, som havde udbredt dette Rygte.

1) Ilden, som sdeltvgger Clletrcret. 2) Vramdets Hund er Ilden, som sortcerer Vrcendet. 3) Samme
Billede paa Ilden.

(sap. tl3. nu Ny-Kirke ved Nysockens Ssen.
viki- nu Arvika i Sognet af samme Navn ved Kyrkviken, en Vugt af Elga-

Fjorden.
111, Binds 2dct Hefte- 33
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Eapitel 117
Kongens Tog i

Vermeland.

Derpaa foer Mandstabet til de for dem bestemte Telte. For Dag kom 6 Mcend, hvis
Formand hedte Geir, til Kongen fra en Bygd, som heder Strand. De bade Kongen
om Miffundhed, og lagde Alt i hans Vold. Kongen tilstod dem Fred og Forlig, og be
stemte det Mcerke paa alle de Gaarde, som vare i denne Bygd, at de skulde tåge en stor

Stang, binde derpaa en hvid Blceie, og reise den paa det Huus, som hoiest var paa Gaarden
og da stulde Alle derpaa kjende de Gaarde som vare givne Fred. I denne Bygd vare

ikke mere end 14 Gaarde; dog gjorde stere af Indbyggerne stigt Mcerke, og Alle singe
de Fred.

Derpaa red Kong Håkon med hele Hceren om i Vermeland, og hvor de fore frem
blev Bygden brcendt der, hvor Indbyggerne ikke vare hjemme. De fore alt til de
kom til en Bygd, som heder Gladathorp, hvor de og broendte. Da nu Kongen kom
til en Gaard som heder Knoll, kom Bonderne til ham, og bade om Naade paa deres
Landsm<ends Vegne, overladende Alt i Kongens Vold; og fordi Ribbungerne ikke havde

vceret der i Landet, indgik Kongen Forlig med dem, hvorefter de gave ham 8 Gidster, som
fulgte ham hjem til Norge. Kong Håkon vendte nu hjemefter, og var om Natten hos
Gils Bonde paa Strand, hvor der ikke var brcendt. Vcermerne fortcelle, at der hviler en
hellig Mand ved Navn Thorgeir. Derfrå foer Kongen om Morgenen, og hvor de fore
frem, blev der brcendt, fordi Ingen kom for at bede ham om Naade. Natten efter var

Kongen ved Kjolen paa et Sted, som heder Sa urvik, og foer med sine Folk om Morgenen

til en Bygd som heder Holmadal. For de kom der, havde Folket samlet sig mod dem,

hvor der var de fleste Klever og trangeste Skove. Esterar de havde studt paa hverandre
en Stund, sprang Mandskabet af Hestene og ind i Skoven efter Vcermerne, som undrom

te, og deres Skjebne blev vcerre end Hines, som ei havde gjort Modstand; thi der blev
saa aldeles afbr<endt, at ikke en Hytte blev tilbage. Denne Bygd var i Ribbungernes
Hcender, og de fleste af dens Indbyggere vare i Sigurds Tjeneste. Saa qvad Sturle:

Mod Himle» Ild-Reg spiller,

Ild lsd om i tsmret Hal;

Vist troer jeg, Skovens Sorgi)
Svsmmer om blandt Folkets Hus'.
Trolsst Folk udryddes

For Kongens Vrede stor;
I Vcermers Land blodfarver

skarpe Klinge.

I) Ilden, som odelcegger Skov og Temmer. 2) Som uddeler Ringe, d. e. en gavmild Mand.

ll6. stiond, nu Strand paa Vestsiden af Elga-Fjorden i Elgå Sogn, i S. V. for
Urvika og henved 2 Miil nordenfor Glafva Kirke.

Cap. 111. (6la(lghoiB, ftw<ll,filoB). Af disse Varianter bliver maassee den
fyrste det Rigtige; i alle Fald kan hermed ei vcere meent noget andet end det lige i Syd for
ovenmeldte Strand liggende Glafva Sogn i Gillbergs Herred. Strax i Sydvest for Kirken ligger
Gaarden linollr, nu Knoll, og noget lcengere i Syd er Glafsfors Icernbrug

OauiviKi- er maaffee nuvcerende Sulvik ved liMinn, nu Kslen- eller Ksla-Sogn i Jose
Herred, og omtrent H Miil nordenfor Btl«n6, hvor Kongen overnattede. Fra drog Kon
gen til Bygden Ilulmadalr, der efter Omstcendighederne ei kan have vceret nogen anden, end Dalstroget,
som nu udgjor larnskogs og Karlanda Sogne i Nordmarks Herred, hvilket fordum maa have havt
Navn af yMI-i da det modscettes ve«ir! Ilnlmnclali-, som nu fortrinsviis dencevnes
Holmedal, ved den nordre Ende af Holmedals-Soen i Nordmcnks Herred, hvorfra der over Toks
mark i samme Herred kun er Miil til Rigsgrcrndsen i Sdemarks Sogn i Idde og Marker Fog<
deri. Den sidstncevnte Egn maa ude» Tvivl vcere meent med vistnok en urigtig Lcese
maade for der nerrmer sig mere til Navncts rigtige Form OvclnmsiK, ste
4 V. S. 3s.
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Da Kongen nu kom til vestre Holmadal, kom baade Prcester og Vender mod ham,

og bade om Naade. Da gjorde Kongen vitterligt, at al Brand skulde ophore, og truede
dem med Tab af Liv og Lemmer, som overtraadte hans Bud. Om Natten var Kongen
i vestre Holmadal hos en Prcest, som bevcertede ham vel; men der var ingen anden Drikke
end Melkeblande, og der var ingensteds hedtgaaet Vl at faae at drikke i Vcermaland;
derimod skortede det ikke paa Kjed; thi O-vceget var ingensteds drevet bort. Morgenen
efter foer Kongen vester til Skoven, og kom ved Middagstid til sit Rige. Om Natten
vare de paa Folkesberg i Borgarsyssel, og godvillige» fik han der nok afAlt hvad han behovede.

Arnbjern lonsson havde 400 Mand, hvormed han efter Aftale, agtede ar mode 113
Kongen paa Eidaj?ov; men da en Hoer af Ribbunger vare i Vcien, vendte han sig strax " Ionsso»,

mod den, hvorefter de fore den beneste Vei til Oslo. Da de kom der, var der ingen Bir

kebenere i Byen; thi dvcelede de ikke der, men vendte vester ud til Tunsberg. Da
Arnbjorn om Qvcelden kom til Oslo, vare Ribbungerne Morgenen for farne bort. Niko
laus Biskop, som var Arnbjorns Fosterfader og gode Ven, forsinkede ham om Dagen un

der Paaffud af at ville give ham gavnlige Naad; men de Fleste sige, at han gjorde dette,
fordi han vilde Ribbungerne skulde komme saa langt som muligt undaf. Arnbjorn blev seent
fcerdig til at forlade Byen, fordi hans Folk vare meget drukne, derfor rak han ikke langt
om Natten, hvorimod Ribbungerne ffyndte sig afsted det forleste de kunde. Da de kom
ud i Lier, tras de just en Bonde fra Tunsberg, som hedte Reidulf Guldkrop, og da han
sik Nys om Ribbungerne, foer han i al Skynding ud til Tunsberg, hvor der strår blev

blcest Allarm i Byen. Olaf havde 250 Mand paa Berget; men de havde Vanffelighed
for at troe Reidulfs Ord, og agtede kun lidet derpaa. Aftenen for Paals-Messe kom
Ribbungerne til Byen. Eystcin Hroason undkom med Nod og Neppe op til Berget, og
da han var kommen op Kleven, fceldede de Kongens Skutilsvend ved Navn Runolf. Der

faldt og Grim Hvite, og desuden bleve stere af Kongens Mcend, i Alt 14, drcebte her og
der i Byen. Hirdmanden Ketil Staur og Gjesten Eilif Dvcerg, som vare ovenpaa et

Loft, forsvarede sig saa mandigen hele Natten, saa der vanffeligen gives noget Erempel paa,
to Mcend have vcerget sig bedre end de to. Omsider brode Ribbungerne Huset ned over
dem, og stak deres Spyd derind, hvorefter de faldt med megen Hceder.

Efterat Ribbungerne havde ransaget Byen om Natten, fore de nord under Berget Epitel us.
og brcendte et Kongestib paa 20 Roersbcenke og tillige Skibet Fredsbryder«n. De brcendte br«nde'"Obene

i Alt 16 Skibe og drcebte to uffyldige Kjobmcend. Saasnart Dagen kom, fore de bort
vester paa Folden. De toge Kongens Leding, hvor de kunde naae den, og plyndrede Bonder
og Kjobmcend hvor de fore frem. Samme Dag ved Middagstid kom Arnbjorn lonsson

til Byen, og da det blev ham sagt, at han dennesinde ei kunde faae fat paa Ribbungerne,
vendte han med hele Hceren tilbage til Valdisholm.

Simon Kyr og Halvard Bratte vare, efter Kongens Befaling, farne op til Marker Enpitel 120
med 600 Mand; men som Kongen, da de vare komne der, var faren nordpaa, vendte de^"S,monKyr.

isberg. Herved meues rimeligviis Kongens Fodested, Folkensborg i Eidsberg Sogn
(see S. 201), ikke den Miil fra Veien liggende Gaard af samme Navn i Rodences Sogn.

Cap. 18. Nlillii- eller I.i6ir, nu Liers Prcestegjceld ved Drammen, (Frogners),
Hi-niniNbonr (Thrandby) og (Syllingdals) Sogne; hvortil og Horte nuvcrrende Brag
nces og Aassiden under Drammens Prcestegjceld.

Cap. il!>. Her har Forfatteren for at undgaa at sige „veBtr n
brugt Udtrykket ~veBtr a cfr. Cap. 121 og 122.

V»l<liBd6lml-, nu Vallandso, en Holme i Glommen lige udenfor Gd. Lindhoel i Eidsbergs
Sogn og Prcestegjceld i Smaalehnene, cfr. Cap. 333.

33"
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(sapitcl 121
Om Sendcmcen

dene

<sapitel 122.
Ribbungerne

''orcfraVcKf.ld

tilbage. Kong Håkon tog den beneste Vei fra Folkesberg, og var om Natten i den Bygd,
som heder Leirheimsskog; men om Morgeneu foer han ud til Oslo, og seent om Qvcel
den kom nogle Mcend fra Tuneberg, som bragte ham Tidende om hvad der havde tildra
get sig. Morgenen derpaa havde Kongen et Mode, hvori han talte saalunde: „leg haver

spurgt, at Ribbungerne agte at forfoie sig til Hedemarken for at mode de Bonder, som
der have samlet sig.. Nu vil jeg skifte Hceren i 3 Dele: Lodinn Gunnasson, Gunnbjorn
og Oplcendingerne skulle have en Trediedeel, og dermed vende sig op til Raumarike efter
Ribbungerne; jeg derimod vil fare op til Hadaland, og disse skutte folge mig, nemlig Ni
kolaus Paalsson, Harald Stangarfylja og Friderik Slafse; men Erik Ljodhorn, Klcemet

af Holm, Harald Vesetesson og nogle udkaarede Mcend fra Folden stulle fare til Tuns
berg, dog ikke lcengere uden de spsrge til Ribbungerne.

Da de Sendemcend, som fore op i Landet, spurgte, at Ribbungerne ikke vare farne
ovenom, vendte de vester om Asaskog, men singe en vanskelig Vei, og maatte ligge ude
om Natten. Da de vare komne fra Skoven, vendte Sysselmcendene op til Hedemarken;
men Lagmcendene og Gunnbjorn fore den beneste Vei ud efter Kongen. Da nu Kon

gen kom til Hakadal, kom Speidere imod ham der og sagde, at Ribbungerne vare farne

fra Vestfold op til Ringarike; men de vidste ikke, hvorhen de siden havde vendt sig. Kongen lod
sige alle Anforerne, at de skulde vcere fcerdige i Otten, og saa vare de. Kongen kom tidlig til Up
dal paa Hadaland. Her spurgte han, at Ribbungerne ikke havde faret op om Ringarike. Da

vendte Kongen tilbage uo efter Bygden. Kongen var om Natten paa et Sced som heder
Grattagref, og sendte Bgmund Olmodsson med 12 Mand og gode Heste ud i Bygden
for at speide. Om Qvcelden da Maden lavcdes, sagde den Mand, som sad ved Tagaab
ningen, at Speiderne lob tilbage til Gaarden, og at der maatte vcere Ufred. De, som

forst sprang efter deres Vaaben, floge Doren i Laas, saa Udgangen blev seen for de ovri

ge. Der var stor Sne, og Kongen befalede sine Mcend at begive sig op paa en Hoi, og
trcede sig en Vei i Sneen, indtil hans Mcmdffab, som var adspredt i Bygden, knnde der

komme til ham. Da kom Vgmund tii Kongen og sagde, at han havde modt Ribbungerne,
som kom udenfra; men vidste ikke hvor talrige de vare. Kongen tiltalte vredeligen sine
Speidere og sagde, at de havde tåget Flugten for de burde, da de ingen vis Tidende havde
at bringe ham, og nu bleve paalideligere Speidere sendte med Agniund. Han sagde

for han skiltes fra Kongen: „Gud lade mig saalunde komme tilbage, at jeg lcerer hver
Ribbung at kjende, eller de mig."

Da Ribbungerne fore fra Vestfold, forfoiedede sig til Oplandene og kom ind paa Ringa

rike. Saalunde stcevnede de Birkebenerne i Mode; men Ingen havde faaet Nys om

hinanden, for de ovenfor omtalte Speidere. Ribbungernes Speidere vendte ogsaa tilbage, og
sagde, at de havde seet bevcebnede Mcend, men vidste ikke hvor mange de vare. Da Si

Cap. «lu Lsrenskoug Annexsogn til Skedsmo Prcestegiceld paa
Nedre Nomerige, hvorover en Hovedvei fe>rer til Oslo og Christiania.

Cap. t2i. nu Asakffougen, en Skovstrcekning med en Gaard af samme Navn
ved Leer-Elven i Ncerheden af Hadelands Grcendse i Bjerke Annexsogn til Nannestads Prcestegd.
paa Romerige. Herfrå ferer en maadelig Vei fordi Leer-Soen, Aval-Soen og Skjerve-Vand til
Lunder Sogn paa Hadeland.

ll pp cl n 1,-, Opdal, eller det ssndenfor Gd. Haakenstad i Lunder Sogn i Sst, til henimod
Icevnagers Kirke i Vest, lobende Dalstrog; saaledes siges Gaardene paa hvis Grund
Updals Kirke stod, og snu Olim) at ligge i denne Dal.

6 rattane f, nu Gd. Greftegreo, Miil i Nordvest for Icevnagers Kirke.
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gurd, som var paa en Gaard, derhedS otr an g, havde spurgt, at Kong Håkon var paa Hada
land, lod han sende Bud i Bygden og sammenkalde sit Mandstab, som var paa en Hoi, hvor
de havde slette Telteboder. Han sendte sas de Mcend, som kjendte Veien bedst, for at
speide, og disse modte Vgmund og hans Fceller i Dagbrcekningen paa en Gaard, som He
ber lafnaker. Der faldt alle Ribbungernes Speidere ved Kirkegaarden.

Da Kong Håkon i Otten red fra Gaarden med alt sit Mandffab, modte han Oamund. Epitel

Kongen sporger, om han vidste noget til Ribbungerne. Han svarede: „ Ribbungernes °sDgmund,

Speidere bie Eder ved Kirkegaarden." Kongen svarer, at han havde gjort sine Sager
godt. Birkebenerne glcedede sig da i Haabet om snart at mode Ribbungerne; thi de vid
ste glegt/) hvor de havde vcrret henne om Natten; derfor skyndte de sig afsted af al Magt.
Imidlertid havde Ribbungerne brugt Natten og havde vendt sig ned til Tyri-Vander, saa
de vare borte, da Kongen kom til det Sted, hvor de havde vceret. Birkebenerne fulgte
deres Farevei og gjorde mcgen Hast, og da de kom til Tyri-Vandet, fore just Ribbungerne af
Isen og stcevnede vester til Dalene. Kongen forfulgte dem til Hest; thi der var ikke langt
imellem dem. Der var megen Sne og Fareveien saa smal, at ikte Flere end to kunde

ride jcevnsides. De Ribbunger, som vare bagest, havde kastet baade Vaaben og Klceder
paa Isen, og da de vare kjendte i Dalene, vendte de sig did, hvor der var det meste Ufore og
trangeste Veie. Da de kom til nogle heie Bergskraaninger, hvorfra de kunde see Birke

benerne paa Isen, holdt de Raad om hvad enten de skulde drage op til Thelamark, eller
til Haddingjadal og derfrå over til Valdres. De valgte det sidste; thi derfrå syntes de

at kunne vende sig saavel nordover til Sogn og Soen, som osterover til Asterdalene. Kona'^ak"^
Da Kong Håkon var kommen til Enden af Våndet, standsede han lidt, og da han

msnstrede Mandffabet havde han ikke mere end 20i) Mand, foruden Svendene. Han

holdt nu en Samtale med sine Mcend, og de fleste fraraadede ham at fare lcengere, da He
stene vare saa ilde medtagne. Kongen vendte da om, og tog ud om Mod he im den be
neste Vei til Tunsberg. Nogle bade Kongen sattte de Skibe i Stand, som vare brcendte,
og derefter fare nord i Landet, for at samle Styrke. Medens Kongen var i Tunsberg,

kom der Brev nord fra Skule Jarl, som vidnede om, at Jarlen syntes Kongen ei havde

holdt den med ham indgangne Forening, eftcrsom Kongen ei var kommen til Bergen i
lulen. Jarlen var kommen nordenfra i Folge den Aftale, at Kongen skulde holde sit
Bryllup i lulen. Jarlen tilfoiede, at han skulde bie Kongen til Paaste; og kom han da

ikke, macttte han troe, at Kongen ei vilde holde sic Lofte, og da vilde han selv gjore hvad han
fandt for godt, enten vise ham Trostab eller ikke. Alle Kongens Venner bade ham i alle
Dele holde sit Loste. Der var saa stcerk en lisvinter i Viken, saa Ingen kunne mindes

slig, og om end Folk gik op paa de hoieste Fjelde, saae de ingensteds nogen Aabning i
Isen; men derimod saae de mange Skibe, baade Kogger og andre Skibe, indfroene i Isen.
Mange Skibe forgik om Vaaren uden at der spurgtes til dem.

1) Meget noie.

Cap. 122. Af de flere Varianter er denne den rigtige, som sees af ftere Di
plomer fra 14de Aarhundrede. Gaarden hedernuScrtrang,.og er beliggende i Haugs Sogn paa 3?ingerige.

F a fua K i-, nu Icrvnagers Prcestegaard paa Hadeland.
lsap. 123. valir. Hermed er ncrrmest meent Sognedalen paa Ringerige, see 1 B. S. 45.
Cap. 124. Val-5-botninn, d. e. Bnnden eller den nordligste Bugt eller Ende af Tyri-

Fjorden, der optager Sognedals-Clven i Norderhaugs Sogn og Prestegjeld.
bestod fordnm af disse Sogne: Vikar (Viger), nu forenet med Hovedsognet

(Nykirke), OnarKeimr (Snarum), llolmliLimr (eller Ilulneimr, nu Holmen)
i Uollancl (Hovland) i (eller nu Eggedal) samt (nu
dlllberg) i jQsliisKernli (Kredsherred), cfr. 4 B. S. 46.
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Vapjtel 125
Om Gaute

Prcrss.

kapitel I2l>
O"' Ribbun.

aerne.

kapitel 131
Om Ribbun

gernr

Kong Håkon sendte Prcesten Gaute ester til Vetta-Herred, for at krceve sin Leding.
Han red den beneste Vei ester over Folden, og inden faa Dage kom han ridende tilbage
med 300 Heste, og endffjendt det var 3 Dage efter Midfaste, laa Isen aldeles fast over

hele Folden. Kongen bestuttede da at kalfatre de Skibe, som vare brcendte. Skibet
Oxen var sat paa Land noermest under Berget ved Danaklev, og dette havde Birkcbenerne
reddet fra Ilden; thi det Skib, som der fattes paa Land kunde godt fra Berget af bejkyt
tes mod Ilden.

Da Sigurd Ribbung havde spurgt, ar Kongen havde sat sig fast paa Berget, samlede
han alt sit Mandskab sammen, og da Benderne paa Hedemarken laae samlede, og holdt god

Vagt for sig, vare Ribbungerne desto mere aarvaagne. Men efterat Kong Håkon havde

jaget Ribbungerne bort fra Ringarike, var der nogen Tid, at der ei spurgtes til dem; thi
splittedes Bondesamlingen ad, og Benderne holdt Vagt hver i sine Bygder. Der for
tcelles at Nogle vare Benderne saa utroe og saa lidet Kongens Venner, at de hemmeligen
sendte Bud til Ribbungerne, hvorpaa disse med deres hele Hcer brede op fra Raumarike,
og kom efter Midnat til en Bygd paa Hedemarken som heder Skaun, hvor der er mange Kirker
og gode Gaarde. Ikke saasnart bleve Vagtmcendene dette vacr, fer de ringede med Storm
klokken i Hovedkirken paa Stanger; men eftersom Ribbungerne vare komne midt ind i Bygden,

var der ondt for at samle Folk; thi de drwbte hver og een, som vilde ile til Samlingsstedet.
De opbrcendte ogsaa to Gaarde, Ottastad og Hervin, hvor der boede to afKongens Mcend, som
havde mest at raade blandt Benderne. Da Benderne saae Branden, vendte nogle sig did, Andre
til Samlingsstedet; men Ribbungerne rede om i Bygderne, og drcebte hver Mand, som de
kunde faae fat paa. Sysselmcendene, til hvem de steste havde samlet sig, rede nu did hvor

de steste Ribbunger vare, og en rask Mand, som hedte lon Sandhafre, og bar Bendernes
Mcerke, red saa hidsigen frem, at han faldt tilligemed fiere Mcend, ferend Mandstabet
samledes. Da Benderne saae deres Mcend falde, vendte de Enhver segte at redde
sig saa godt han kunde. Ribbungerne forfulgte alle de Flygtende, og drcebte alle dem, de
kunde faae fat paa; men saasnart Sysselmamdene kom lcengere nord i Bygderne, stare de

paa ny op Krigspilen. Dog da gik det efter Ordsproget: ei er det let de Flygtende at stand
se. To eller tre Gange samledes Benderne igjen; men saasnart de saae en Mcengde Rib»

bunger samlede, ilede de afsted. Ribbungerne bleve desto djwrvere jo rceddere Benderne
bleve. Derefter segte Birkebenerne deres egen Frelse; men Halvard Biskop foer til Rib

bungerne og fik Naade og Fred for Benderne, hvorimod Kongens Ma?nd fore vester over
Våndet, og ud om Thoten til Tunsberg. Da Ivar af Skmdjohof og Thorgeir Biffopsmand
bragte Kongen Tidende om hvad der havde tildraget sig, blev han dermed saare ilde tilfreds.
De bade Kongen fare op til Hedemarken mod Ribbungerne; men det gik som fer, at Nogle

fraraadte Kongen det, og bade ham fare nordpaa ifelge Aftale mellem ham og Jarlen.
Ribbungerne toge deres Eiendomme til sig som faldne vare; men lagde store Beder

paa Benderne, og forligte sig saaledes med dem. Ribbungerne vendte tilbage til Viken, og
fore meget djHrveligen frem. Nogle Skårer fore Byen saa ncer, at de vare ikke mere
end een Miil derfrå. Som Kongen spurgte dette, udvalgte han 9 Skårer fra Byen til at

Cap. 123. r oll<lin, den ydreDeelafChristiania-Fjorden, og Vetta-nerall, see 1 B.S. 63, 209.
DgnaKleif, see Tunsberg 1 V. S. 60.
Cap. 126. BK»un a HeiclmsiK, nu Stange Prcrstegjceld paa Hedemarken, see IV. S. 33.
3 tun Sii' (a stsnKum), nu Stange Prcestegaard, paa hvis GrKnd Hovedkirken staaer.
l)tt»8tllllir, nu Gd. Ottestad, hvorAnnerkirken staar i ovenncevntePrcestegjcrld, cfr. 18. S. 118.
Nei vinn (Nve,vinn i Dipl.), nu Gd. Hverven, store og lille, Nabogaard til Ottestad.
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fare mod Ribbungerne, og folgende vare Formcend for dem: Gunnbjorn, Harald Stangar
fylja, Ivar af Skeidjohof, Guttorm Erlingsson og Isak af 80. De stodte paa Rib
bunger-Flokke i Oslo-Herred paa en Gaard som heder Anglceysa, og der blev et Slag, hvori
Birkebenerne finge Seier. Der faldt Nikolaus, Reidars Broder, en af Ribbungernes for
nemste Mcend, og 30 Mand med ham, og derefter turde Ribbungerne ei fare Oslo By
saa ncer som for.

Torsdagen efter i Paaskeugen lod Kongen sine Skibe bringe tvcers over Ncesset uden- kapitel
for Skeljastein og siden til Hundsund, hvor der endnu laa stcerk lis; men Havisen var '
losnet fra Land og alle Udsundene aabne. Efter Paaske-Ugen seilede Håkon Konge nord
til Bergen og var 6 Dage paa Veien. Jarlen var for ham i Bergen og tog gladelige»
imod Kongen. Der blev nu gjort i Stand til Håkon Konges og Jomfru Margretas

Bryllup, hvortilLendermcendeneog de bedste Bonder fra Gulathingslagen bleve indbudne, og
der kom ogsaa mange geistlige Mcend. Brylluppet var Trinitatis-Dag og stod i 5 Da

ge med et prcegtigt Gilde som bestemt var. Kongen bevcertede alle Karlfolkene i lule

hallen; men Dronningen, og Qvinderne med hende, vare i Sommerhallen. Klostermcende
ne derimod, hvis Formcend vare 5 Abbeder, vare allesammen i een Stue.

For Brylluppet sendte Kongen 80 Mand op til Valders, og disse vare deres For- i-w,

mcend: Alf Standceyk, Gunnar Sam og Klemet Lange. Dette var gjort for at holde Vastmwnd.
Vagt medens Brylluppet varede, at ikke Ribbungerne skulde gjore nogle Optoier. Da
disse nu kom til Valders, stodte de paa nogle Skårer afßibbunger, og disse foer strår mod

dem og sloges med dem. Der faldt mange Ribbungcr tilligemed to af deres Formcend,

hvoraf den ene hedte Ulf Skygner, og den anden Thorer Pcela, hvilke havde vceret de vcer
ste Ildgjerningsmcend og Rovere. Derefter vendte Birkebenerne sig imod Gudbrands

dalen, hvor der atter blev Slagsmaal imellem dem og Ribbungerne, hvori Birkebenerne som
oftest seirede, men mistede dog deres Formand, Gunnar Sam.

Esterar Kong Håkon og Skule Jarl havde opholdt sig lcenge om Sommeren i Bergen, Eapite,
lod Kongen udslrive Leding baade af Folk og Kost over hele Gulathingslag, hvorefter m

han begav sig paa Veien til Viken med 30 Skibe, hvorimod Skule Jarl vendte tilbage
til Throndhjem. De aftalte forinden, at Jarlen skulde, saasnart han kom Nord, fare Lan
deveie» og stode til Kongen ved Mjosen; men den som kom forst skulde sorge for at saa
Skibe i Stand. Da Kong Håkon seilede forbi Icederen, kom der et Busse-Skib fra

England, og der var lon Staal ombord, som havde gjort en Valfart til den hellig Thomas
Erkebiskop. De seilede ncer Kongens Skib, og Kongen spurgte efter Erkebiskopen, hvor
paa de svarede, at han var i England, reisefcerdig til Norge. Kongen spurgte hvo der

<sap. 127. er uden Tvivl Gd. nu Lyse, den overste GaardiOmKu
«lalr i Oslolieracl (nu Sorkedalen i Agersherred). vil vel egentlig fun sige den yder
ste Gaard af dette Navn (der er nemlig tvende: ovre og nedre), af det yderste af Noget.
Det maa hcrved bemcerkes, at Communications-Veien imellem Ringerige og Oslo-Herred i For
liden forte fra den nordlige Ende af Steens-Fjorden paa Ringerige igjennem Dalsiugten forbi
Storftaab- og Heglid-Vandene over til Lyse i Ssrkedalen, omtrent 2 Miil i N. V. for Christia
nia, imedens den nuvcerende Vei igjennem Krokkleven ferst er anlagt i en meget senere Tid. Da

laa i Oslo-Herred, saa er det aabenbart, at Tunsberg i det Folgende staar feilagti
gen for Oslo.

Cap. 128. eller steiniu, d. e. Gaarden eller Stedet Steen (Skille-Eteen),
beliggende ved Nordsidcn af BllelMBteinO-Bun<l (nu Piren), fom forbinder BKehaBtelNB-Arunn
(nu Steensarmen) med Troelen, der atter staar i Forbindelse med Ilundsunll imellem Foyenland
og Nstteroen, hvilket efter Gaarden Egences paa sidstncrvnte D, ogsaa kaldes Egences Sund,
cfr. Cap. 333.
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Vapitel 161
ErkebistepVeter
lommer i Land.

var bleven Erkebiskop, og lon svarer: „han som I vilde, Peter af Husastad." Kon
gen takkede Gud derfor. Om Qvoelden da Kongen kom til Havn, sendte han Breve Erke

biskoppen i Mede, hvorsomhelst han formodedes at lande, hvori der stod, at han skulde vcere
Gud og ham velkommen. Da Kongen seilede forbi Lidendesnws, kom Friderik Slafse ham
imede, der fortalte ham, at Ribbungerne vare der vide om i Bygden, og gjorde Mangt
baade ham og Benderne til Fortrced. Kongen dreiede nu af indtil Sundene, og sendte lette
Skibe ind til Mannadal mod Ribbungerne. Da nu Kongen seilede ind i Viken, blev det

ham sagt, at Ribbungerne vare ester paa Nestar og i Skida, hvor dengang en Mand ved
Navn Grim Svange holdt Bryllup. Da Kongen spurgte det, steg han ombord ien Sku
de, og foer mod Ribbungerne; men de finge Nys om ham, og fore ud af Byen om Nat
ten. Da Kongen kom i Dagningen og gik Glip af dem, vendte han om ud efter Fjorden,
og seilede ind i Viken, estefter Grindholm-Sund og derfrå ind til Oslo. Korsmesse-Af

ten kom han ind til Naesoddcn med !6 Skibe. Der deelte han Flaaden, og roede ind
under Trcelaberg med 7 Skuder, som bleve anferte af Ivar af Skedjohof. De ginge
paa Land og laae om Natten i Elv ina regg. Morgenen derpaa i Dagningen roede Kon
gen ind til Byen. Ribbungerne vare i Byen og sprang op, saasnart de bleve våer, at
Skuderne roede mod Bryggen. De stcevnede ud af Byen; men da Ivar kom mod dem,

sprang de tilbage til Byen. Da Kongen var kommen op paa Bryggen, tramgte han
strax op i Byen, hvor der skede kun liden Modstand. Der faldt fiere end 20 Ribbunger;
men alle de evrige reddede sig i Kirkerne, og om Morgenen gav Kongen dem Fred. Saa
siger Sturle:

Mcegtig Skarns-Tvinger
Gav velbevcebned' Skårer

Af Ribbunger i Oslo

Morke Slagets Qvceld.

Strax om Qvwlden foer Kong Håkon den beneste Vei fra Byen til Tunsberg.

Da Peter Erkebiskop kom i Land, sendte han de Breve til Kongen, som Paven
havde skrevet med ham, hvori han bad Kongen vcere Erkebiskoppens Ven> Selv bad

Erkebiskoppen også a i sine Breve Kongen om hans Venskab, hvorimod han lovede ham

sit Venskab og Troskab. Paa samme Tid kom der Brev til Kongen fra Skule Jarl og
Korsbredrene fra Nidaros, der indeholdt, at Peter Bedrager var kommen i Land, efterat
have tilkjebt sig Erkebijkops Navn med Kong Olaf den Helliges Penge, og de bade
Kongen lade ham gribs som andre Bedragere, der jvege den hellige Kirke. Disse sam
me Breve sendte Kongen tilligemed sine egne til Erkebiskoppen, og indbed ham til at kom

me ester ti! sig, eller at bie ham i Kongsgaarden, og selv tilbed Kongen sig at felge

til Erkebiskopsscedet. Da Kongen kom nord til Tunsberg, kom de store Skibe til ham,
der vare sendte i Forveien, som Dronningen og Kongens Moder vare ombord paa, hvor

Cap. AM. HuBNBt9lli,> Husstad, see 1 V. S. 94.
Marnacwlr (Mannfall-), uu Maudal i Mandals Fogderi paa Agder, ses 1 V. S. 39.
Re«j«r, Brunlangncesset, see 1 V. S. 206.
55Ki6«n (OKi6n), uu Staden Skien, ses 1 V. S. 66, 90, 113 og foran S. 72.

Vrsmgen ssndenfor Tsnsberg.
Ncesodden i Sydvest for Oslo, see 1 B. S. 61 og foran S< 224.

Al-VlabLrx, nu Alunverket ved Oslo, see 2 V. S. 55.
Nlvluar-sSK (eller Vlvwar-einK). Er den fsrste Lcrsemaade rigtig, bliver det formodent

lig nuvcerende Orsulien ved den sydlige Side af Alunverket; foretrcekkes den anden Lwsemaade,
da or det uden Tvivl Engestetterne imellem Alunverket og Loen^Elv.
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<3apitel 132
Om Stule Jarls

Foerd.

Gopitel «3
Om Kongen og

Birtebencrnl.

paa han skyndte sig ind til Oslo. Da kom en dansk Prcest fra Sigurd Ribbung med

Breve til Kongen, hvori han tilbod Kongen et Slag-Mode ved et Vand som heder Drafn;
men Kongens Mcend troede ikke, at han kunde fare did med Storskibene formedelst Strom
men. Da sagde Prcesten: „han tilbyder Eder og det Vilkaar, at I skulle fare ind til

Mo, og derefter nord til Leira, der vil han komme for at slaaes med Eder, og dertil
have I begge lige langt." Da Kongen gladelige» sagde Ja dertil, trak Praesten Sagen
didhen, at Ribbungerne heller vilde Kongen skulde ride op til Eid, og staaes paa Eidsvold.
Kongen svarer: „da vil Veien blive meget lcengere for os Birkebenere, som allerede for ere

farne nord fra Bergen til Skibs, nåar vi skulle ride 8 Raster dem imode, medens de ikte

have mere end 3 korte Mile over Våndet. Men vil dog Sigurd mode os der, da far
afsted saa fort Du kan, Prcest, og siig Ribbungerne, at de skulle faae Kong Håkons Mcerke

at see paa Eidsvold, saasnart Gud giver Leilighed." Derefter fore Birkebenerne ind til
Oslo i storste Skynding.

Skule Jarl foer, som der mellem Kongen og ham var bleven aftalt, op i Landet, og
med ham Gregorius lonsson, Paal Vagaskalm, hans Son Nikolaus og Peter i Giska.
Jarlen havde meget og vakkert Folk, og havde ladet staae mange Skibssom, som bleve
fsrte i Klover; han havde og mange Tommermcend med sig, gjorde al Fortgang paa Veien,
og kom til den sondre Deel as Gudbrandsdalen. Da sendte han foran sig 150 Mand,

hvis Formcend vare Kolbein Ketturyg og Ivar Utvik. Disse kom om Middagen til Ha
mar, hvor Sigurd Ribbung just var i Bad, og undkom med Nod og neppe til sit Skib,

og derfaldt nogle afhans Mcend. Derpaa roede han ud paa Våndet, raabte til Birkebenerne og
spurgte, hvo der anforte den Skare, som var kommen nordenfra? Ivar svarede, at det gjorde

Skule Jarl. Derefter roede Sigurd til Ben, hvor hans Folk vare, og sendte Erling Rumstaf
til Jarlen, der tog venligen imod ham. Siden modtes Skule Jarl og Sigurd med nogle
faa Mcend og taledes ved en Stund. Derpaa tog Jarlen Biskoppens Skib, tilligemed

alle de andre, som han kunde faae fat paa; da lod han og bygge 5 Skibe, der vare saa
store, at stige ei vare byggede i Oplandcne; men de bleve dog i en Rap såtte i Stand.

Da Skule Jarl forlod Tunsberg, sendte han en Graamunk med Breve til Håkon

Konge, som traf Kongen paa Fjorden, da han foer ind til Oslo, og sagde ham, at Jarlen
var faren op i Landet. Han bad Kongen skynde sig ham imode, og sagde, at Jarlen vilde
ssrge for der ei skulde fattes dem Skibe. Nikolaus Biskop var i Oslo og lod de Ord

falde, at han vilde soge at stifte Forlig mellem Ribbunger og Birkebener. Der bleve og

de Breve fundne, hvoraf Kongen syntes mcerke, at Biskoppen ei saa aldeles var ham tro,
som han havde lovet; men Biskoppen bad Kongen tilgive sig for denne Gang. Siden
foer Kongen op paa Landet, og alle Lendermcend med ham samt alt let bevcebnet Mand
ffab; men Halvard Bratte blev tilbage med nogle Krigsskarer for at holde Vagt paa

Skibene, der bleve lagte ud ved Elgja rnces. Den forste Nat var Kongen hos Gunnar

Cap. 131. Vrnukn (vinfn, vraumn), nu Drammens-Fjord, see 1 B. S. 37, 320.
Btr»umr. Herved menes vel den bekjendte Strem, som forbinder den indre og ydre Deel

af Drammens-Fjord, ved Strandstedet Strsmmen, som derefter har Navn, see Kraft N. B. li. 676 ff.
I.eira, Leer-Elven paa Romerige, cfr. Cap. 217.
M6, d. e. den vestenfor Vormen-Elv liggende Deel af Eidsvolds Sogn; og Vol

dene eller Sletterne ved Eidsvolds Kirke, paa Dvre-Romerige, see 1 B. S. 33, 90.
Cap. 132. 612KN. Gisks paa Sondmsr, see 1 B. S. 291.
ts)'!», d. e. Ol> in KolAg, Helge-Sen i Mjosen paa Hedemarken, see 1 B. S. 42 og foran S. 143.
Cap. 133. nu Ilgjcrrnet, en liden S, der i Fortiden synes at have vceret

sammenhoengende med Fastlandet, '.Mil sendenfor Ncesod-Tangen i Ncescddens Prgd. ved Ind
seilingen til Christiania.

111, Binds 2det Hefte. 34
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pac» Berg, den anden hos Amund Lagmand, og nod god Bevertning. Morgenen efter
fore Birkebenerne op til Eid, og da modte Speidere dem, som sagde, at Ribbungerne for
dem vare komne til Eidsvold.

Håkon holdt en Tale til sine Mcend ved en Bro og sagde, at Ribbungerne
6'surd Nivb- agtede at holde Slag med ham den Dag, og alle Birkebenerne glcedede sig ved, at de saa

snart skulde mode deres Fiender. Da fore de afsted saa fort muligt, og da de kom op til

Kirken, lob hele Hcrren ind efter Bakken til Aaen; thi de troede, at Ribbungernes Hcer
maatte vcere her i Forveien, efter hvad de havde tilbudet Kong Håkon. Men Ribbun

gerne holdt denne Aftale som de havde holdt de andre, saa at Ingen af dem var kommen
Birkebenerne imode; thi vendte Kongen om igjen og fordeelte Hcrren omkring i Gaar»

dene; men var selv i Prcestegaarden. Derpaa sendte han Speidere med nogle Ben
der op om Våndet, der stulde sige Jarlen, at Kongen var kommen, og bede ham i storste
Hast sende ham Skibe i Mode. Kort efter kom Sendemcrnd fra Jarlen, der sagde Kon

gen, at Sigurd Ribbungs Hirdmcrnd, Erling Rumstaf og Alf Styrsson, vare hos ham, og
begjcerede Fred og Stilstand af Birkebenerne, for at have en Samtale med dem. Kon

gen gjenmcrlede, at han ikke havde Noget at tale med Ribbungerne; men Sendemcendene

sige det var Jarlens Hensigt at forsinke saalunde Ribbungernes Raadstutninger; thi Skibene
kunde ei blive ferdige for efter 4 Dages Forlob, til hvilken Tid de alle fuldfcerdige stulde

fiyde paa Våndet. Da samtykkede Kongen iat Ribbungernes Sendemcrnd stulde ial
Fred stedes til en Samtale med ham. De frembare deres TErende og sagde, at Sigurd
Ribbung tilbod Forlig, og begjcerede, at Landet stulde deles. Kongen svarer saalunde:

„ mere kostede detKong Sverrer, Farfader min, og stere Besvcrrligheder maatte han udholde end
vi, for han vandt Norge under sig fra sine Uvenner. Da han fik Enevcrldet, anfaldt end
nu Mange ham fiendtlige»; men dog vilde han ei indgcmge i noget Skifte; men bad Gud
stifte efter sin Mistundhed. Nu kunne I ogsaa sige Eders Hovding Sigurd, at Landet

ei monne gaae i andet Skifte mellem os end det som Gud vil, og ikte heller vide vi, om
Sigurd er virkelig en Son as Erling Steinvcrg. Men det vide vi med Vished, at Er
ling ei var Kong Magnus's Son, og at det var Falsthed han foer med." Da bade Ribb

ungerne om, at der maatte vcrre Fred og Stilstand mellem dem Vinteren over, og at

de maatte beholde Oplandene til Sikkerhed. Da Kongen ncegtede dette, begjcerede de at
beholde Hedemarken og Raumarike til Vaaren. Kongen sagde: „om I sidde der i
Fred, saa drage I til Eder mange Tyve og ondt Pak, som I pleie, og da vil det
vorde vansteligere at jage Eder afsted end nu." Sendemcendene fore da til Skibs; men

Kongen lod Jarlen sige deres Samtale og tilfoiede, at han paa ingen Maade vilde dmle
lcrngere paa Eidsvold end 8 Dage; men agtede den at fare sin Vei. Dette var Da
gen efter Allehelgens Messe.

Snpi.el 425, Nu sendte Jarlen Nikolaus Paalsson til Kongen, som meldte Kongen, at Skibene
Om Elule Jarl . , . , ,
o« Niddungnne vare scrrdtge; men tllfmede, at de syntes ham endnu lkke tcette, og Kongen bad Jarlen sende

sig de Skibe, som vare fcrrdige. Da Nikolaus kom til Jarlen, havde han ladet Skibene
gaae paa Vand, men de vare saa lcrkke, at det var vansteligt at ose dem lends med Pum

pen, og de vare ingenlunde fcerdige til Krigsbrug. Da havde Ribbungerne forladt Ven
med deres Skibe, og fore hid og did ind i Aamundinger og Fjorde. Da Jarlen spurgte dette

Ijol-K- i Skedsmo Sog», sec foran S. 249.
Cap. IA4. Ili u. Broen, ved hvilken Kongen holdt en Ovmuntrings-Tale til sine Fol?,

mcm efter Sammenhcrngen have vcrret Vroen over And-Elven ved nuvcerende Eidsvold Icrrnvcerk.
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foer han nord til Ringsaker paa sine Skibe, lod nogle der ophugge og vendte nord til
Throndhjem med hele Hceren, uden dennesinde at sende Kongen noget Budslab fra sig.

Kong Håkon biede paa Eidsvold ester Aftale med Jarlen. Derefter foer han bort Epitel,:««.
med hele sin Hcer og agtede sig ud til sine Skibe. Da han kom til Raumarike, blev det

ham sagt, at Ribbungerne havde bragt deres Skibe over Thoten til Hadaland, og agtede at
drage sine Skibe til Tyri«Vandet paa Ringarike. Nu vendte Kongen sig over Hakadal til Ha
daland; men den storste Deel af Mandfkabet forfoiede sig ud til Skibene, da der vare Nogle,
som ei vidste, at Kongen var vendt om, Andre havde ikke Mod i Bryst til at folge ham.
Den forste Nat var Kongen i Hakadal; men nceste Dag spiste Kongen Middag paa

Gul lin paa Hadaland, hvor det blev ham sagt, at nogle Skårer af Ribbungerne dro
ge deres Skibe gjennem Bygden. Da sendte han Ivar Nef og Mandskab med ham
i Forveien; men Kongen foer senere, og kom til en Bygd som heder Brandabu. Der
kom nogle Mcend ham imode, som fortwlle, at Ivar var forfulgt paa Skoven Kjolveg,

og mange af hans Mamd drcebte. Kort ester kom Ivar og fortalte, at han havde redet
en Stund oster i Skoven, „da mange Ribbunger overumplede os saa pludseligen, at vi

med Nod og neppe kunde komme til vore Vaaben; thi Skoven er tyk, og tillige lob vore
Folk ind i Skoven for at frelse sig; men jeg, og nogle Flere med mig, fik vendt vore Heste
og rede derpaa tilbage hid."

Kong Håkon holdt med sit Mandskab om Dagen paa en Hoi, og da var ikke mere
tilbage af samme end 300 af 1500. Da dcc led ud paa Dagen, kom de Forfulgte tilba-

ge fra Skoven, derfor biede Kongen der om Dagen. Nu blev det ham sagt, at Sigurd
Ribbung monne komme did med sin Håer, og derfor holdt Kongen sit Mandskab samlet om

Natten. Thorbjorn Grom, Kongens Hirdmand, kom ved Afdags Tid og nogle Mamd
med ham, som alle vare plyndrede, og nogle saarede af Ribbungerne. Om Morgenen
i Lysningen sendte Kongen ud 50 Mand til Hest for at indhente Ribbungerne, og kom

de tilbage ved Middagstid og berettede, at Sigurd havde da vendt tilbage til Hadaland
med sin hele Hcer, og da Kongen syntes det ei lod sig gjore at forfolge dem op til Våndet,
fordi han ingen Skibsleilighed havde, begav han sig til Gjcestebud hos Baard, Provst
paa Gron, hvorpaa han vendte tilbage til Oslo med sinKrigsmagt.

Da Nikolaus Biskop paa den Tid var meget syg, sendte han Bud til Kongen og bad
ham komme til sig. Kongen havde paa denne Fcerd opfanget nogle Breve, hvoraf han D«o.

sluttede, at Biskoppen ei havde bevaret sin Troskab imod ham. Dette bar han paa ham,
og Bijkoppen, som tilstod det, bad Kongen tilgive sig. Han sagde gjerne at ville gjore
dette for Guds Skyld, og da han syntes ffille, at der ei var langt tilbage med Biskop

pen, dvcelede han der indtil Gud kaldte ham fra Verden. Kong Håkon fulgte hans
Liig til Graven og gav ham en god og sommelig Begravelse, som han vel fortjente; thi han
var en saare gjcev Mand, der havde meget at sige fremfor alle lcerde Mamd i Norge, ligesom

han og var kommen af den bedste A3t i Sveavcelde og Danmark, foruden at hall Har af
god indenlandff Mt. Endffjsndt han ingen Ven var af Birkebcnerne, sagde dog Kong

Cap. 135. Ringsager i Sognet og Prcvstegjceldet af samme Navn paa Hede
marken, see 1 V. S. 33.

Cap. li3V. N»Kn<i9lr, Hakedal paa nedre Romerige, see 1 B. S. 49.
Nullen (Nullin - i Dipl.), nu Gulde,!, en stor Gaard i Sondre-Aals Fjerding i Grans

Hooedsogn paa Hadeland.
Vrancladu, nu Brandbo eller Nces Sogn, det nordligste paa Hadeland, see l V. S. 34.

Kjolveien imcllem Hadeland og Thoten, see foran S. 13.
<3,sn (6,-on-i Dip!.), nu Graiis Pr<estegaard paa Hadeland. '
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Eapitel 13».
Kong bakon i

Konghella.

Kapitel 14»,
Kongen foer til

Vergen.

Håkon om ham, at vansteligen havde siig Mand vceret til som Nikolaus Biffop, i Ver.
denskundjlab og Anseelse.

Da Kong Håkon foer fra Tunsberg, gav han Dagfinn Bonde, Gaut paa Mel og
stere andre Maend nord fra Landet Hjemlov; men selv gjorde han sig fcerdig til at fare oster
til Elven. Dronningen og Kongemoderen fore op paa Berget, som Gunnbjorn jlulde for

svare, medens Kongen var oster. Medens Kongen var i Konghella, kom Askel Lagmand
og Fru Kristina til ham. Lagmanden fortalte ham, at Erik Konge og alle Svear heiligen
paatalede Kongens Faerd til Voermeland. Kongen svarede, at det var Lagmanden bekjendt,

hvor ofte han havde bedet Sveakongen om at jage de Tyve bort fra sit Rige, som dag
ligdags rovede i Norges Konges Land. Lagmanden tilstod, at han grant vidste dette, men
tilfoiede, at Sveakongen var endnu et Barn og havde ingen sikkre Raadgivere. Lagman

den var i Kongens Telt, og alt gik meget hcederlig til imellem dem. Dengang vare man
ge Bagler hos Kongen, saasom Lodin Gunnasson, Simon Kyr og Halvard Bratte. Kon

gen havde Moro as at drille dem med, at de ei havde tjent den rette Kongeson, da de vare
med Erling Steinvceg. Mange Mcend toge Deel i denne Drillen; men Lagmanden lydde
til og sagde til Kongen: „ville I, Herre, give os Goter Lov til at tåge Deel i Eder Nord

mcends Spog?" Da Kongen gav sit Ja dertil, sagde Lagmanden: „ikke vilde jeg sige
Usandt nåar jeg vidste det bedre. Det er mig ei bekjendt, om denne Erling, som Baglerne

tjente, var Magnus Konges Son; men det vecd jeg i Sandhed for Gud, at han ikke var

den Erling, som sad i Steenvceggen hos os paa Visingso. Om ham sige vi, at han
var Magnus Konges Son, derfor tcenker jeg, at I have tjent den Urette, som haver givet

sig hins Navn; men dette maa Du vide, Simon Kyr; thi Du var indspwrret med ham."
Kongen sagde da til Simon: „ sig nu, Simon, hvad Du veed sandest for Gnd at vare
om denne Sag." Simon svarer: „det kan jeg vidne for Gud at voere mig bekjendt; thi
jeg sad i Steenvceggen med Erling, og det var ikke den Erling; men derfor tjente vi ham,

fordi vi vilde have en Mand, der kunde gjore Birkebenerne Modstand." Kongen kmvede
de Tilstedevcerende til Vidne paa, at Simon tilstod, hvor falffeligen de havde faret frem, saa
vel som alle de, der tjente denne Erlings Afkom.

Kong Håkon og Lagmanden skiltes ad i meget Venffab, og gave hinanden sommelige

Gåver. Kongen bod sin Frcende Knut at fare med sig til Norge og lovede at vise ham
stor Mre for hans Faders og deres Frcendskabs Skyld; men hans Moder raadede ham
derfrå. Derefter foer Kongen nord til Tunsberg, hvor han kom lule-Aften, og sad paa
Berget i lulen. Dette var hans niende Regjerings-Aar. Efter lulen foer Kongen nord
til Bergen for at samle Mandffab; thi Ribbungerne forsta?rkedes meget i Viken og Op
landene. Han såtte Gunbjorn efter sig paa Berget med 100 Mand. Kongen seilede
udenjljwrs; thi alle Sundene vare tilfrosne, og han laa 8 Dage iHv aler. Der kom Gunn
bjorn til ham, og meldte ham, at de Mcend, som han havde dertil udnawnt, ei vilde sidde
paa Berget. Da foer Kongen Landveien tilbage til Byen, og truede dem med stor Straf

om de overgave Berget. Derpaa foer han igjen til sine Skibe. Det hcendte sig i Tuns
berg, at der skulde scettes Mast i Kongens Skib, og da Masten var reist, begyndte den at

Lap. 139. Kl ol r, Gd. Mcel i Sondhordland, hvilken i uyere Tider har udgjort en Deel
af Rosendal Varonies og Stamhus's Hovedgaard. Gaut paa Mcel og Gaut lonsson er den
samme Person, see S. 225.

Cap. 14N. ItvKlii-, nu Valserne, nogle smaa Der strax estcnfor Grimstad i Fjcere Sogn
og Nedences Fogderi.
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falde frem over Kongen stod derunder, da Trceet begyndte at falde, men

en Mand tog ham i Bceltet og rykkede ham hen imod Rcelingen. Der gjorde Gud et
stort Underverk; thi ingen Mand kom til Skade, endffjondt Mange stode derunder. Dette
forvoldtes deraf, at der var lis hvor Masten skulde slettes i Fod.

Da Kong Håkon seilede gjennem Eikundasund, vilde han lcegge til Lands. Vtand- /""" "'
skabet fatte sig derimod og sagde, at der var Dag nok endnu til at komme Icederen forbi, ler lAeren
Kongen erklcerede derimod, at han ingen Lyst havde til at seile, og yttrede, at han havde
dromt, hvorlunde der vilde trceffe ham noget Uheld forend han kom til Bergen. Dog sei
lede de Icederen forbi med god Bor, og kom om Qvcelden til Rott. Om Morgenen, da
de ginge under Seil, i alt 4 Langskibe, blceste en hvas Sydostvind, og da de vare komne
Dyjasund forbi, tog Vinden saaledes til, at Tougene paa Kongens Skiv neppe kunde holde.
Seilet kastedes frem paa Ankerfiigen, skjornede og faldt ganske ned paa Skibet, der begyndte

at drive ind paa Baaerne. Mandskabet gjorde da store Lofter; thi Ingen ventede atund
komme; men dog gjorde Gud et stort Underverk, i det de, endskjondt med Nod og neppe,

naaede Havn ved Verne Aumar. Baaden var knust, Seilet skjornet, og det meste Redskab

havde lidt Skade. Derpaa seilede Kongen nord til Bergen, hvor han stcevnede Lendermcendene
fra Gulathingslagen til sig, og sagde dem, at han vilde giore sig fcerdig til at reise oster igjen til
Viken. Men da de sagde, at Bonderne ikke saa hastig kunde samle Kost og Mandskab
til Leding, biede Kongen der til frem paa Vaaren.

Sigurd Ribbung fad paa Oplandene med en stor Styrke. Han sendte Breve nord til 142

Skule Hertug og Peter Erkebiskop, hvori han bad dem soge at gjore Forlig imellem sig «ng seger serlig
og Kong Håkon, hvorhos han begjcerede Landsdeling og Forligelsesmode mellem Ribbun

ger og Birkebenere. Da han havde sendt Brevene nord, stcevnede han sin hele Hcer til
sig, og foer med en stor Styrke ud til Viken. Da Birkebenerne, som vare i Viken,

spurgte det, trostede de sig ikke til at forsvare deres Sysler mod Ribbungerne; men fore

Alle nord til Kongen, som tog vel imod dem, og bragle ham Tidende om hvad der var skeet.
Kongen overlod dem otte vel udrustede Skibe,hvorpaa de fore tilbage oster med deres Mand
skab. Da nu Sigurds Brev kom nord til Throndhjem, sendte Crkebiskoppen og Jarlen

Breve oster; thi de troede, at Kongen var i Viken. Indholdet as Brevene var, at Kong
Håkon skulde modtage Sigurd Ribbungs Forligs-Tilbud, og Crkebiskoppen lagde Ban paa
hver den, som gjorde nogen Ufred, for Forligsmodct var provet. Disse Breve, som en
Korsbroder fra Nidaros og en anden fra Oslo tilligemed nogle af Jarlens Mcend bragte,

tras Lendermcendene ostenfor Agder. Da Lendermcendene havde hort Brevenes Indhold,
fore Sendemcendene nord til Kongen; men Lendermcendene ind til Viken. Da de kom

til larlso, havde de den bedste Bor til Oslo, hvor Ribbungerne forud vare, og Birkebe
nerne kunds der have vundet den fagreste Seier; men de vilde ikke udscette sig for Erkebi
skoppens Ban og desuden for Jarlens Vrede. Mandskabet vilde fare ind; men de sik ikke raade.

Da Brevene kom til Kong Håkon, syntes han ilde derom og sagde: „ikke vil jeg Epitel l«
saasnart give mit Ja til dette Landeskifte." Siden sendte han nogle Mcend med Breve " bingen.

l) Andre overscvtte Stavnsn; men formodentligen var det Tommecvcerk, hvorpaa det Skuur var
anbragt, der var paa Krigsstibene.

Cap. l41) Om Egersund og Kott, Sen Rot, see IV. S. 2<89 og foran S. 83.
d. e. Sundet imellem Hvidings-Derne i Vest, og Derne Gjersholm, Vusholm,

Oxholm, Langs 0 st. i Dst. hvor Kongen med Nod og neppe kom i Havn, ere da de
tvende noget i Nordost for hiint Sund liggende smaa Der, som kaldes Eyma.

Cap. Icrrse» ved Tonsberg, see 1 V. S. 36.
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nord til Erkebiskoppen og Jarlen, der indeholdt disse Ord:" I have skrevet os til cg trutt
os haardeligen, om vi ei vilde gjore Forlig med Ribbungerne og overlade Sigurd vor
Fcedrenearv; men os tykkes det haarde Vilkaar at samtykke i Landsliste med den Mand,
som ester sin Vyrd ingen Ret har til Norge. Nu kommer det for en Dag, som I strev
til os i Host, Herr Erkebiskop, da I kom i Land, at Korsbrodrene og I Alle tilhobe ei

vare hverandres Venner. Men Mage soger Mage, og Niddinger stride sammen, det
gaaer i Opfyldelse paa ler; dog det vcere som det vil, Gud stal stifte mellem os, og ikke Bi

stopper." Erling Liodhorn, som var noget i Slcegt med Erkebistoppen, var da just hos
Kongen, og da han Horte dette, svarer han Kongen saalunde: „det er ei underlige, at vor
Frcende Erkebistoppen findes i nogen Utrostab; thi det folger os Alle, som ere komne af
Standala-Mtten, at vi ingenlunde ere troe."

Vaktel 144, Da det led ud paa Vaaren, udbod Kongen en stor Leding og rustede sig til en Fcerd

Vurd N!^'oster til Viken. Samme Stund kom nogle Mcend nordenfra Jarlen med Breve, som
sagde, at Jarlen var falden i en haard Sygdom, som ansaaes for meget farlig; men ester
Guds Bistand bedredes han af Sygdommen. Da Kong Håkon en Sondag red op til

Alreksstad fra Bergen, som hans Vane var, kom en af Ribbungerne i en Fart lobendes
ham i Mode og havde i Haanden en Runestav, som en Ribbung sendte Kongen, hvori
meldtes, at Ribbungernes Konge Sigurd var dod. Han bad Kongen ien Hast ssrge for,
at ikke Knut stulde komme til at stette sig i Spidsen for Skaren. Kongen lod strår sende
Breve oster til sin Frcende Knut og tilbod ham, som for, gode Vilkaar. Kongen
paastyndede derpaa sin Fcerd oster og kom ester Seljamanna-Festen til Viken.

Epitel 145. Sigurd Ribbung dode i Oslo; men hans Folk stjulte hans Dod, forte hans Liig
gefrcrnde. op paa Landet og sagde, at han var syg. Derpaa sende de Harald af Lautyn, Alf Styrs-

son og Erling Numstaftil Gotland til Astel Lagmand og Fru Kristina, og bade, at Junker Knut

stnlde scette sig i Spidsen for Hceren, sigende at Landet vilde staae ham aabent, om han kom der-
hen. Fru Kristina troede dercs Tale og overgav Junker Knut i Ribbungernes Hcender, og

ham fulgte store Skårer af Goter og Markmcend.

Eopitel iis, Da Knut kom til Raumarike, lod han sig ndncevne til Konge, hvorpaa en storOm Knut oa
Ribbungerne. Mcengde Folk stimlede til ham, som Sturle siger:

Ei Freden holde vil,
Daadfulde Hovding tog
Efter tappre Fiendes Dod.
Stridsgjaeve Knut iler bryde

Vue med den tappre Gram;

De Lendermcend og Birkebenerc, som vare i Viken, troede, at der efter Sigurds
Dod ingen ny Ufred monne vcere at vente; men da de spurgce denne Tidende, samlede de

Mandstab sammen hver i sit Syssel. Alle Bonderne i Viken vare enige iei at gange
under udenlandst Hcer. Knut foer til Oslo, og lod sig der give Kongenavn. Den
Gang havde Guttorm Erlendsson og Klemet af Holm Oslo «Syssel, og vare vester i

Cap. 143. Otmnlnlr og StandalaMt see 2 B. S. 203.
<sap. 144. Aarstad, see 1 B. S. 81.
Cap. t43. (l<suktun, I.aulin - i Dipl.), nu Loften, en stor Gaard i Hovins An

nexsogn til Ullensagers Prccstegjcrld paa Romerige.

Den frygtelige Flok, som

Thi hidsigen de Gster
Skynded' at forraade Land.
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Eapltel 14

Hlider i deres Syssel. Bonderne sammenkaldte et Thing, og udkaarede Mandffab til
at fare til Oslo mod Ribbungerne. Bondernes Formamd vare Steinrod Prcest, Thor
bjsrn Slode, og Erik Ignarbakke, som bar Bondernes Mcerke. Da Ribbungerne spurgte

dette, fore de mod dem, og de modtes vestenfor Aker paa nogle Enge, hvor der blev et
stort Slag mellem Goter og Nordmcend. Der blev en Stands iblandt Bonderne, da de
modtes, og de gik langsomt frem; men da Birkebenerne saae dette, sprang de af deres He
ste og ginge djcerveligen fremad. Ribbungerne, som havde en modig Hovding, sogte stcerkt
ind paa dem, og fceldede strax i Begyndelsen Bondernes Mcerkesmand Erik Ignarbakke.
Da nu Bonderne saae, at Birkebenerne sloges djcerveligen, sprang de ogsaa af Hestene og
fulgte dem rast og modigen. Kort efter toge Ribbungerne Flugten, og der faldt en stor
Deel af deres udvalgte Mandffab tilligemed ncesten alle Goternes Hovdinger. Knut und

stap til Hest, og 3 Ribbunger med ham. Han ilede over en Bro, og der faldt hans Hest;
men han undkom med storste Nod og foer op paa Landet. Paa den Tid havde Ribbun
gerne den storste Deel af Oplandene inde tilligemed alle Skibe baade i Mjosen og andre
Steder. Ribbungerne indsatte Embedsmcend i alle Sysler der; thi der var slet ingen
Birkebenere paa Oplandene.

Kong Håkon seilede sor til Viken paa et Skib, som hed Dragen, og han seilede foran
de andre Skibe. Han lagde lil ved Aare, steg der ien Baad, og roede over til Gaar
den for at sporge efter Nyt. Bonden paa Gaarden svarer: „leg fortceller Eder den

Tidende, som vel tykkes Eder god; men mig synes den at voere meget ond: jeg havde to
Sonner hos Ribbungerne, som nu begge eie dode." Derpaa fortalte han Kongen hele
Tildragelsen med Slaget paa Aker. Kongen biede paa sine Skibe, og seilede siden ind
til Oslo. Derefter stcevnede han Lendermcendene fra Viken til sig, foer til Oplandene, og

lod 33 Skibe trcekke over Land fra Byen. Efterat Knut var flyglet, holdt Bonderne
fra hele Oslosyssel sig samlede i god Forsvarsstand, og biede saaledes Kongen. Arnbjorn
lonsson og Simon Kyr lod trackke 13 Skibe fra Elven. To Dage var Kongen
underveis. Han kom over det fsrste Eid op til Stafns bjorg, og der var to lange Mile
at trcekke Skibene gjennem Myrer og Skove, inden de kom i Våndet; der kom ham
imode Arnbjorn lonsson, Simon Kyr og Lodin Gunnason; siden trak de dem over et Eid,

som var een Miil langt, for de kom til Elven. Birkebenerne fore heller voldsomt frem,
og da Håkon blev noget dadlet, fordi han kun lidt revsede, lod han drcebe en af Gjcesterne,
som havde vceret mest ustyrlig. Siden klagede ingen Mand over voldsom Adfcerd.
Om Morgenen, da Kongen kom til Eid, sendte han forud nogle lette Skibe, hvis Mand
stab greb Ribbungernes Speidere oppe i Mynne, 6 i Alt, og drcebte dem. Om Qvcel

(ap. 148. llll'6ir eller I>i<iir, Lied, den vestre Deel af Osloar-sMs, see foran S. 253.
iFuaiduKKi var fordum Navnet paa Enebaks Prcestegaard paa Nedre Romerige, hvor

Erik maassee havde hjemme.
den Gaard, hvor nu Agers Prcestebolig er ved Christiania, hvorom see S. 125. Den

Bro, hvor Junker Knuts Hest styrtede, har sandsynligviis vceret den foran ommeldte
ved Gaarden Nedre-Fos, see foran S. 129.

Cap. 147. Aaro, see S. 223.
(Btasnbjm-A, BtallBkerx - i „den rode Bog"), nn Statsberg ved Leer-Elven

< Skedsmo Sogn og Prcestegjceld paa Romerige. Fra Oslo over Lsrenssoug til
Leer-Elven og Syeren Ss lod Kongen saaledes fiere Gange drage Skibe,
cfr. Cap. 49, 151 og 152.

Lill, see foran S. 259.
nu Gd. Myrer, noget vestenfor Mjosens sydligste Bugt i Eidsuolds Sogn. En

Variant har derimod M)nni, nu Gd. Minde ved Vormens Udleb af Mjosen; disse Steder ligge
kun Miil fra hinandcn.
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Eapitcl 148
Knut forstcrrkcr

sig.

den foer Kongen til Våndet med alle sine Mcrnd. De havde intet sikkert Nys om hvor

Ribbungerne vare; men da de saae et as Ribbungernes Skibe roe lige mod Landet, tog
Kongen dette Skib. Derpaa holdt han en Tale til sit Folk, hvori han bod dem ikke at

drcebe hans Frcende Knut, om han end faldt i deres Hcender, for hans Fader, Håkon Jarls,
Skyld. Da det blev lyst om Morgenen, saae Birkebenerne Ribbungernes Skibe fare i

storste Skynding imod sig, og at de vilde staaes, eftersom de havde langt storre
Skibe end Ribbungerne. Men saasnart Ribbungerne saae Kongens Faerd, lagde de til

Lands og stygtede op i en Bygd, som heder Hun; hvorpaa Kongen tog alle deres Skibe,
Kost og et stort Bytte. Siden foer Kongen oster til Hammar, hvor der laae mange
saarede Ribbunger, som havde vcrret med i Slaget paa Aker, og dem Alle gav Kongen
Liv og Fred. Derefter stcevnede Kongen Bonderne til sig og forenede sig med dem imod

Ribbungerne. Knut var stygtet op til Hadaland, og Kongen sendte sin Staller Gud
leik as Ask, hans Framde, og en Mand ved Navn Arnthor til ham, og tilbod ham
gode Vilkaar, om han vilde forlige sig. Da Ribbungerne finge dette at vide, vaagede
de over at Knut ei skulde komme bort, og dette fortalte Sendemcendene Kongen. Der
efter ordnede Kongen Alt i Oplandene, lod alle Skibene blive i Mjosen, og såtte Mcend

til at holde Vagt over dem; men gjorde sig selv faerdig til at drage nord til Bergen for at

mode Erkebiskoppen og Jarlen; thi han spurgte, at de vare komne nordenfra. Kongen
sendte sin Mcerkesmand, Thorftein Heimnces, forud nord, med den Anmodning, at de vilde
bie ham. Thorstcin var 9 Dage paa Veien. Imidlertid gjorde Erkebiskoppen og Jarlen
den Aftale med hinanden, at Hiin skulde fare nord; men Jarlen derimod bie Kongen. Kong
Håkon holdt Thing i Oslo og Tunsberg, og alle Bonderne vare med ham sammenholdige
mod Ribbungerne. Paa Veien derfrå nordefter, modte han Thorstein Heimnces i Portyria,
og han fortalte ham, at Erkebifkoppen havde lovet at bie Kongen, forend han og Jarlen fik
hinanden i Tale; men siden var Erkebisikoppen reist nord paa. Han tilfoiede og, at Man

ge vare komne vestenfra over Havet for at trceffe Kongen, og bad ham stkynde sig. Da
Kongen kom til Bergen, tras han der Skule Jarl, Jon Jarl fra Orkenoerne, Simon Bi

skop fra Suderoerne og Abbeden fra den hellige V. Kongen bragte forst deres Sag i Or«
den efter Overlceg med Jarlen.

Da Knut lob fra sine Skibe i Mjosen, stygtede han vester i Dalene, og da han Horte,
at der samlede sig Folk imod ham paa Hedemarken og Hadaland, vendte han sig nordefter
til Gudbrandsdalen og saa til Dystradal og derfrå til Vcermaland. Her forstcerkede han
sig atter med Mandskab og foer siden nord til Norge. Han kom frem i Arnbjorn
lonssons Syssel Skaun og Heggin, hvor han gjorde meget Hcerverk, og da Bonderne vilde

forsvare deres Eiendele, faldt mangen god Mand iblandt dem. Derpaa sendte Arnbjorn
Brcve til Kongen, hvori han bad ham skynde sig til Viken, og tilfoiede, at Ribbnngerne

styrkede sig meget. Saasnart Kongen sporger denne Tidende, farer han oster i Landet;
men Jarlen foer nord til Throndhjem. Da nu Kongen kom til Tunsberg, såtte han Er«

ll un, uu Hund, Annexsogn til Vårdals Prcestegjcrld i Thotens Fogderi.
Hnmsr, Staden Hammer paa Hedemarken, see 2 V. S. 170.

uden Tvivl den bekjendte Gaard Ast paa A skoen ved Bergen, ei Gd.
Asse paa Hedemarken, cfr. Cap. 211 og 2 B. S. 110.

Heimues, Gd. Hemnces i Ryfylke, see foran S. 161.
Havnen Porter, see 2 V. S. 157.

OM (den hellige Se), loolm-Kill, see 1 B. S. 68—69.
Cap. 148. BK»un og UexLin, d. e. Rakkestads og Eidsbergs Prcestegjcelde i Smaalehnene,

ste 1 B. S. 38.
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lmg Ljodhorn igjen der paa Berget for at gjore et lulegilde i Stand; men selv foer han ud

til larlso, hvor han laa om Natten. Der kom Sysselmcendene Thorgeir Bistops
inand og Fridrek Slafse ham imode ovenfra Hadaland og bragte ham den Tidende, at
Rtbbungerne havde draget Skibe over Eidastov hen i Mjosen, og at Kongens Sysselmcend,
Guttorm Fjonk, Kongens Frcende, og Arne paa Hole vare paa Ven for at forsvare
Skibene. Ribbungerne kom uforvarendes paa dem og fceldede Guttorm inde i Huset;
Arne derimod kom ud; men faldt paa Ågeren med deres Folk. Derpaa toge de alle Ski
bene i Mjosen og andre Vande, og da Bonderne spurgte dette, overgave de Bygden og

stuttede Fred med Ribbungerne, der nu havde alle Oplandene inde lige til Os. Kong Hå
kon seilede om Dagen ind til Oslo; der vare da mere end H2OO Bonder og Bymcend,

og i en Samtale, som Kongen havde med denne Skare, sagde Bonderne, at de havde
fulgt Birkebenerne siden Slaget paa Aker, „og nu true Ribbungerne os med Vold og at
brcrnde vore Bygder, da de ikke kunne naae os selv; vi ville nu," sige de, „bede Eder,

Herre, at I sidder her i Vinter for at forsvare vore Bygder, og vi ville da, nåar
lulen er endt, give Eder fuld Ålmenning, og tykkes dette Eder ikke nok, da ville vi give

Eder Halvdelen af vort og alle Levnetsmidler. Men ville I derimod ikke tove

her, da tåge vi fuld Fred af Ribbungerne." Kongen takkede dem for sit Tilbud, og
sagde, at han vilde give dem sin Bestutning tilkjende, nåar han havde talt med sine Mcend.
Da nu Kongen talede med sit Raad, fraraadcde Alle ham at stole saa meget paa Bondernes
Troffab, saa han såtte sig fast i Oslo, og sagde, at det ei var gaaet Kong Sverrer vel der,
da Bonderne gjorde Anfald mod ham. Kongen svarer da Bonderne, at han vilde for
blive paa Berget; men vilde efterlade sine Lendermcend til at tåge dem i Forsvar. Bon
derne havde nu en Samtale sig imellem, og tilbode at give Kongen de bedste Bonder

afKirkesognene som Gidster, om han havde nogen Mistro til dem. Atter talede Kongen med
sine Mcend, men de bade ham fremdeles ei at troe Bonderne. Derimod besluttede Kongen
i denne Sag ikke at tåge nogen Mands Raad; men erklcerede, at han vilde blive hos Bon
derne, der bode ham saa gode Vilkaar, og vilde overgive Liv og Gods i hans Hcender.
Kongen sad i Hakonsgaarden, men om lulen i Biskopsgaarden, og lod sende Bud til Ber

gen og Tunsberg ester hvad dertil behovedes. Dette var det 1.0 Aar af hans Kongedom.
Arnbjorn lonsson sad om Vinteren i Valdisholm for at forsvare Landet og at speide.

Herr Knut foer oster til Gotland og fad der hoistvinters; men efterlod nogle Skårer

af Ribbunger i Mjosen, som droge Skibe til sig over hele Oplandene. Kong Håkon sendte F°rligs-Tilbud
om Vinteren hemmelige» nogle Mcend med Breve til Hovdinger og andre Mcend i Ribb

ungernes Hcer, og han tilbod dem Fred, om de vilde komme til ham. Mod denne Fred tog

fsrst Erling Rumstaf, som var en raff Mand, og da han indfandt sig hos Kongen, fik
han et sommeligt Forlig. Kongen sendte nogle Afdelinger af sin Hcer til Soloer for, un
der Anforsel af Erling Rumstaf, at opsoge Ribbunger, og der faldt 40 Mand af Ribbun

gerne. Efter den Tid holdt Kongen Erling for en tro Mand, og sagde, at han nu havde
hugget sig til Lendermandsret. Derpaa blev gjort et andet Tog til Hest landvcerts til

I) Qvceg.

Uoli, nu Hoel, en ffjon Gaard i Nces Sogn og Prcestegjceld paa Hedemarken.
<)s. En Variant har Oslo, som ei kan vcere rigtigt; hvorimod Forfatteren efter den noksom

bekjendte Betydning af ()», her rimeligst maa antages at have meent Elven Laugens Udlod i Mjo
sen i Faabergs Prcestegjceld i Gudbrandsdalen.

Vl»Illi8ko1m,-, Vallandss i Eidsbergs Sogn i Vorgesyssel, see foran S. 253.
Cap. 14». Ouwxjar, Solser, ste 1 V. S. 33.

111. Binds 2det Hefte. 35"
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kapitel «o
Ntute Jarls
Ordsenoing.

Vapitel 131.
Konqen og
Knut.

Viken, og Formanden for dette var Simon Kyr, der havde 300 Mand. De kom oster til Befja,
hvor der vare mange Ribbunger, og da disse singe Nys om Birkebenerne, siygtede de sirar
undaf, dog faldt nogle Ribbunger i Birkebenernes Hoender, og Simon foer tilbage til Kon
gen. Sommeren ester Sigurd Ribbungs Dod stilte Gudolf as Blakkastad sig fra Ribbungernes
Flok og foer hjem til sin Gaard. Han sogte sin Frelse i Kirken ncer ved Gaarden, hvor der
var et godt Forsvar, da han havde gjort mange Ustykker der i Bygden, medens han var med
Ribbungerne. Der var en Bonde ved Navn Otrygg, som han havde slaaet meget og
frataget en god Hest, og denne Bonde havde to Sonner, hvoraf den ene hedte Asolf
den anden Gudleif. Disse samlede en Hob Folk hvormed de fore mod Gudolf, toge Sti»

ger, såtte dem til Kirken, hug Rafterne over og lob derpaa ind i Kirken, hvor de drcebte ham,
og kun liden Sorg var der over hans Dod.

Samme Host sendte Skule Jarl Kolbein Ketturyg og Grunde Skatmester som Sen

demcrnd til Kong Valdemar, og da de fore hjem om Vinteren, laae de i Mastrand formedelst
lis. Den Gang var Knut i Liodhuus, og da Ribbungerne spurgte dette, toge de lette Ski
be og kom uforvarendes paa dem. Der laae mange Kjobmcend i Havn og vilde ikke hjcelpe
dem; men de forsvarede sig vel og mandigen, og der faldt begge med fast deres hele Folge.

Da nu Kong Håkon spurgte dette, lod han Isen stjaere op fra Oslo heelt ud forbi Hel
mene, hvilket gik for sig i to Dage. Derpaa bleve mange lette Skibe sendte oster til Ljodhus
og disse var Formcendene derfor: Lodin Gunnason, Simon Kyr, Halvard Bratte, Gunbjorn

og Olaf Ingasson. Da de rak frem, var Knut borte tilligemed hele Hoeren, og kun nogle
faa Mcend vare tilbage, hvis Anforer hedte Bjorn Barke. De sadde i Kastellet norden
for Byen. Birkebenerne omringede Kastellet, som strår overgav sig, og de som deri sadde
singe Liv og Fred. Der toge Birkebenerne et stort Bytte; men afbrcendte Kastellet, og

de lagde store Boder paa de Bonder, som havde vceret med Knut. Siden fore de tilbage
til Kongen. Saa qvad Sturle:

Norske Folks vise Konge
Lod nedbryde Ljodhuus-Vcrrk

leg veed gilde Heltekonge

Goter deres Ran gjengjcrldte;
Folket Kongens Vrede solte,
Sligt gik i gammel Skik.

Ribbungerne samlede sig paa Oplandene og vare mandstcerke i Mjosen. Da lod Kong
Håkon drage nogle Skibe op i Elven fra Oslo, og paa dem vare Ivar af Skedjohof og

Såre Bladspyd Formwnd, som vare dygtige Skibsforere. De fleste af Ribbungerne vare
farne fra Mjosen, hvor de havde efterladt alle deres Skibe, og oster til Marker for at mode

Knut. Kongen foer fra Oslo op til Eidsvoll), hvor han holdt Thing med Bonderne, og
de indgik Forbund med ham paa ny. Derfrå vendte Kongen sig til Raumarike og saa
oster over Elven; thi det blev ham sagt, at Knut lod drage Skibe fra Hellesfjord, agtcnde sig

Lefjl,, nu Uddevalla i Bahuus-Lehn, see 2 B. S. 185.
LlaKK«Bt9llii-, Blakkestad i Asters Sogn, see foran S. 151, 224.

ISV. M«B«ti anllil- (MuBti-3mlii'7 Nmslinnllir), nu Staden Marstrand, paa en 3
under Sondre Indlands Herred i Vahuus-Lehn, cfr. Cap. 333.

I>jo<limB, Gamle Lodese i Vester-Gotland, see foran S. 4.
(sap. 15!. Nlf,-, her Glommen-Elv paa Romerige, cfr. om istnlusbjsi-A. 265.
Nilisvellil-, Eidsvold, see om 1 B. S. 90.

nu Idde-Fjorden. Uden Tvivl er den bleven saaledes bencrvnt efter den ved Fjor
dens Nordvestside ligdende betydelige Gaard Helle i Lomlanda Sogn i Vcette-Herred under Nordre

I Dst, hvor de stridslystne
Gjcrve' ikke turde.
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op i Marker og derfrå til Elven. Da nu Kongen kom ien Bygd, som hedder Heggin,
blev det ham sagt, at dette var loiet; thi vendte han tilbage, foer ud til Follo og siden til
Oslo, og dette var en halv Maaned for Paaffe. Da nu Knut spurgte, at Kongen var
vendt tilbage, lod han Skibene trcekke fra Hellessjord, hvor Skibe fer aldrig havde vceret
trutne, forte dem op til Marker og saa nord til Elven, hvor de kom uforvarendes paa Bir
kebenerne og forfulgte dem fra deres Skibe ud til Oslo.

Da nu Kongen spurgte dette, lod han 35 Skibe trackke fra Oslo og fulgte selv med.
Kongen sendte Bud til Arnbjorn lonsson og andre Lendermcend, at de skulde trcekke Skibe" Nibdunierne
op i Elven, og disse tras Kongen i Oya-Vand. Da spurgte de, at Harald as Lautyn og

mange Ribbunger vare ien Bygd, som heder Skaun. Kongen sendte nogle KrigsjVarer
mod dem, der modte dem i en Skov, hvor der blev et stort Slag, i hrilket Ribbungerne

ftygtede, efterat have mistet 50 Mand; men Birkebenerne fore tilbage til Kongen. Derpaa
lod Kongen Skibene trackke ned i en Aa, som hedder Kinna, og derfrå en Miil over et
Eid, for de kom i Elven. Da det blev ham sagt, at Ribbungerne havde vendt sig oster ud
fra Elven, styrede Birkebenerne efter dem, trak Skibene over Fundo-Eidet, og kom til en

Gaard som heder Fala. Der blev det ham sagt, at Ribbungerne vare oster i Vinger. Nu

gik Kongen fra Skibene med de fleste af sine Folk; men såtte Gunnar Bonde, og Såre
Bladspyd til at bevogte dem. Dette var Sondagen, og Morgenen derpaa i Lysingen stodte
Kongen lige paa Kirken i Vinger, hvor det blev ham sagt, at Ribbungerne laae paa den an

den Side af Våndet, og roede hver Dag over Våndet til Messen. Da bod Kongen sine
Mcend skjule sig i Skoven ovenfor Gaarden; men da Solen begyndte at skinne, saae Ribb

ungerne Hceren ligge i Skoven og vendte deres Skibe udefter til den Kant, hvor de vare.
Birkebenerne skyndte sig da afsted; thi de frygtede for at Ribbungerne skulde tåge deres
Skibe. De kom uforvarendes paa Amund af Folavold, og Nogle bleve drcrbte, Nogle ja
gede lukt i Soen og Alle mistede deres Vaaben. Om Morgenen, da Birkebenerne lob

frem, syntes Mandfkabet Ribbnugerne storre end det var, og Harald af Lautyn lob op paa
Elvebakken og spurgte, hvo der anforte disse Krigsfolk. Harald Stangarfylja svarede: „vi
skulde vel kjende hinanden, Frwnde, vi ere Skyldfolk og Sysselmcend fra Oplandene."

Harald sagde: „sjelden have I saa stor eller vel rustet Hcer; men hvor er Håkon Konge?"

„Her er han," sagde Harald. Hiin svarer: „hvi vilde han paatage sig saa stort og moi
sommeligt Besvcer at forfolge os Ribbunger heclt oster til Marker." „ Mere tenker jeg

han gjor det af Nodvendighed end af stor Lyst," sagde Harald, „at jage sligt Skarns
pak ud af Landet, som I have." Derpaa skyndte de sig paa begge Sider det meste de

kunde, og skjode paa hverandre, der hvor Aaen var smålest. Da viiste Gud, som ellers
altid, stor Miskundhed mod Håkon Konge; thi de som fore til Skoven, indtoge det Sted,

Viken. Knut maa altsaa have drage tsine Skibe igjennom Fem-, Asper-, Aremark-, Ddemark- og
2>rje-Sserne, og sandsynligviis derfrå op i Dgderen, og fra denne over til Syeren og videre opad
Glommen-Elv.

Eidsbergs Prcrstegjcrld, see ovenfor.
Cap. 152. eller Syercn, see 1 B. S. 45.
HKnun, Ssrums Sogn paa Nedre Romerige, see 1 V. S. 33.
li inna, nu Kjensmo- eller Slora-Elv, der salder i Glommen strax ftndenfor Blakcer- og

Raanaas-Fosserne, hvorfor Skibene, efter saaledes at vcrre fremferte over et finstar eill,"
maa vcere komne ned forbi Gd. Auli i Udeners Sogn til Glommen. Siden bleve de trukne over

(ved Gd. Funden i Ncrs Hovedsogn) formedelst den hervcerende Fos, og nu op efter
Glommen til Gd. (i /,den rode Vog:" a 1?«Io), nu Fulu i Strsms Sogn i Odalen.

VinK,-, nu Vinger i Solser. Kirken, som nu staaer paa den vestre Side af Glommen, stod
fordum paa den modsatte Side paa Prcestegaardens Grund.

nu Folvel, see S. 236.
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kapitel tB3
Om K. Håkon

Vapittl 48H
Brevsendingen

til Kongen,

som Kongen havde befalet dem. Der fandt de en Afdeling af Ribbungerne og drsbte
dem alle. Da de bleve våer, at Hovedstyrken af Ribbungernes Hcer var paa denne Kant

af Tlaen, fatte de over Aaen, hvor de medte Kongen, og de bleve indbyrdes glade ved

hverandre. Saasnart nu Ribbungerne saae, at Kongen havde naaet sine Skibe/ vendte
de ester om tilbage; men da der var en heftig Strem og store Stene i Elven, hvor Kongen kom
til sine Skibe, og der hvor Ribbungerne vare komne, ginge de paa Land paa begge Sider,
og trak deres Skibe efter sig. Nogle styredes med Forker, og nåar et Toug brackkedes
paa noget Skib, kom det strår i Fare. Da de nu kom der, hvor Elven var smålest, hvilede
de paa begge Sider, og Kongen agtede at staffe; men Ribbungerne skjede paa dem, og begge
Parter fore afsted saa fort de kunde. Ribbungerne fore afsted til Kirkegaarden, og tiltalede

Birkebenerne med mange haarde Ord. Kongen bad dem hore op med den Galstab, og
bie indtil hans Skibe kom, hvorefter de kunde skifte mere end Ord med hverandre. Ribb
ungerne paastode gjerne at ville dette.

Da 14 af Kongens Skibe vare samlede, fatte han dem paa det bedste i Stand, og
medens Kongen gjorde dette, lagde Ribbungerne sine Skibe yster ved Kirken og trak dem
tvcers over Aaen i et lille Vand, som hedder Vinger-Sje, der strcekker sig lige til Eidastov.
Birkebenerne roede over 7laen, og da de kom midt ud paa den, saae de, at Ribbungerne

havde stillet sig i Fylking og ffjede af al Magt paa dem. De troede nu vist, at Ribb
ungerne vilde bie dem; thi der de stode havde de en fast Kampplads paa en Bakke, der var
3 Spydjkafte hoi, og Leren var saa blod, at den ene Fod stod fast, indtil den anden blev
sat ned. Det var den sterste Fare der at angribe dem, men Birkebenerne roede dog djaer
veligen til Angreb. Da nu Skibene ncermede sig Landet, stygtede Ribbungerne, og Bir

kebenerne forfulgte dem, i den Tanke at de vilde holde Stand heiere oppe; men da de kom op paa
Bakken, vare Ribbungerne ingensteds i Ncerheden. Da vendte Kong Håkon sig til sine Skibe og
foer ester langs med Våndet alt som Ribbungerne fore undas, og paa begge Sider roede de
af alle Krafter. Kongen foer ester ovenom langs med Landet; men da Ribbungerne kom
til Vasenden, sprang de af Skibene. Kongen forfulgte dem, faeldede nogle af deres M<rnd
og tog alle Skibene. Dette var Måndag i Gangdagene. Kongen bad nu sine Mamd

at faae sig Mad; thi de havde ikke spiist siden Loverdagen. Da Kongen der spurgte, at

Knut havde vendt sig den beneste Vei ud til Marker, vendte han igjen nordover op til He
demarken, og trak Skibene over Fundo-Eidet ned i Mjosen. Dengang var Halvard Bi

stop i Hammar, og Kongen var hos ham Christi Himmelfarts Dag og blev meget vel be
vwrtet. Derpaa ordnede Kongen Alt paa Oplandene og fatte Maend til at vogte paa Skibe

ne. Siden foer Kongen til Eidsvold og siden til Oslo, og var der ien halv Maaned fer
han gjorde sig fcrrdig til at fare ester til Elven.

Da Kong Håkon just var fcerdig til at fare ester til Landsende, kom der Brev fra

Knut, Fru Kristina og Lagmanden, hvori de ansegte Kongen om Fred for Knut, sigende,
at han vilde overgive sig i Kongens Vold, saasnart han kom ester. De bade, at dette

maatte holdcs hemmelige, saa Ribbungerne ikke fik det at vide; thi disse vilde drcebte Knut,
om han ei fulgte deres Raad. Kongen tog gladelige» derimod og sendte Brev tilbage,
hvori han lovede sin Frcende Knut Fred og hcederlig Medfart, om han vilde komme i hans
Vold. Da Kong Håkon kom til Elven, og det blev ham sagt, ac Ribbungerne vare oppe
i Vcenern, sendte han nogle Mcend til Fru Kristina for at erfare, om Knut vilde staae ved

Cap. 153. <si-, nu Vinger-Ssen, som strekker sig i Eydost for Vinger ned mod
Eidstoug.
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Gapitel 433
Knuts List.

Vapitel 136,
RibbunaerncZ
Hcer opleses.

hvad han havde lovet, og Fru Kristina svarede, at hun selv vilde komme, og berede sin Son
Knut Fred hos Kongen. Den Gang var Orm Biskop og mange Lendermcend hos Kon

gen, som han vilde skulde vcere tilstede ved dette Forligsmode, og han sad i Konghella en
halv Maaned, i hvilken Tid der dagligen kom Bud fra Fru Kristina, som sagde, at Knut
nu snart vilde komme for at overgive sig i Kongens Vold.

Herr Knut brugte da en List, som hans Fader Håkon Jarl ikke vilde have brugt; han lod
Skivene trackke osterover Eidastov, hvor det aldrig for var ffeet, og kom uforvarendes paa
Kongens Mcend i Varmaa lige for Eidsvold. Der vare Ivar af Skedjohof, lon
Ketlmg, Erling Rumstaf, Thorgeir Biffops-Maag, Andres Hvite og mange Birkebenere.
Bsndeme holdt en Samling paa Eidsvold, og af dem finge Birkebenerne Nys om Ribb
ungerne. Disse havde store Skibe, 1 fjortensoedigt og 12 andre Skibe; Birkebener

ne havde smcerre, men stere Skibe og da de modtes, blev et overmaade skarpt- Slag,

Slag, hvori Birkebenerne kom saa meget til kort, at de ncesten maatte stygte. Da imidler
tid lon Ketlmg og Erling Rumstaf kom til paa en lagt, rettede Birkebenerne sig igjen, og

nu vendte Nederlaget sig paa Ribbungernes Side, saa de stygtede forend det ventedes. Knut
sprang lige i Våndet og reddede sig med Nod og neppe; der faldt og Mange af Ribbungernes yp

perste Mamd; men mange Birkebenere bleve saarede. Ivar Bonde blev saaret i Foden saa han
stedse siden haltede, og Birkebenerne toge alle deres Skibe. Derefter bleve Bonderne meget
djerve mod Ribbungerne, saa at de jcevnligen angrebe dem, og drwbte Mange af deres Moend.

Da Ribbungerne nu saae, at de allevegne kom i Knibe, sendte de Moend til Birke

benerne i Oplandene for at stifts Forlig. Birkebenerne toge det vel op, og blev der sendt

Gidsler paa begge Sider. Birkebenerne sendte Klemet af Holm og Guttorm Erlingsson
til Kongen med alle Ribbungernes Gidsler. De traf Kongen i Hornborusund, og sagde

ham stig Tidende som var, at Alt var overladt til hans Vold og Mistundhed hvorledes han vilde
fare med Gidsterne. gongen tog vel imod dem, og seilede om Dagen til Usviksoyjar, og
jendte derpaa atter nogle Mwnd til Knut, og lovede Ribbungerne Fred, om de vilde over

give sig i hans Vold. Derefter foer Kongen til Oslo, og kort efter kom Harald af Lau
tyn, som Sendemand fra Knut, for at faae fuld Fred og Forlig af Birkebenerne. Kong

Håkon holdt derpaa et Hirdstcevne, hvori han sagde folgende Ord: „de fieste Mcend er det
bekjendt, hvilken og stor Besvcer vi have havt formedelst Ribbungerne, og hvor stor
Skade vi have lidt ved gode og tappre Mcends Tab, endffjondt de, som vel er, have mistet
langt siere i Strid med os end vi. Nu bede de os om Fred, og dersom vi ville forunde

dem den, da bor alt det Onde, som de mod os have udovet, vwre upaatalt af os, som gode
Hsvdingers Scedvane er. Eller dersom vi ingen Fred tilstaae dem, da lader os forfolge

dem saa hart vi kunne; thi nu er deres Styrke formindjket, og dertil staaer min Hu lige
saa meget; men dog stulle I raade." Birkebenerne erklcerede, at de gjerne vilde tilgive

Ribbungerne det Tab af Gods og Folk, som de have lidt, heller end at jage lcenger omkring
efter dem. Kongen sendte derpaa Eystein Roason, Guttorm Erlingsson og Fridrek Slafse

efter Knut og alle hans Mcend, som de traf oppe i Dyja-Vand, og fulgte de med Bir
kebenerne til Oslo og overgave sig i Kongens Vold. Derefter bestikkede Kongen sit

Rige i hele Oplandene. De Ribbunger derimod, som ingen Fred turde vente sig, styg-

1) Jagen hid og did; bruges mest om Qvceget, som jages omkring i Skovhavnen.

WS. Verma (Varma), nu Vormen-E!v, ste 1 B. S. 33.
Cap. !50. Nolnlj«ruBun<! i Babuus-Lehn, ste foran S. 218.

er rimeligviis nnvcerende Isviksser ved Isviks-Kilen i Tanums Sogn i
Vahuus-Lehn, et Par Mils nordenfor ltoi-ndoruVunll.
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Epitel 187
Om Joar
Gretter.

Gapitel 138
Oiaf Hakonsson

kodes-

kapitel 189
ViraTftorerud
kaares lil Ert:

biskop.

tede ud af Riget til Marker, og Magnus Bladstak hedte den Mand, som var i Spidsen
for dem, og som de gave Kongenavn. Da nu Kong Håkon spurgte dette, sender han Ha
rald af Lautyn for at gribe Magnus; men da Magnus fik Haralds Ankomst at vide,

fattede han Mistanke til, at han ikke kunde vente sig noget Godt af ham; thi foer han

hen og drcebte ham. Kongen havde ogsaa sendt Breve oster til Vcermaland med det
Forslag, at de ffulde vcelge en af Delene, enten jage denne Flok ud af deres Bygder, eller

og skulde han forfolge dem med ligesaa stor Ild og Brand, som for. Da nu Bsnderne
fik dette Brev, samlede de sig sammen, fore mod Magnus, grebe ham og hcengte ham op

tilligemed Nogle af hans Mcend, og dermed ender Ribbungernes Bedrifter.

Kong Håkon rustede sig til at reise fra Oslo til Bergen og gav sin Frcende Knutto Langsti
be, et paa 22 Rum, tilligemed Alt hvad han forsvrigt behovede. Siden reiste Kongen Nord i
Landet, og da han kom tilScelo,varSkulelarl der i Forveien med mange og store Skibe. Jar

len havde agtet sig ser til Danmark; men da han traf Kongen, vendte han om, og fulgte Kongen
nord til Bergen. De vare begge i Kongsgaarden, omgivne afet stort Folge, og det gik venlige»

til mellem dem. Hver sin Dag ginge de til hinanden for at more sig, og der var store Drikkegilder
i Byen. Lendermcendene havde ogsaa store Skårer med sig. Ivar Grettir, en Son af Paal-
Vagaffalm, drcebte en gammel Birkebener om Ovcelden efterAftensang, og ansorte som Grund,

at hans Son havde vceret med ved Arne Herjardals Mord. Den Drcebte hedte Erik Bagge,

og hiint Mord stede nord i Vaagen, som for er fortalt. Saasnart Hirden fik Eriks Mord
at vide, vaabenklcedte alle haandgangne Mcend sig. Da denne Tidende kom for Paals,
og hans Sons, Nikolaus's, Aren, toge de sig dette Vcerk mod en saglos Mand meget mr,
og fore til Nikolaus-Kirken for at soge Sikkerhed. Hirden gik til Kirken og vilde bryde
den op, hvilket blev Kongen meldt. Skule Jarl var just den Gang i Gjestebud hos Kongen,
og begge gik strår til Nikolauskirken, hvor Hirden allerede havde grebet fat paa Paals

Frcende, Ivar Nef, i den Agt at drcebe ham. Kongen tog Ivar strår i sin Vold og
forbod Hirden at gange i Kirken. Nceste Morgen derefter holdt Kongen et Hirdstcevne og
sagde, at Nikolaus ikke skulde undgjcelde for dette Vcerk, som var skeet uden hans Villie og
Vidende. Derpaa gik Nikolaus ud af Kirken i Kongens Vold. Men hans Broder Ivar

hjalp han hemmelig over til Munklifhvor han forblev indtil han foer ud af Landet. Mangen
anden Tummel var der om Sommeren formedelst den overvcettes Drikken; men Alt gik
venligen til mellem Kongen og Jarlen.

Skule Jarl bad Kongen give sig Orlov at fare til Danmark for at besoge Kong Val
demar, og han vilde reise fra Throndhjem til Hest sor til Viken om Vaaren. Da Kongen dertil
gav Lov, gjorde Jarlen sig reisefcerdig nord i Landet. Herr Knut, som blev hcederligen
behandlet af Kongen, beilede til Jarlens Datter Jomfru Ingerid, og fcestede hende med

Kongens Samtykke. Han bestuttede at reise med Jarlen; men holdt sit Vryllup for Kon
gen og Jarlen ffiltes ad. Paa den Tid blev Olaf, Kong Håkons Son, sod. Jarlen

foer nord til Throndhjem, og Kongen og han ffiltes ad i al Venffab.
Hosten for Dionysius's Messe var Peter Erkebiffop dod, og i hans Sted var Sira

Thorer, som var en Thronder, bleven udkaaret og var allerede reist udenlands. Samme
Aar dode Pave Honorius, og Gregorius Pave kom i hans Sted. Den Vinter sad Kong

Håkon i Bergen, og dette var det Aar af hans Kongedom. Mod Vaaren i Fasten gav han

157. sewxjai-, Scelo ved Lindesnes.
har formodentlig Hensyn til Landstadet Herjedalen, hvorom see 1 V. S. 67.

Vaagen i Hålogaland, see 1 V. S. 276.
MunKll'6, Munkeliv Kloster i Vergen, see 2 V. S. 85.
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sig paa Veien sster til Viken, og kom efter Paaste til Tunsberg, hvorfra han foer ind til Oslo.
Da han kom der, vare Skule Jarl, Herr Knut, Gregorius lonsson, Asolf larlsfrcende og
mange andre gode og gjceve Mcend, som havde fulgt Jarlen nordenfra, allerede der i Forveien.

Kongen og Jarlen havde kun vceret faa Dage i Byen, for den nyindviede Erkebistop

Thorer kom sor fra Rom. Kongen sendte nogle Mcend ham i Mode til Hovedoen, og
Erkebiffoppen foer til Kongsgaarden. Da nu Kongen havde bragt Overflod af Levnets

midler med sig til Skibs nordenfra, men Jarlen kun lidet, var Jarlen som oftest hos Kon

gen om Qvcelden. Kongen var ien Gaard, som hedte Digerskytning; men Jarlen
var i Skar tcelen. Det hcendte sig en Ovceld, at en Mand af Jarlens Svite, som hedte
Hroe Halkelsson, drcebte en af Kongens haandgangne Mcend, ved Navn Olaf Hvite,

hvorefter Hroe lob hen til den Gaard, hvor Kongen og Jarlen opholdt sig, og gav sig i
Kongens Vold, sigende hvad han havde gjort. Kongen svarede saalunde: „eftersom Du

gav Dig i vor Vold, stal Du faae Liv og Fred af os." Kort efter lod Hirdmcendenes
Luur, og de haandgangne Mcend, som i Byen vare, tilligemed Lendermcendene Arnbjorn

lonsson, Simon Kyr, Lodinn Gunnason og Gunbjorn Bonde, lob samtligen til den Gaard,

hvori Jarlens Mcend vare. Da Kongen og Jarlen spurgte dette, bad Jarlen Kongen lceg
ge sig imellem, paa det det kunde gaae bedre, end det saae ud til. Kongen stod strår op, og
bad Jarlen bie paa sig; men da han kom til Gaardsledet, var Trcengselen saa stor af vcebnede
Folk, at han ei kunde stippe frem. Han maatte da stige op over Skuldrene af dem og
kom saaledes til Jarlens Mcend. Ved hans Ankomst lagde Larmen sig, og Kongen stcev
nede alle Mand til en Samtale med sig paa Halvards Kirkegaard. En af Jarlens Mcend,

ved Navn Sigurd, sagde ved denne Leilighed: „ Forst da havde vi noget for den Unaade,
som os er viist, nåar vi drcebte Kongen, og vilde dette ikke falde os synderlig vansteligt."
Hans Kammerater forbod ham det og sagde: „en ussel Karl er Du, nåar Du vil, at vi
skulde begaae Niddingsvcerk mod Kongen til Gjengjceld fordi han kommer os til Hjcelp."

Siden gik Kongen ud af Gaarden, og ham fulgte alt Folket nord til Pale; men han havde
vanskelige ved at stagge dem; thi alle Birkebenerne vilde angribe Jarlens Mcend. Erke

bistoppen sendte derpaa Mcend til Kongen og lod han bede, at han vilde see til at fore
bygge, at der ei opstod nogen Ulykke af denne Sag, hvilket Kongen lovede. Derefter
bragle Kongen det til en Stilstand, som stulde vare Natten over, indtil Sagen blev un

dersogt. Om Morgenen ledte Kongen Hroe til Halvardskirken og bod ham sorge for sig
selv, hvorpaa Kongen gik til Jarlen, og de morede sig med hinanden.

Skule Jarl var kommen nordenfra i den Hensigt, at reise til Danakongen, og dertil kapitel isl
betjene sig af Kjobmandsstibe, efterdi han selv ingen havde der paa Stedet. Da laante lonssons De?

Kongen ham sine Skibe og gav ham Ledingen af 12 Skibreder, hvorpaa Jarlen, og med
ham Herr Knut, Gregorius lonsson og Asolf larlsfrcende, begav sig paa Veien til
Danmark. De traf Danakongen i Kaupmannahavn, og han tog vel imod Jarlen. De hav»

de mange hemmelige Samtaler, og han dvcelede en Stund hos Dana-Kongen under
hcederlig Behandling. Ved Skilsmissen gav Kongen ham mange gode Gåver og det
halve Halland i Forlehning. Jarlen foer derpaa nord til Norge, og da han kom til
Tunsberg, var Kongen faren nord til Bergen. Herr Knut og Gregorius lonsson stun
dedenord til Bergen til Kongen, og finge dertil Orlov. Siden ginge de begge ombord iet

Cap. IW. v!K!-iBk)'lliinKl- og lsKnrtlVlin vare Gaarde i det gamle Oslo, som ofte ncrvnes
i Diplomer fra Middelalderen denne Stad vedkommende.

kali. Hvis dette Navn ikle er fremkommen ved en feilagtig Lcesemaaw af Vuli eller Val in
(d. e. Vaaler, strax ostenfor Oslo), saa maa det formodentlig hentyde paa en Plads i Byen.
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Skib, og da de kom lige for Enden af Hvarfsnces, seilede de paa en Baae, og der blev Gre

gorius tilligemed nogle Andre borte. Han var en sierdeles gjcev Lendermand og kommen

af de bedste Slcegter i Norge, ligesom han var saa godt som en af de sidste af den gjwveste
Lendermands-A3t paa Sondinor, som kaldtes Blindheims Mcend. Herr Knut blev med
Nod og neppe reddet; men forliste mange herlige Kostbarheder. Derpaa fortsatte han Rei
sen til Bergen, hvor Kongen tog sommeligen imod ham. Skule Jarl dvcelede om Ho-

sten i Viken; men da det leed lcengere hen, foer han nord til Throndhjem, og opholdt sig
der om Vinteren.

Denne Sommer kom vestenfra over Havet lon Jarls Sendemwnd fra Orkenoerne,
Senoem<Vnd. mange gode Gåver, som Jarlen sendte Håkon Konge. Om Hosten sendte Kongen

derimod Jarlen et godt Langffib og mange andre Gåver. Denne Vinter sad Kong Hå
kon i Bergen, og det var hans Regjerings-Aar. Den Tid var god Fred i Landet
og god Enighed mellem Kongen og Jarlen. Om Vinteren sendte Thorer Erkebiskop de

Ord til alle Biskopper i Norge, at de ffulde komme nord til ham om Sommeren, og
samme Sommer spurgtes vestenfra over Havet stor Ufred paa Suderoerne.

Der var paa den Tid en Jarl i Skotland, som hedte Alein og var en Ssn af
Roland Jarl af Galvei. Han var en overmaade stor Krigsmand, og havde en stor Hoer

og mangfoldige Skibe. Han hcerjede paa Suderoerne og Irland, og gjorde store Feide
tog vide om i Vesterlandene. Den Gang var Olaf Gudrodsson Konge paa Man, der i

sin store Troskab mod Kong Håkon forsvarede sit Rige tappert mod Jarlen. Derimod
vare de suderoifke Konger, som nedstammede fra Sumarlides A3t, Kong Håkon meget utroe.

Dugald Sumarlidssons Sonner, Dugald Skrcek og hans Broder Dugald, som var Fader til
lon, der siden blev Konge, vare dengang Konger paa Suderoerne. Det blev ogsaa bekjendt
om Ospak, som laenge havde vceret hos Birkebenern?, at han var en Son afDugald og hines

Broder. Nok en Broder af dem hed Sumarlide, der ogsaa var Konge paa Suderoerne.
Om Hosten foer Kong Håkon fra Bergen oster til Viken, opholdt sig en Tid i Tuns-

Swldarband. derpaa ind til Oslo. Andres Skjaldarband, Kongens Frcende var der ogsaa, og

gjorde sig den Vinter sierdig til at reise ud af Landet til lorsal. Han reiste om Vintererssr

til Halland, derfrå til Sjceland, saa til Hvitsand, og derfrå Pillegrims-Veien ud til Havet,

hvor han gik ombord paa en Dromund, og aldrig spurgtes siden til ham. Håkon Konge strev

til Keiser Fredrik og andre sine Venner i Udlandet, at de skulde eftersvorge ham; men forM
ves. Hans Kone, Ingeborg, og Peter, som blev kaldet Andres's Ssn, bleve tiibage. Da

Andres blev borte, lod Ingeborg det komme for en Dag, at Skule Jarl var Fader til Pe

ter, og Jarlen gik ved sit Frcendffab, tog Peter til sig og fattede megen Godhed for ham.
Ow« «ves' Den Vinter sad Kong Håkon i Oslo, og det var det Aar af hans Kongedom.

Da det leed ud paa Vinteren, holdt Kongen Thing i Byen, og paa dette Thing gav han
Ospak Kongenavn, hvorefter han blev kaldet Ospak den Suderoffe. Derpaa gjorde Kon
gen vitterlig, at han vilde give ham en Håer om Sommeren vester over Havet. Den
Dag Thinget var, kom ostenfra Svearige Magnus Broke, en Son af Jarlen Knut, Bir
ger Brosas Son, en Frcende af Kong Håkon. Han var gift med Sigrid, en Datter af

Cap. H6l. IIvl«if8ne«, Qvarven ved Vergen, see 2 V. S. 199.
Llin6k6iinl-, nu Blindem, en stor Gaard paa Vestsiden af Vigersen i Harams Prcestegjceld

paa Ssndmsr.
Cap. 163. 6lllvoi, d. e. Galloway, det sydvestligste Landstad i Skotland.
Om
NvitsaiKll-) d. e. Witsan eller Wissan, beliggende mellem Calais og Ambleteuse i det nord

vestlige Franlrige.
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Mut Sveakonge, ligesom og deres Son hedte Knut. Kong Håkon tog hcederligen mod

Magnus, der opholdt sig en Stund hos Kongen, og de stiltes ad i megen Kjcerlighed.
Vaaren efter dode Thorer Erkebistop i Throndhjem Paastedagen, i hvis Sted valgtes
Sigurd Sim, en Son af Eindrid Peine, der samme Sommer foer ud as Landet.

Kong Håkon foer om Vaaren nord til Bergen, hvor han lod en Hcer udruste, der

jfulde folge Kong Ospak vester over Havet. Til denne Fcerd Mede Skule Jarl ogsaa no
net Mandffab og disse Skibsstyrere: Sigurd Sepil, Sigurd Smed, Paal Balkesson, der

imod sendtes fra Kongen: Ospak Konge, ThormodThingstaun, Serk Sygnakjuka, Vlver lll

teit, Sveinung Svarte og Paal Gaas. Disse havde 11 Skibe med sig fra Norge. Da de vare
Mare, kom OlafSvarte, Konge paa Man, ostenfra, og fortalte om en stor Ufred paa Verne.

Han sagde ogsaa, at han havde for ladt Man, fordi Alein Jarl havde sammendraget en storHcer,

hvormed han agtede at angribe Nordmcendene. Han hermede efter Jarlens mange store Ord
mod Norges Mcend. Olaf Konge var 4 Dage i Byen for han foer vester tilbage. Olaf
reiste paa Skib med Paal Balkesson til Orknoerne, og dergav lon Jarl ham et Skib, som hedte
Aren. Da de forlode Orkenoerne, havde de 20 Skibe. Da Balke Unge, Paals Son, og Ottar
SnaM erfore dette, forede sorefter til Skibs, og modte Thorkel Thormodsson i Vestfjord,

hvor de stoges med ham. Der faldt Thorkel og to af hans Sonner, men hans Son Thormod
undkom saaledes, at han sprang i et Kar, som stod ved Skibet og drev over med ham til Skotland
nordenfor Hattarffot. Derefter forfoiede Ottar og Balke sig med sine Folk til Kong Ospak.

Siden samledes hele Flaaden sor i Ilarsund, hvor der var to af Kong Ospaks Brodre, O?
Dugal og Dungad, og desuden en tredie Hovding, deres Frcende, som hed Sumarlide, ""s,nge3>?"
og de havde en stor Hcer. De bode Nordmcendene til Gjcestebud, og såtte stcerk Viin
for dem; men Nordmcendene fik Nys om, at ikke alt var sviglost; derfor vilde de ikke fare til

Gjcestebudet. Droge de da Folk sammen paa begge Sider; thi de havde gjensidig Mistro til hin
anden. Dungad sov paa sin Broder Ospaks Skib. Kort derefter angrebe Nordmcendene Su

deroingerne, drcebte Sumarlide tilligemed mange Mand, toge Dugal fangen og lagde ham i
Lcrnker; menkun Faa afNordmcendene faldt. Ospak var ikke tilstede ved dette, og da han fikdet

at vide, stjod han sin Broder Dungad fra sig; men tog sin Broder Dugal under sit Vcerge. De
samlede Mandskab og Skibe fra Verne, i alt 80 Skibe, hvormed de seilede forbi Sati r ismu

lemd til Bot, hvor Skotterne havde sat sig fast i et Kastel, som en afSkotterne havde Overbe
saling over. Nordmcendene lagde til ved Kastellet og gjorde et haardt Anfald; men Skot

terne forsvarede sig tappert, og hceldte kogende Beg og Bly paa dem. Der faldt man
ge af Nordmcendene, og Mange bleve saarede. Nordmcendene fcestede Flager af Tommer

over sig, og hug siden i Muren, som var blod og rapede ned for dem. En Kertesvend,
Skage Skitrad ffjod Befalingsmanden ihjel, idet han sprang op paa Borgmuren. Tre
Dage sloges de med Borgmcendene for de indtoge Borgen, hvor de finge et stort Bytte,
og en ffotff Ridder, som udloste sig med 300 Mark blcendt Solv. Af Nordmcendene

faldt der Sveinung Svarte, tilligemed i alt ncesten 300 Mand Nordmcend og Suderoin
ger. Derefter finge de en stor Storm, hvori de forliste 3 Skibe med Mandstab og Alt
hvad der var ombord. Da de spurgte, at Alein Jarl var sor paa Nesjar, og havde sam-

Cap. 166. OKili, nu Sen Sky, en af Syderoerne, see 1 B. S. 68. VestHsrck- (Vest
fjorden) maa saaledes vel vcere Fjorden imellem bemeldte O og Skotland, og UnttnrsKot, et For
bjerg paa Vestsiden af dette Land, formodentlig ved Mundingen af Loch Torridon.

Cap. 167. 11» r 8 uuli, d. e. Sundet imellem Verne Isla og Jura vestenfor Skotland,see 18. S. 68.
Bat iriB mul i, nu Forbjerget Ulull ok Oantiio, 1. e.
Lut, nu Den Bute paa Vestsiden af I?iitK ok 01)lie i Skotland, I. o.

Efter Sammenhcrngen maa formodentlig hermed menes nuvcerende ok Nal
««w»), i det sydvestligste Forbjerg i Skotland.

111, Binds Ldet 36
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let 150 Skibe, hvormed han agtede sig im od dem, seilede de nord under Satiri, hvor de laae
en Stund og gjorde mange Landgange. Der sik Kong Ospak en Sygdom og laa en
liden Stund for han dode, til sine Mcends store Sorg. Derefter blev Kong Olaf Hov
ding over hele Hceren. Nu seilede de over under Kjobmandsoerne og laae der lcenge om

Vinteren. Siden fore de ser til Man, hvor de fandt en Håer samlet under Anforsel af
Thorkel Nialsson. Manboerne vilde ei staaes med Kong Olaf, saa Thorkels Har
oplostes, og Nordmcendene toge ham til Fange og forte ham en Stund med sig i Lcenker; siden

Penninge for hver Ko, hvorhos destulde

fode hele Hceren om Vinteren. Sigurd Sepill og Sigurd Smed hjalp Thorkel til at stygte bort,
hvilket Nogle af deres Mcend syntes ilde om. Henimod Vaaren fore Nordmcendene bort fra
Man; men Olaf Konge blev tilbage. De seilede Nord under Satiri, hvor de stege i Land; men
Skotterne kom imod dem og holdt lose Slag imod dem, hvori de lob fra og til, og paa begge Sider
faldt mange Folk. Da nu Nordmcendene kom til deres Skibe, havde Skotterne drcebt alle deres
Svende, som vare paa Land for at gjore Kosten i Stand, og borttaget deres Madkjedler. Nord
mcendene gjorde mange Anfald paa Satiri, hvorfra de fore nord til Verne, og da de kom til Ljod

huus, var Thormod Thorkelsson kommen der fore dem. Defor joge ham fra Verne, drcebte

nogle af hans Mcend, berovede ham alt hans Gods og toge hans Kone til Fange. Derpaa
seilede de nord til Orkenoerne; men Paal Balkesson blev tilbage paa Suderoerne og faldt

nogle Uger senere for Gudrod Svartes Haand, en Son af Ragnvald Konge. De fleste

Nordmcend seilede strax oster til Norge, efterat de havde vundet Kong Håkon megen Ha
der paa dette Tog i Vesterhavet, hvorfor Kongen takkede dem meget.

kapitel 168. Denne Vinter havde Kong Håkon siddet i Bergen, og dette var den fjortende Vinter

WBemk?mst' af hans Kongedom. Den samme Hsst kom Sigurd Erkebiffop hjem fra sin Indvielse,
og foer nordefter til sin Bispestol. Paa Orkenoerne blev af Nordmcendene Alver Illteit

tilbage; han var Kong Håkons Hirdmand og en uregjerlig Mand. Han foer til Hanef
Unge, Kong Håkons Skutilsvend, som da havde Kongens Syssel der paa Oerne. De

vare 3 Brodre, nemlig Hanef Unge, Kolbein og Andres; af hvilke Hanef havde en stor
Svite af Mcend om sig og var ikke god at komme tilrette med.

lsapitel 169. Der var en Mand der paa Verne, som hedte Sncekoll Gunnesson, hvis Moder var
Ragnhild, en Datter af Erik Slagbrell og af Ingigerd, Ragnvald Jarl den Helliges Vat-

ter. Sncekoll gjorde Fordring paa nogle Gaarde der paa Verne, som de Frcender havde
eiet, der vare komne af Ragnvald Jarls Mt, og som lon Jarl nu havde underHcende. Han

unddrog sig fra at give Slip paa Gaardene, og da Sncekoll derover jcevnligen fsrte Kla
ge for Jarlen, blev han omsider vred og spurgte, om han, som hans Morbroder Harald, vilde

krceve Orkenoerne af ham; „thi vil jeg da visseligen vcerge mit Rige saaledes, som min
Fader gjorde mod Din Morbroder." Sncekoll svarer: „jeg kan ikke vente, at Du vilun

de mig meget af Orkenoerne, da Du forholder mig min lovlige Arv." Da lagde Jarlen
stor Vrede til Sncekoll, og da denne tog dette saaledes op, at han ei var sikker for Jarlen,
foer han til Hanef og stog sig i Folge og Kammerat stab med dem.

kapitel 170. Hm Hosten fore Jarlen og Hanef begge over til Katcmces, hvor de havde deres Her-

berge i Thorsaa. Begge havde de en stor Svite, og jcevnligen opkom Klammeri mellem
deres Folk, nåar de drukne kom sammen om Qvceldene. Da Hanef og hans Fceller en

On tii i, nu Halvsen l)ailtlie i i det vestlige Skotland, cfr. 1 V. S. 68.
Kaup ma ai-, uden Tuiv! Oopelliucl Innis, en stsrre og tvende mindre Der ved

ssndre Side af Vclfast-Vugtens
NU I.e>vlB) den stsrste af Syderoerne.

Cap. i(lltllns8, nu l)aitno88, hvorom see 1 V. S. 70, her Kors», nu
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Capitel i?i
lon Jarls Drab

<sapitel 172
Om Orknein.

gcrnc

Qvstld sad og dråk og vare meget lystige, kom en Mand springendes ind til Hanef og sag

de: „pas vel paa, Hanef og Kammerater; thi Jarlen agter i Nat at angribe Eder paa
Liv og Dod; thi han troer Eder ikke, om I boe lcengere sammen.

Da nu Hanef Horte dette, sagde han til sin Broder Kolbein og Sncekoll, at han an

saae dette for rimeligt, og vilde ikke vcere sten til at forebygge det. Nu lader han sine
Folk vcrbne sig, og, saa overdrukne de vare, syntes dem Alle, at dette Raad var godt.
Da de nu vare vcebnede,ginge de til det Herberge, hvori Jarlen sov, med Ufred og Ild, og an«

grebe de forste de trafpaa. Da Jarlen mcerkede Ufreden, sogte han at undkomme, og tankte at
ssjule sig i en Kjcelder, men Sncekoll, Sumarlide Hrolfsson, Blver Illteit, Thorkel Bcekil og

Hrafn med Flere af deres Folk fik Nys om hvor han var og sprang strår i Kjcelderen.
Smkoll fandt Jarlen ved en Tende og gav ham strax Banesaar; nogle af Jarlens Mcend

saldt og ved denne Leilighed. Der lode ogsaa Nogle af Hanefs Mcend deres Liv, og

Jarlen fik 9 Saar. Efter dette Verk foer Hanef med sit Folge hjem fra Katances.
De fore til Vigur, hvor de såtte sig ned i et Kastel, som Kolbein Ruga havde ladet op
fsre, og samlede til sig i Kastellet Alt hvad de behovede. Da Jarlens Venner spurgte dette,
samlede de Mandffab, fore ud til Vigur og omgave Kastellet, som dog var vanskeligt at

angribe. Da forenede sig ogsaa Hanefs Frcender Kolbein i Reinadal med mange Andre,
og sogte at stifte Forlig mellem dem. Dette kom saaledes i Stand, at de om Vinteren
skulde blive i Orkenoerne; men om Sommeren indfinde sig hos Kong Håkon, der skulde

falde Dom i denne hele Sag, hvorefter Forsamlingen hcevedes, og det stod saaledes i al

Rolighed Vinteren igjennem. Vaaren efter kom Hanef og hans Fcelter til Norge, og paa
ctandet Skib vare Jarlens Frcender og Venner, og ncesten alle de bedste Mcend i Orkenoerne.

Denne Vinter, som var den femtende af hans Kongedom, fad Kong Håkon i Bergen;
men om Vaaren havde han faret i sine Mrender til Viken, og var endnu ikke kommen
ostenfra, da Hanef og hans Folge kom vestenfra. Disse toge ind i Aura-Paals Gaard.
Kort ester ankom Skule Jarl nordenfra, og noget senere kom ogsaa Kongen, og i Folge

med ham Hr. Knut. Da han havde opholdt sig en kort Tid i Byen, lod han sammen
kalde alle haandgangne Mcend ved Luren til et Hirdstcevne. Da Hanef og hans Fceller
kom til Medet, forte Skutilsvendene Bwdrene Hanef og Kolbein, Sncekoll og Rolf Kett

lings Sonner, Sumarlide og Andres op til Borgen, hvor de bleve tagne i Forvaring. Alver
Illteit derimod og de Andre, som havde vceret tilstede ved Mordet, bleve forte til Ts lu

tz olm en. En Gjcest, ved Navn Bjorn, som havde vceret med dem ved Mordet, kom just
forbi Mariekirken, da Messen begyndte, for at gaa til Hirdstcevnet. Han sagde: „jeg
anseer det mere for min Pligt at gange til Messe end til Hirdstcevne," vender derpaa ind

i Kirken, og for Messen var endt, blev det ham sagt, at Vlver Illteit med de andre vare
drcebte, saa det reddede hans Liv at han gik i Kirken. Sigvald Skjalgsson, lon Jarls

Svoger, drev mest paa Klagen over Jarlens Mord. Han greb Thorkel Svarte ien

Sval, trak ham langs Gaden, og da de kom til den Gaard, hvor Skule Jarl var, stod
denne i Gluggen og raabte til ham: „ Sigvald, lad ei Thorkel drcebe medmindre han
findes altfor skyldig." Sigvald svarer: „han er saa meget mere skyldig end Andre, at

han gjorde Vold paa Jarlen da han var dod." Thorkel og Vlver bleve forte ud til Hol-

<sap. l?I. Vi Li-, uu Sen eller Weu-,
Neinaclalr (liennaciali), en Gaard med Kirke paa Nordsststden af nu Nen6«l.
Cap. N2. nu Aure, en stor Gaard i Aure eller Sokelvens Sogn og Srffougs

Pmstegjceld paa Sondmsr.
'l'sluK6lml- nu Christjansholm ved Vergen, beliggende i Arne Skibrede

rg den bergenske Korskirkes Sogn.
36^
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men, hvor 5 Mand bleve halshugne, nemlig Rafn, Olver, Thorkel og 2 Andre, som havde
vceret tilstede ved lon Jarls Drab.

Gapitel. 173. Den samme Host fore Orkenoingerne vestenfra, og alle de bedste Mcend fra Derne
ginge ombord paa eet Skib; men Skibet forliste med alle Mand, og der vare Mange, som

seent finge Opreisning for dette Tab. Skule Jarl for nord til Throndhjem om Hosten,
og med ham Hanef, Kolbein og Sncekoll. Hanef og hans Broder opholdt sig om Vin»
teren nord paa Dynjarnces hos Paal Vagaskalm. Om Vaaren foer Hanef til Kongen,
og fik af ham Lov til at fare hjem; men han blev dreven tilbage til Hernar, hvor han

blev syg og dode, og hans Broder Kolbein dode i Throndhjem kort ester. Sncekoll var
siden lcenge hos Skule Jarl og Kong Håkon.

<s<lpite, !7H, Efter Skilsmissen mellem Kong Håkon og Skule Jarl i Bergen, blev Håkons Sen

lem K.Hllkon og Håkon sod Mortens-Aften, og Vinteren efter sad Kong Håkon i Bergen, hvilket var det

)lar af hans Kongedom. Denne Vinter opkom mange Uenigheder og Tretter mel
lem Kong Håkon og Skule Jarl, som meget reiste sig fra Lendermcendenes Snak. Skule

Jarl havde den Vinter mange Skibsbygninger fore, og mange andre Foretagender, som
hans Uvenner fattede Mistanke til og udlagde til Utroffab imod Kongen. Paa den Tid

var Fru Ingigerd, Jarlens Dalter, som var gift med Hr. Knut, dsd, og med hende uddode
Venskabet mellem Knut og Jarlen. Hr. Knut havde dengang Halvdelen af Rygjafylke

og halve Sogn, og dette Lehn var i hans Ame mindre end han vilde have. Han forestillede
Kongen, og Lendermcend med ham, at den Lands-Deling, som var gjort i Bergen, ikke var

lige; men at Skule Jarl havde snarere Halvdelen end Trediedelen af Landet. Denne
Vinter sendte Erkebiskop Sigurd Bud til alle Biskopper i Norge, og stcevnede dem til at
mode sig Sommercn efter i Bergen.

kapitel 4?3, Om Vaaren foer Kong Håkon oster til Viken, og sendte Bud til Skule Jarl, at han
Ordscnding, om Sommeren skulde komme til Bergen, og stulde de da tale om de Tvistigheder, som

vare dem imellem. Da nu Kongen kom oster til Viken, stcevnede han til sig alle Lender
mcend med store Krigsskarer, og alle de Sysselmcend, som der vare, og paalagde dem at

fare med sig til Bergen. Folgende Lendermcend sulgte ham: Arnbjorn lonsson, Si'
mon Kyr, Lodin Gunnason og Gunbjorn Bonde, og da han kom i Gulathingslagen, stav
nede han ogsaa der Lendermcendene til sig. Kongen havde fra Viken baade meget og

stjont Folk. Da han kom tilbage til Vergen, lagde han Krigsskibene langs Bryggerne
lige ind i selve Byen.

Gapitel i?6. Skule Jarl var i Throndhjem om Sommeren, og Vaaren derpaa lod han slette et

ssaim, stort Skib paa Stabelen paa Vren, som hedte Langfredag og var meget storre end andre
Skibe; men der blev lidet gjort derved den Sommer. Da det led ud paa Sommeren,

gjorde Jarlen sig reisefcerdig; men det blev kun seent, og han havdemed sig 25 Skibe, hvoraf
de steste vare store. Disse Lendermcend vare med ham: Alf (af Thornberg), hans Svoger,

Asolf, hans Frcende, Paal Vagaffalm, hans Son Nikolaus, Baard Bratte, Eilif af Vold,

Cap. t73. Gd. Donnces i Hålogaland, see forcm S. 240.
Ilei u» eller Hernar. Heroed maa rimeligviis forstaaes det samme som Heiclla, nuHerlsi

Nordhordland, see 2 B. S. 169; men kan ogsaa vcereNei (Hero) paa Sondmor; Stedetertvivlfomt.
Cap. l?4. K>'Hja.kM, og hoorom see 1 V. S. 43, 64.
(sap. 176. Munkeliv Kloster var beliggende paa Nordnoes, hvis nordlige til Vaage»

vendte Side kaldtes OUsncl eller ll<^K»il3Blian(l.
V»I1r s> Velli), Vold. Da der af Navnet Vold fiudes ftere Gaarde i det Throndhjemsse,

saa vil det neppe vcere muligt med Sikkerhed at bestemme hvilken af disse her menes. I Vcrrncrs
Hovedsogn ligger saaledes en ssjon Gaard af dette Navn, ligesom og i Skatvolds Annexsogn,
begge i Stordalens Prcrstegjceld, paa hvilke man kunde gjette.
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Gapitcl 1??.
Konacnsoqlar

lcns Mede.

forudcn mange Sysselmcend. Det led langt ud paa Hosten da Jarlen kom ser. Han

sendte Paal Vagaffalm i Forveien for at trceffe Kongen; og da han kom til Bergen, gjor
de Lendermcendene ham store Bebreidelser, og sagde det var underligt, at han og de andre
Lendermcend, som vare komne nordenfra, vare med Jarlen, men mod Kongen, og bade ham

stilles fra Jarlen og drage til Kongen. Men Paal sagde sig ikke at vcere mod Kongen,
stjsndt han foer nordenfra med Jarlen, efter Kongens Bud; «og saaledes mener jeg de

sleste Lendermcend ere til Sinds, som nordenfra ere komne, at de ikke monne skilte sig fra
Skule Jarl for Eders Hidsigheds Skyld." Siden traf Paal Kongen, som tog vel imod

ham, og bad ham fare nordover Jarlen imode, og saa gjorde han. Da nu Jarlen kom
til Bergen, laae der saa tykt af Skibe ved Bryggerne, at det neppe var ham muligc at

lcegge til. Jarlen lagde paa den Maade til Byen, at han lod sit eget Skib vcere forrest,
derncesi de to storste, derefter tre, saa fire og saa alt fort, saa lcenge der var noget tilbage,
og meget fagert var det at see denne Skibs-Orden. Jarlen lagde til ved Nordnces udenfor

Munkelif ved Haakarlastrand; men havde der et übeqvemt Leie, saa at nogle Skibe son
derbrsdes for dem. Saa qvad Olaf Hvitaskald:

Kongen, Thronders Drot ugunstig,
Til Lendermcend gjor vidt om Ord;
Jarl forte Flaaden bred' fra Nord,

Over Havet Skibe floi;
Over ham Folk fore droie Klage;
For Lendermcend stor Moie blev.
Raste Konge med Hcerstibe

Indstutter Jarl i Haakarlstrand.

Da Jarlen havde vceret der en kort Stund, havde Kongen og han et Mode i Krist
kirkens Skrudhuus/) hvor Kongen gjorde ham mange og haarde Beffyldninger, og siden
blev Thinget sat paa Kristkirkegaard. Der blev sat en Stol for Kongen og rundt om

ham sadde hans Lendermcend og Raadgivere, og bag Kongens Stol stod Gunnar, Kon
gens Frcende. Erkebiskop Sigurd var paa Thinget tilligemed alle indenlandske Lndbi
ffopper og Hr. Knut. Siden kom Skule Jarl paa Thinget med alle sine Mcend, og da de
saae, at der ikke var levnet noget Rum for Jarlen paa den Stol, som Kongen sad paa, fatte

hans Mcend en anden Stol for ham. Da stod op Dagfinn Bonde og holdt en lang
Tale, hvori han hilsede Kongen, saaledes som Skik og Brug er, og endte saalunde sin
Tale, at han opmuntrede til Fred og Forlig mellem Svogrene. Siden fremsatte

Kongen i et snildt Foredrag mange Beskyldninger imod Jarlen, som dennes Uvenner
havde fortalt ham. Derefter talede Lendermcendene, En efter den Anden, og gjorde Jar
len store Beskydninger. Da dette var forbi, stod Jarlen op og sagde: „en Vise kan jeg:

Drnen sad paa Stenen
Lirum Larum.

Ornen fad paa Stenen

Og en anden:
Drnen sad paa Stenen.

Saaledes er det og i Dag; Enhver fremmer sit Mrende paa sin Maade; men alle gaae de

ud paa Eet, at bcere Beffyldning paa mig." Derefter holdt han en lang og snild Tale, hvori han
fralcegger sig alle de Bestyldninger, som vare gjorte imod ham. Han erklcerede, at han var

l) Sakresti.
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pligtig at tjene Kongen og vige for ham,men tillige at han gav Lendermcendene sin fulde
Utak for deres Indblanding og Bagtalelse. Derpaa sagde Gunnar Kongefrcende:

tykkes Du alene da at vise Kongen skyldig Tjeneste, nåar Du aflcegger Din Hcedersdragt,
salder Konger til Fode og overgiver Din hele Sag i hans Vold og Mistundhed." Da
svarer Jarlen: „jeg forstod at tjene Hovdinger, medens Du, Gunner, lagde Vind paa

Andet." Siden stod Kongen op og bod alle dem, som vilde tjene ham, at folge sig i Kir
ken. Han gik derpaa fra Thinget og hele Almuen med ham; men Jarlen foer til sine

Skibe med sit Mandskab, som var kommet nordenfra med ham. Derester gik Erkebistop
pen og med ham de andre Biffopper imellem og bragte et Forlig i Stand, som Kongen var
tilfreds med, hvilket og Jarlen med Haandtag bekrwftede. Saa qvadOlafHvitaffald:

Unge Styrer stcevned' Thing,
Snarlig Jarlen Kongen svared';
Herser Jarlen haar)t beffyldte,
Hidsed' op til Larm og Strid.
Han, som Hceder fremmer, lagde,
Sag og Tro paa Kongens Knce;
Thi fik han, som Staalet farver,
Freds-Forlig af Folkets Styrer.

Da gik det, ester det Udvortes at domme, venffabeligen til imellem dem, og den Ene

var den Andens Gjwst; men aldrig havde de siden fuld Tro til hinanden.

Kcngedatt/ren Skule Jarl foer nord til Throndhjem om Hosten; men Kongen blev i Bergen frem
Kristina fedes, og dette var hans Kongedoms syttende Aar. Den Vinter blev Fru Kristina,

Håkons Datter, fod. Efter lulen og henimod Fasten foer Kong Håkon nord til Sogn,
og derfrå op i Landet. Da han kom til Oplandene, reiste der sig en Uenighed mellem
ham og Biskop Paal i Hammar, da Kongen gjorde Fordring paa en V/ som ligger i
Mjosen og kaldes Helge-Ven. Denne havde Inge, som Baglerne kaldte ders Konge,

givet til Bispesiedet i Hammar; men Birkebenerne kaldte ham en Bedrager asen Konge, og

sagde, at han hedte Thorgils Tufeffid og var Dansk. Kongen syntes nu, at hiin ei havde
Magt til at give sin Faedrenearv bort; men Biffoppen negtede reent ud at give Slip paa
Ven. Kong Håkon foer til Tunsberg og var der om Vaaren. Paal Bistop strev nord
til Erkebistoppen og Skule Jarl, for at sege deres Raad i denne Sag, og efter deres

Ordsending bestuttede Paal Biskop at reise ud as Landet til Pavegaard (Rom); og foer han
da forst oster til Gotland, derpaa til Danmark, saa syd igjennem Sarland, og standsede ikte
sin Fcerd forend han tras Paven.

kapitel 179. Medens Kongen sad i Tunsberg den Våar, lod han Stenmuren om Berget swtte
Eftans Arbeide, i god Stand, lod opfore en Kongsgaard der og bygge et stort Skib, som hedte Olafssu

den. Om Sommeren foer Kongen nord til Bergen. Da kom Skule Jarl nordenfra og
de vare begge samlede der. Endffjsndt det nu vel gik til i alt Venskab mellem dem, stil

lede dog onde Menneffer sig saaledes imellem dem, saa det med Nod og neppe holdt sam

men, hvilket siden provedes. Kong Håkons Moder, Fru Inga, var hos ham, og han viste
sig meget kjcerlig imod hende; men om Vinteren blev hun syg og dode for Jule-Fasten.
Jarlen foer om Hosten nord til Throndhjem, men Kongen sstcr til Viken, og fad om Vin
teren i Oslo; dette var den attende Vinter af hans Kongedom.

Cap. 178. FM KelZ-a i Mjm-8, Helge-Oen i Mjssen paa Hedemarken, ste 1 V. S. 42.
og foran S. 145.

B»xlan6, hvorom ste 4 B. S. 6.
Cap. 179, 'lnnsbei-S, ste 4 B. S. 60.



Håkon Hakonssons Saga. **281

Haakarle-Hosten kom Sturte Sighvatsson over fra Island, og foer strår ud af Lan- iBo
det om Vinteren til Paven. Han kom tilbage samme Host og traf Kong Håkon i Tuns- mevlslwnderne
berg, hvor Kongen havde Sturte til Gjcest og talede Mangt og Meget med ham. Kongen
blev ilde tilfreds, da Sturte fortalte ham den store Ufred, som var paa Island, og spurgte,

om det kunde vcere saa vanffeligt at lcegge Island under hans Enevoldsmagt, tilfoiende, at
der vilde voere bedst Fred, nåar Een raadede. Sturte meente dette vilde vaere en let Sag,

nåar der kom en Mand til, som havde nogen Magt. Kongen spurgte om han vilde
paatage sig at fremme denne Sag, og han lovede, med Kongens Bistand, at ville gjore et

Forsog; men ventede stig hcederlig Belonning derfor, som Kongen fandt ham verdig til, om
det lykkedes ham. Kongen bod ham ikke vinde Landet med Manddrab; men ved at fange
Moend og fore dem over til Norge, eller paa en eller anden Maade tilvende sig deres Ind

flydelse. Sturle var ofte hos Kongen om Vinteren og talede om denne Sag; men om
Sommeren, ester at Kongen havde siddet i Oslo om Vinteren, foer Sturle til Island, og var
om Vinteren hos sin Fader paa Grund. Imidlertid havde hans Soskendebarn Orackja
Snorresson ovet megen Ufred paa hans Land. Nceste Våar derefter fore Sighvat, Sturle

og hans Fader mod Snorre i Reikjaholt med et talrigt Mandskab, og vilde at han skulde
bode for den Udaad som Oroekja havde ovet. Snorre vilde ikke samle Mandfkab mod sin
Broder; men da Thord Sturleson, deres Broder, forgjceves sogte at forlige dem, veeg

Snorre tilside, og Sturle såtte sig ned i Reikjaholt, hvor han tog alle Snorres Eiendom
me under sig. Derefter foer Sturle til Vestfjorden til Orcekja, og sluttede et tilsyneladcnde

Forlig, som dog kun varede kort, endffjondt vi ei her behove at fortwlle deres Stridigheder;
men Enden derpaa blev, at Orcekja den Sommer, efter Magnus Bistops i Skalholts
Raad, foer ud af Landet. Derefter foer Sturle mod Thorleif i Gardar, og de stoges paa

Bs i Borgarfjord. Der fik han Magt over Thorleif, som foer fra Island en Som

mer senere end Orcekja, og va fore ogsaa Snorre Sturleson, Thord Kakali, og Olaf Hvi
tastald, en Son afThord Scurlessoil, ud af Landet. Nu paaforte Sturle Gissur Thorvalds
son og Kolbein Unge Arnorsson, sin Frcende, Ufred, og om den;le Strid ffal siden vorde fortalt.

Om Vinteren sad Kong Håkon i Oslo, som for er fortalt, og da opstod mange <sapjte, 4«l.

Stridigheder mellem ham og Skule Jarl, og var det end ved de samme Mcends
komst, som jcevnligen vare vante til at spilde deres Venffab. Kong Håkon stcevnede Skule

Jarl nord fra til at mode sig, hvorpaa Jarlen holdc Raad med sine Venner; men disse
ansaae det for usikkert at bctroe sig til hans Avindsmamd, som ei var begges Edsvorne.
Selv havde han slet ingen Lyst til at reise; men ftere af hans Venner opmuntrede ham

meget dertil, saa han omsider bestuttede sig til at fare, men blev dog meget seent fcerdig.

Han havde 20 Skibe, med hvilke han seilede sor til More, og laa loenge om Hosten i
Steinavaag. Kong Håkon gjorde sig fcerdig fra Viken med stort Mandstab og mange Len
dermcend. Da lod han stette frem Olafssuden, som var et stort og vakkert Skib paa 32
Num, og da han kom til Gulathingslagen, udbsd han Mandffab over alle Fylkerne der.
Han sendte Klemet af Holm nord til Throndhjem, og bod ham fare til Frostathing, og
sige, at Kongen vilde komme did Nord, dersom Jarlen ei kom ham imode nordenfra. Da

(sap. IBis. l3iun6, en Gaard i (Sfjords Syssel) i det nordlige Island.
Snorre Sturlcssons Gaard i Ke)'kM<lal i Dver«l-s)inK Syd paa Island.

Vestfjordens i det nordvestlige Island, see 1 V. S. 68.
l!ili<lar (a Vsrdum), en Gaard paa skinne», og Ller, en Gaard i Borgarfjord i Avei-ai

hi»3 i det sydlige Island.
<sap. Zteinavaxr, Steenvaag i Borgunds PrcestegjEld paa see foran S. 61.
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K. Halons Ord'
sending tilSkule

det led ud paa Hssten, foer Kong Håkon nord fra Bergen med 4t) Skibe, og store vare de
alle. Der var da mange Lendermcend hos Kongen: Arnbjorn lonsson, Lodin Gunnason,
Simon Kyr, Halvard Bratte, Erik Stilk, Ivar Nef, Gaut af Mel, Nicolaus Paalsson,

Peter i GPa og mange andre gjaeve Mcend; han havde derhos meget og vakkert Folk.
Da Skule Jarl, som fer fortalt, laa i Steinavaag, kom Paal Vagaffalm til ham, og
sagde, at Kongen havde sammendraget en stor Magt, hvormed han agtede sig nord til

Throndhjem. Nu holdt Jarlen Raad med sine Folk, hvad enten han skulde fare sorover
Kongen imode, eller vende om igjen nord til Throndhjem. Hiint styndede Paal og stere
Andre til; dog vare der og Nogle, som bade ham fare nord til Throndhjem, til sine Fost
brodre, og, om han saa syntes, bie Kongen der. Udfalet paa Raadstutningen blev, hvad
Jarlen var mest tilboielig til, at han vendte tilbage nord til Nidaros, og stcevnede til

sig Heste, for dermed at fare op i Landet. Derimod fraraadede Paal og Flere denne
Fcerd og paastode, at det endnu vilde gaae godt, nåar kun Kongen og Jarlen traf hinanden,

og bad ham oppebie Kongen. Det blev nu aftalt, at Paal foer sorefter til More, Kongen
i Mode, og han stodte paa Kongens Flaade ved Solffel; men kom ikke Kongen selv i Tale;

thi han var seilklar. De seilede allesammen nord til Throndhjem, og da de kom til Leir
anger, fik Paal Kongen i Tale, der svarede venligen paa hans Ord, og meente, at det
vilde gaae godt, om Kongen og Jarlen traf hinanden.

Den Nat da Kongen var i Leiranger, var Skule Jarl i Medalhuus og reed derfrå

ud til Orkadal, agtende sig sor over Fjeldet. Han havde da meget og vakkert Folk. Da

han kom op til Orknarbru, skiltes fra ham mange af hans haandgangne Mcend og Ven
ner; men Somme paa Opdals Skov, hvoriblandt vare disse Anforere: Dndott Skakalokk,

Elju-Bjarne, Reidar Dyn og mange Andre, som for kaldtes hans Kjcemper. Da blev
dette qvcedet:

Vege ei mens fuldt var Bcrger;
Danmarks Helte dråk af Vcelten,
Droge lidt om Fjeld og Skov.
Og da siden Tog begyndte,
Blev onde Knur og tyndt om Stange»;
Mod Inges Broder Eden bredes,
Ingen vilde lcenger fslge.

Olaf Hvitaffald siger saa:
Aarsgamle Nag imellem Gjcrve
Snedig ncered' begges Fiender;

Folket sagde: 3Ed lings Lofte
Til gilde Konge holdtes siet.

Kongen takled til fra Syd

Sundehestu) med tappre Gutter;
Sst over Fjeldet Jarlen ftygted,
Krigsmcrnd svege Jarlen gjceve.

I) Kongen, som erindrede sig Jarlens Forncrrmelser. 2) Skibet.

86l8kel i ZEds Sogn og Prcrstegjceld paa Nordmor, see 1 V. S. 56.
I,eii-HnKi-«i-, en Havn vestenfor Throndhjem, imellem denne Stad og Agdencrs. PaaKan

terne over denne Egn have vi forgjcrves sogt dette Sted.
Cap. 182. Melhuus i Guldalen, see 1 B. S. 94.
OrKnlli bi-u, d. e. Broen over Drkel-Elv (Orllna) ved Birkager i Rennebo Sogn. I

Ncerheden deraf begynder

Skules Hirdmcend noksom praled.
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Da nu Kongen kom til Nidaros og spurgte, at Jarlen var reden bort, sendte han, «Epitel i» 3

ester sine Venners Raad, Paal Vagaffalm og Ivar Nef ester Jarlen, som tras ham
i Opdal, og sagde ham Kongens Villie, at han skulde vende om, forliges med ham, og
begge sidde i Throndhjem om Vinteren. Dette bar Jarlen for sine Venner, og de Fleste
raadede stcerkt til at vende tilbage; men Nogle meente han ei kunde verre bekjendt saa hasti

ge» at forandre sin Bestutning. Jarlen svarer: „jeg seer nok det vilde vcere raadeligere
at vende tilbage; dog skulle de raade, som ville fare syd paa." Derefter vender han sor
efter over Fjeldet. Da de Syssclmcend, som vare paa Oplandene, spurgte at Jarlen var

kommen nordenfra, toge de alle de Skibe, som i Mjssen vare, og II Krigshovdinger

ginge der ombord. Blandt disse vare: Gregorius lonsson, Herre Andres, Håvard af Sund
bu, Aslak Smsrstakk, Jon Ketling, Amund af Folavold, Dag af Grofa, Odd Eriksson,
Såre Bladspyd, og havde de mandstcerke Skårer. Skule Jarl foer til Hamar-Kjoping
og opholdt sig der en Stund med alle sine Mcend.

Da Paal Vagastalm og Ivar Nef kom tilbage til Kongen og fortalte ham om Epitel i»4.
Jarlens Fcerd, havde Kongen en Samtale med Sigurd Erkebiskop og sine Raadgivere kcb'"°p°g Ha
for at ceste deres Raad om hvad herved var at gjore; det syntes ham hoist betcenkeligt, at

Jarlen var faren sor over Fjeldet med en stor Hcer til den Deel af Riget, som ene tilhsrte
Kongen. Erkebiskoppen bad Kongen sinde paa et godt Raad, for at Freden kunde stande.
Da sendte Kongen Abbed Bjorn i Holm, Ivar af Skedjohof, Vilmund Pilt og Mcend

med dem, og bod dem sige Jarlen, at han den Vinter skulde beholde en Trediedeel af alle
Syster paa Oplandene og i Viken, for at Freden kunde stande indtil begges Venner gik imel
lem. Da nu Abbeden med sit Folge kom til Hedemarken, sendte de Bud til Sysselmcen

dene og gjorde dem bekjendt med Kongens Befaling, og bade dem ikke at bryde Freden,
forinden de vare komne til Hamar og vidste, hvorledes Jarlen optog deres Mrende. Da

Kongens Afsendinger kom til Hamar, havde Jarlen sendt Nikolaus af Mors, sin Sku
tilsvend, op paa Hedemarken for at indkrceve alle Kongens Indtcegter; men Sysselmcen
dene havde faaet Nys om dette og agtede sig imod Nikolaus, og dersom Abbeden var
kommen to Ncetter senere, vilde Freden mellem Kongen og Jarlen vcere bleven brudt. Da

nu Abbeden traf Jarlen og bragte ham Kongens Tilbud, samtykkede han deri, og lovede
Fred. Derpaa vendte Abbeden tilbage, men nogle af hans Staldbrsdre fore ud til
Viken i Kongens A3rende. Skule Jarl beffikkede en Trediedeel af alle Syster i Oplcm
dene og Viken, og fatte Arne Rufa og Finn Knott i Borgarsyssel. Siden foer han til

Oslo, og derfrå til Tunsberg, hvor Kongens Mcend, som havde vceret i Selstad med Ab

beden nordenfra, vare komne for ham.
Da Kong Håkon havde sendt Bjorn Abbed sor over Fjeldet, lod han Arnbjorn Gapitei 135.

lonsson, med alle de Lendermcend, som vare fra Viken, fare hjem og bod dem at vcerge "Sendebud
Landet, om Jarlen ffulde gjore nogen Ufred der. De kom til Viken kort efter Jar

len og landede ved Grindholms Sund, medens Jarlen var i Tunsberg. Skule Jarl vilde

(sap. 583. slun<lbu, nu Eandbo i Vaage Togn og Prgd. i Gudbrandsdalen, see foran S. 12.
Gd. Folvel paa Svre Nomerige, see S. 236.

<3r6fa, nu Grue, en betydelig Gaard paa Dststden af Glemmen, uordligst i Ndences Annex-
sogn til Nces Prgd. paa Nomerige.

(sap. 184. Af dette Navn findes i det ringestc ingen Gaard i det nordenfjeldffe
Norge, hvor man snarest maatte falde paa at soge den; man tor saaledes ve! med Nimelighed an
tage det for at vcere Hlors i Vorgesyssel, hvor nuvcerende Kjobstad Moss er beliggende, ved Ud
lobet af Moi «a (Mosse-Elven), efter hv ilken et Distrikt havde Navn af Moi83(!u!l-, nu Haabols
Prcestegjceld,

Cap. l>s. Vrcengen, see foran S. 136.
Binds 2del Hefte Z"
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da sende til dem de Mcend, som Kongen havde ladet komme nordenfra med Abbeden, og
bad Lendermcendene komme til sig til Tunsberg; men disse sagde, at det var Kongens Villie,
at Erik Stilk, som havde Kongens Breve, skulde soge Jarlen, men ingen andre Lender
mcend. Da disse spurgte, at Jarlen foer med Fred, skiltes de ad, og droge hver til sit Sys
sel, men Erik foer med Brevene til Jarlen. Saasnart Arnbjorn kom hjem til Valdisholm,
sendte han Bud til de Sysselmcend, som Jarlen der havde indsat, og bod dem fare bort,
sigende at han med ingen Mand vilde dele Borgarsyssel, for han Horte Kongens Ord derfor.
Da Sysselmcendene spurgte dette, fore de til Jarlen og sagde ham Arnbjorns Ord. Kon
gens Sendemcend, som vare i Tunsberg, toge ud as Laurents-Kirken meget Gods, der til

hylte Kongen, uden Jarlens Vidende og forte det nord til Throndhjem. De kom lule
aften til Nidaros og fortalte Kongen de Tidender, de vidste sra Viken. Kongens Venner,

som vare komne sondenfra, havde berettet, at der var Mange med Jarlen, som eggede ham
til Ufred mod Kongen og til at han ei lwngere skulde lade sig forjage fra sin Odel og Eien
dom, og syntes de ei at vide, hvad enten Freden vilde vare Vinteren over eller ikke. Skule
Jarl foer efter lulen oster til Elven og opholdt sig meget lcenge i Konghella. Der ginge

mange Mcend i hans Tjeneste, saasom Alf af Leifastad, Thorgils Slydra, Vesete Unge,
og hans Broder Algaut, hvilke Birkebenerne kaldte Varbclger. Alf havde for vceret Arn

bjorns Huuskarl. Disse ophidsede Jarlen mest til Ufred, og til ei at lade Håkon sidde
over hans Fcedrene - Arv. Alt for meget gav Jarlen efter for deres Overtalelser, som
sid'en provedes. Erkebijkoppen bad Kongen end engang sende nogle Bud til Jarlen

om at Freden maatte stande; thi det syntes ham som det endnu truede med Ufred i
Viken, og der fore haarde Ordsendinger sra Varbelgerne sammesteds. Da sendtes atter
Bjsrn Abbed og Vilmund Pilt til Jarlen med Fredstilbud. Håkon Konge sendte ogsaa

Bud til Munan Biffopsson og Sysselmcendene paa Oplandene, at de alle skulde drage

til Arnbjorn lonsson og der holde sammen, indtil man vidste, hvad Udfald Abbedens A3ren
de til Jarlen vilde faae. Abbeden traf Jarlen oster i Konghella om Vaaren i Fasten, og

frembar sit A3rende for ham, hvilket understottedes af Begges Venner, og da begynd
te Jarlens Sind at boie sig; men forend de kom, var det ncerved at jkee den sterste
Ulykke, idet Jarlen var rede til at begynde Ufreden. Håkon Konge sad om Vinteren i

Throndhjem. Dette var det nittende Aar af Kong Håkons Kongedom.

Eapittl 186. Skule Jarl foer ostenfra Konghella om Vaaren, og sendte Bud til Arnbjorn lonsson,

han ffulde sammenkalde et Thing paa Eidsberg. Arnbjorn, og med ham Erik Stilk,
Munan Biskopsson og mange andre Sysselmcend fra Oplandene, indfandt sig paa Thin
get med 300 vel udrustede Mand. De kom for til Eidsberg end Jarlen, og opstillede

sig under Kirkegaarden; Arnbjorn sagde, at de for skulde staaes med Jarlen, end sige Ja
til Noget, som var imod deres Villie. Skule Jarl kom ogsaa paa Thinget med 350

Mand; men de vare ikke saa vel udrustede, som hine. Han havde en hvid Filthat paa
og sad paa en vakker Hest. Han sagde; „hvi jog Du, Arnbjorn, mine Sysselmcend fra

Borgarsyssel, hvilke jeg havde indsat i den Trediedeel, som Kongen i Vinter tildeelte mig?"

„Fordi jeg," svarer Arnbjorn, „havde fuldt og fast bestuttet ingenlunde at give Slip paa
det Lehn, Kongen havde tildeelt mig, for jeg med Vished vidste, at han tog det fra mig.

V2llli«liullni-, Vallands», see S. 2Z3.
I. ei f» «t l» cl il- (a I.6lf»«t«6um - i den „r!idc Vog"), nu Levestad i Spydebergs Segn eg

Prcestegjceld i Smaalehnene.
Cap. 186. d. e. Eidsbergs Pra'stegaard i Smaalehnene.
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Da svarer Jarlen: „tog Du, Arnbjorn, ikke forhen Borgar-Syssel af mig, og lovede os
da alt Godt? Og er Du endog udmcerket fremfor andre Mcend i Norge, tykkes det mig

dog at voere alt for stor Kaadhed af Eder, at forholde mig det, som Kongen vil jeg skal
have." Arnbjorn svarer: „jeg holder det for sandt, at ingen Lendermand ffal tåge det fra
mig, som Kongen gav mig, og for ingen Mand i Norge agter jeg at boie Hals uden for

Håkon Konge, ei engang for den hvide Hat, som nu er her paa Thinget." Da sagde
Bjern Abbed, at Kongen havde den Vinter afstaact Jarlen den tredie Deel af Syslerne i
Viken og Oplandene, og at han vilde vide alle dem Tak, som lagde godt til mellem Kongen

og Jarlen. Nu blev Arnbjsrn mygere i sine Ord. Jarlen tog derpaa under sig en Trcdie
deel af Borgarsyssel, og foer nord til Viken, og Abbeden til Throndhjem med Forligs-
Tilbudet. Det blev der aftalt, at Kongen og Jarlen skulde modes om Sommeren i Ber

gen, og den Ene give den Anden Gidsler indtil dette Mode fandt Sted.
Skule Jarl var i Viken om Vaaren, hvor atter mange Mcend ginge i hans Tjeneste, i«?.

og han drog mange Folk til sig. Han udrustede tillige Skibe og tog mange Skibe utoven-
des fra Bonderne. Han holdt Borgar-Thing Margrete-Messe om Sommeren, hvorpaa
han lod tåge Arnbjorn lonssons Skib, som han agtede at fore nord med sig; men Arn

bjsrn havde forud ladet bore Hul i Skibet og hugge Indholtene over, saa det blev fuldt af
Vand, saasnart det blev ftot, og blev strår landsat igjen. Samme Stund kom Sigurd,
Kong Håkons Son, og Ingemund Puss som Håkons Gidsler til Jarlen, men forud vare
Asolf larlefrcende, og latgeir Skald komne som Gidsler fra Jarlen til Kongen. Da

nu Jarlen var seilklar, foer han nord til Bergen og lagde sig i Kongshavn. Der fore
M<rnd mellem dem; men Jarlen sagde, at han ikke vilde lcegge til Byen, med mindre det
blev afgjort, at hans Son Peter skulde faae den Deel af Norge efter Jarlen, som han
havde. Da dette blev Kongen forebragt, negtede han det aabenbarligen, og sagde, at

Ingen af hans Afkom skulde nogensinde arve Norge, uden han som var kommen af hans
Datter Margreta. Derefter fore nogle Mcend tilligemed Erkebiskoppen mellem dem for
at forlige dem, og Jarlen lagde ind til Byen. Omsider bleve de efter gode Mcends Raad

faalunde forligte, at begge sVulde sidde sammen om Vinteren og holde eet Bord, saa at
Jarlen lagde Kosten til hver credie Dag. Den Vinter gik alt venligen til imellem dem, som

altid, nåar de vare begge samlcde; thi der bleve fcerre Logne baarne mellem dem al den
Stund de paa Stedet kunde gjendrives. Denne Sommer kom Orcekja Snorresson fra

Island og fortalte om den store Ufred, hans Frcende Sturte der forvoldte, hvoraf Kongen

maerkede, at han havde faret haardere frem, end han havde tilraadet ham.
Den Vinter, da Kongen og Jarlen baade sad i Bergen, var det enogtyvende Aar af "'"

hans Kongedom. Om Vaaren i Fasten gjorde de sig faerdige til at reise nord til Thrond-
hjem, og seilede Stadt forbi Aftenen for Kare-Sondag; men der kom saa stcerk Mod

vind imod dem, at de maatte lcegge ind i Anger. Jarlen seilede om Sondagen fra Sild,
og fik saa stwrkt Veir, at han maatte lcegge bi nord ved Sundolfsstad; han forblev paa
Reine i Paaffen, og Kongen og Jarlen vare samlede om Vaaren i Kjobstaden (Nidaros). Da

Cap. 187. eller Thinget ved Vo,A eller Sarpsborg, see IBS. 90.
XonuunK«n«fn, nu Kongshavn paa en Ulle D i Ncerheden af Alveen i Strudshavns

Sogn, omtrent en Miil ssndenfor Bergen.
Cap. kBB. en Havn paa Sands paa Sondmor, see foran S. 83.
8i1«z, nu Silden, en O i Ulfavaxr (Ulfsvaag) strår ssndenfor Stadt, see S. 157.
Bun66lf«s!t»cli!' (8llunc1ol5«8t9lli,-, i et Dipl. fra 1470 „Sandelstade"), nu Sandstad, en

Gaard paa Sydsstsiden af Sen Hitercn i Hiterens Prcestegd. og Fosens Fogderi.
Rkinir, Reims-stlost?r-Gaard, see 2 V, S. 80.
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kom Paal Biskop fra Hamar did, og talede med Kongen om sin Sag; men cndstjsndt
Vistoppen altid var stivere i de Moder, hvorved Jarlen var tilstede, kom det dog omsider
ti! Forlig mellem dem saalunde, at Kongen tog ved Ven, men lagde andre Eiendele i Ste

det, som vare Bistoppen behagelige, og han vilde have.

3?d"' Vaaren kom en liden Ting mellem Kongen og Jarlen, hvoraf det kunde sees
hvor omspillende deres Forhold var. Dette stede saalunde: da var hos Kongen hans
Frcende Gunnar, som havde havt en Trcette med en af Jarlens Gjcester, som syntes at

have lidt Overlast af ham. Kort ester foer Gunnar ud til Nces, og agtede sig til det Sys
sel, som Kongen havde givet ham. Om Natten, da Gunnar var faren bort, blev det Kon»
gen sagt, at han var bleven drcebt, og at Jarlen havde sendt en Gjcest efter ham og ladet

ham drcrbe. Kongen lod strår kalde sin Lursvend og klcrdte sig paa. Alle hans Mcend
leb ogsaa til deres Vaaben, ginge ud i Gaarden og opsatte Mcerket. Jarlen, som sov iet
andet Herberge kort derfrå, vaagnede ved denne Larm, sprang op og gik ud i Svalen.

Han saae, at Dronningen stod ude i Gaarden, og spurgte hende hvad Larm der var paa
Fcerde. Hun fortalte ham hvad det var; men han bad hende vwre rolig, det havde intet
at betyde. Jarlen klcedte sig paa; imidlertid kom Sigurd Kongeson i Herberget til ham,
og de ginge begge ud. Strår efter kom det for en Dag, at dette var intet andet end onde
Mennesters Logn.

Samme Våar holdt Kongen Or<.«Thing, hvor mangfoldige Mennester kom, og paa
Hertug, hette Thing gav Kongen Skule Hertugs Navn, hvilket Hcedersnavn Ingen for i Norge

havde faaet efter nogen christcn Konges Ret, som Olaf Hvitastald qvad:

Snilde Mcrnd imellem Svogre for'.
Og Begge Gidsier gave der;
Helte, rap' til Hcer at samle,
Modtes og i Sind forligtes.

Norges Styrer, gjcev af
Dged Hcrdersnavn, og pryded,

Stridsraste Jarl med milde Navn
Af Hertug, og med vakkre Gåver.

Med dette Hcrdersnavn gav Kongen Hertugen mange hcederlige Gåver, og da be»
gyndte paa ny en venlig Forstaaelse mellem Svogrene.

Eapitel Wt. Da Kong Håkon og Hertug Skule raadede Norge, var Fridrek Fridreksson Keiser
Romaborg. Han var en stor Hovding og mange Hovdinger fra andre Lande sogte

hans Venstab. Lomge for det stede, som nu er fortalt, sender Keiseren Maend nord til

Håkon Konge og Hertug Skule. Vilhelm hedte han som var deres Formand, og de over
bragte Kongen og Hertugen mange Prcesenter. De derimod sendte de Ting, som for Kei

seren vare vanskelige at faae, og ham syntes kostbare. Siden stede jcevnligen Sendefcerd
imellem Keiseren og Kongen. Paa Kongens Vegne foer forst Gudleik af Ast, jom traf

Keiseren paa Sicilien, og blev af ham venligen modtagen. Siden foer Nikolaus Paals»
son, som var lcenge i Keisergaarden, og fik af Keiseren sommelige Gåver, ligefom Ingen blandt

Nordmcendene i den Tid var saa vel antagen som han. Noget senere foer Hroe Konge,
frcende og Baard, en Broder af Isak fra 80, hvilken sidste Hertugen sendte; men dem

<sap. 189, sse.<?, nu Byncrsset ved Throndhjem, see 1 B. S. 52, cfr. S. 147.
Cap. 191. Gd. Ast ved Vergen, see foran S. 266.
Lsr (NN,-), Gd. Bs i Sogn, see S. 249.
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tykkedes ikte at Hroe med Skjonsomhed og Sandhed fremforte Kong Håkons og Hertug
Skules Sag. Derefter foer en Mand ved Navn Henrek imellem Keiseren og Kongen;

han var fod i Norge, men af tydff A3t og kaldtes Henrek Sendemand, fordi han foer i
mangen Sendeferd og ved herlige Sendinger. Heras stiftedes det storste VensVab mellem
Keiseren og Kong Håkon.

Vaaren ester, da Kong Håkon og Skule Hertug sadde i Throndhjem, havde Baard

Isaks Broder og Håkon Dusa faaet Syssel paa Hedemarken as Hertug Skule; thi da var
Landet saaledes inddeelt, at Hertugen havde Trediedelen as alle Sysler over hele Norge.
Da indtraf den Udaad, at Baard voldtog en Kone, fom var egteviet til Thord, SonafFri

drek Slafse, som stedse havde veret Kong Håkons bedste Ven, og dette var ffeet med Håkon
Dufas Raad og Vidende. Dette spurgte Kong Håkon og Skule Hertug nord i Thrond

hjem, og toge det meget ilde op, som rimeligt kunde vere, og iser yttrede Hertugen derover
aabenbart sin Fortrydelse.

Kong Håkon og Skule Hertug gjorde sig reiseferdige til Bergen om Sommeren; men Baards. Isaks

ssrend de fore, sendte Kongen lon Provste-Son og nogle andre Mend med ham over
Land ester. Da Kongen og Hertugen vare ferdige, fore de tii Bergen; men forend de

kom Syd, havde Bymendene holdt et Slag med Tydsterne i Bergen, drebt Nogle og
kastet Nogle til Havs, ligesom Mange vare blevne saarede. Anledningen var, at Tydffer
ne havde lagt deres Kogger ved Bergens Brygge paa et Sted, som Bymendene ei syntes
om, og havde knust nogle Skibe, som laae der i Forvcien; men da Kongen og Hertugen
kom ser, dyssede de dstte ned. lon Provsteson foer op i Landet, og da han kom til Hede
marken modte han i Våndet Mjosen Baard Isaks Broder, som laae der paa sit Skib. Ds
toge ham ti! Fange, drebte ham, og fore siden ester til Viken. Samme Sommer drebte
Thord Fridreksson Håkon Dusa i Tunsberg, for hvad han og Baard havde gjort Denne
Tidende kom for Kongens og Hertugens Oren, og endjljondt Hertugen udlod sig lidet der
om, ansaaes det dog for vist, at dette Manddrab var meget mod Hertugens Smd.

Ud paa Vaaren gjorde Kongen og Hertugen sig reiseferdige oster ti! Viken og ag-

tede at tåge Vintersede i Oslo. Begge holdt de Juul sammen om Vinteren, og dette var
Kong Håkons 2Zb>s Regjerings-Aar. Efter lulen holdt Hver sin Huuskost; men drcck j
jcevnligen sammen om Ovelden. Sommeren for vare Snorre Sturlesson, Thord Kakali,

Thorleif i Garde og Olaf Hvitaskald komne over fra Island, og vare om Vinteren i Thrond

hjem. Om Vaaren gjorde Hertugen sig reiseferdig til Throndhjem, og foer strår i Fa
sten. Svogrene skiltes ad ial Venskab og aftalte, at de skulde modes om Sommeren i

Bergen; thi det skjelnede de tydeligen, at det stedse gik bedre med dem, nåar de baade vare

sammen. Hertugen kom til Throndhjem for Paaske og sad der til Begyndelsen af Som
meren. Frenderne Hertug Skule og Asolf af Austeraat bleve uenige om Eiendomsretten

til Austeraat; thi Abbedissen Fru Sigrid, Hertugens Soster, som havde veret gift med lon
af Austeraat tilegnede sig Austeraat som sin Medgift; men Asolf kaldte det sin Kones, Baugeid
lons-Datters Fedrenearv. Mange Stevnemoder holdtes derom uden at de bleve forligte.
Asolf tilbod at legge andre Eiendomme derfor til Reine'Kloster, som Hertugen vel ikke af

siog; men dog ophorte deres Venffab fra den Tid, og Asolf vendte efter den Dag sin Tro
stab til Kongen. Kongen sad om Vinteren i Tunsberg, og da blev hans Son Magnus

<sap. W!l. 8u6,-mLNN) (Sydmcend), som ere fra d. e. Sydlandene, s« foran S. 46-
Cap. l»4. claitll,,-, see 1 B. S. 165.

Ssteraad Gaard paa Srlandet, see sammestcds S. 458.
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sod, og dobt Korsmcsse Dag; siden foer han nord til Bergen og sad der. Da kom ogsaa
Hertug Skule nordenfra, og begge vare sammen om Sommeren og om Hosten i god For
staaelse; men dog ikke som da deres Venfkab var paa det hoieste. Hertugen laa jaevnligen
paa sine Skibe, og i Begyndelsen af Vinteren gjorde han sig rede til at reise nordefter;
men blev dog ikke fcerdig for Mortensdag. En Mand, ved Navn Hroald, en Broder af

Asolf Stryk, havde paadraget sig Kongens Vrede formedclst sine Ustykker, og Kongen vilde
ikke, at han skulde vlere i Landet; men han blev dog i Bergen og laa jcevnligen i Kirken.
En anden Mand, som hedte Sigurd Kaerir, havde begaaet et Mord paa Hålogaland, og
gjort andre Ustykker, hvorfor han sad i Krist-Kirken; thi han turde ikke gange ud for
Kongen og hans Mcend. Hertugen gik forbi Kristkirken, for han lagde ud fra Byen, og
da gik Sigurd udaf Kirken ombord paa Hertugens Skib, og foer med ham. Hroald foer
ogsaa med Hertugen, og begge vare siden hos ham. Da Hertugen kom til Throndhjem,

klagede hans Mcend hoiligen over, at Kong Håkons Lendermcend havde meget sogt at stifte
Splid mellem Kongen og Hertugen, og tilskrev mest Gaut lonsson dette. Hertugen spurg

te Snorre Sturlesson en Dag i Spog: „er det sandt I siger, at han som hidsede de

gamle Konger sammen, havde det Tilnavn Gaut?" „Sandt er det, Herre," sagde Snor
re. „Digt nu en Vise derom," sagde Hertugen, „og siig hvor lig denne er hiin." Da
qvad Snorre:

Han som raader Vytte-Fcerd,
Kong Ring og Hildetand
Til Slagets Galder

Gaut ffjcerped Odins Storm.
Han, som til Krigen stcevner.
Forlcenge volder Kongers Splid.
Saalunde bsr

Fra fjcerne sig.

Vapite, 486. Kong Håkon sad den Vinter i Bergen, og dette var det to og tyvende Aar af hans
til Kongedom. Om Vinteren sendte han Bud nord til Hertugen, ac han skulde komme nor

denfra om Sommeren med lette Skibe, og mode ham i Bergen. Han bsd Mige, at de
Islcendere som vare hos Hertugen, ikke maatte fare ud til Island, forend Kongen havde
givet Besked om hvad Mrende han did vilde give dem; thi for om Hosten var det ble
vet spurgt, at Kolbein Unge og Gissur Thorvaldsson havde staaes i Skagafjord med
Sturlungerne, og at disse vare faldne. Om Vaaren foer Kong Håkon oster til Viken og

opholdt sig lcenge i Tunsberg; der kom til ham hans Venner, baade fra Viken og Op
landene. Kongen fik da Efterretning saavel norden- som sondenfra Landet; saaledes sik

han at vide, at Hertugen havde givet Snorre Sturlesson, Orcekja og Thorleif Orlov til
Island, og givet dem et Skib, som han og Gudleik af Skartastad eiede Halvdelen i hver.
Da Kongen spurgte dette, sendte han Brev der nord, og forbod dem at fare ud. Disse
Breve kom til dem just som de laae seilklare; men de fore ikke destomindre ud imod Kongens

I) Digteren sigler til den Strid mellem Sveriges Kong Ring og den danske Konge Harald Hildetand,
Kvortil Odin under en Raadgivers Skikkelse ovmuntrede, og hvorom Saro taler i sin syvende Bog.
Slagets Galder eller Troldom er Slaget. 2) Vefjendt i den gamle Gudelære, bruges om Konstnere iscn
Smede; her er det Gaut, som forvolder og sammensmeder Striden. 3) Slag.

(llap. 183. BK»ssafjsrc!l' i Nord paa Island.
(8Kl»ta8<«6il), nu Skarstad i den til Numedalen herende Dcel af Binda

lens Prcestegjceld, cfr. Sturlaug Etarfs. S. Cap. 1.
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Korbud. Da Håkon Konge sad i Tunsberg, kom Bjorn Abbed nordenfra, sendt af Her
lligen; Kongen spurgte da efter, om Hertugen monne komme nordenfra? Abbeden siger,
at han tilvisse vilde komme efter Kongens Ordsending. De blev spurgt hvor mand

sicerk han monne fare? Abbeden siger sig ei at vide dette. Lcenge dvcelede Abbeden
hos Kongen, imedens de Breve jkreves, som han vilde sende nordover, og da Abbeden var
ierdig, kom Asolfßonde afAustraat nordenfra Throndelagen paa et Skib, som var bemandet

ined hans egne Huuskarle. Han fortalte den Tidende, at Hertugen gjorde sig fcerdig til
at reise nordenfra, og havde sat Langfredag, Holmbussen, Strindkollen med mange andre
Storstibe paa Vand. Asolf fortalte derhos, at Hertugen havde kaldet en stor Mcengde

Folk sammen fra al Throndhjem. Ordet gik, at han vilde fare til Bergen, og at han ag
cede at lcegge meer Land under sig, end Kongen for havde bestemt. Nu standsedes Ab
bedens Fcerd, imedens andre Breve bleve udfcerdigede isteden for de forste. Håkon Konge

sendte da Bud til sine Lendermamd, Arnbjorn lonsson og Andre, samt alle Sysselmcend,
og samlede meget Mandskab til sig; derpaa gjorde han sig reisefcerdig til Bergen. Skule

rustede sig og til at forlade Throndhjem med 20 Skibe, hvoraf de fteste vare store. Selv
havde han Langfredag, som var et overmaade vakkert Skib paa 36 Rum. Saa qvad
Olaf Hvitastald:

Nu glider ud fra Ankerfest
Hiin gjceve Hertugs lette Skibj
Aldrig bedre Vugtens Hesto
Vindfvulmct Hav har pleier.

Da Hertugen om Sommeren kom til Bergen og laa i Florevaag med Flaaden,

spurgte han, at Håkon Konge rustede sig til at reise ostenfra med talrigt MandsVab, og havde
med sig alle sine Lendermamd og 40 Skibe. Nu holdt Hertugen Raad med sine Mcend,

om han ssulde bie Kongen, eller fare tilbage nordefter. Folk ncerede Mistanke om, at

Kongen ei var rilfreds med deres Forehavende; thi blev det besluttet, at de ikke skulde bie
Kongen, men vende tilbage nordefter med hele Hceren.

Kong Håkon kom til Bergen lidt senere end Hertugen var faren nordefter, og fandt lu.?,
der Sigurd Erkebiskop og Hertugens Sendemcend Bjorn Abbed og latgeir Skald. Da '^"n,

det just ikke saae meget haabefuldt ud med Freden, bad ErkebisVoppen Kongen derfor at
drage Omsorg. Det blev da aftalt, ar Erkebiffoppen ffulde tilveiebringe Stilstand imellem

dem om Vinteren, hvortil han fik Kongens Fuldmagt, og han ffrev strax et Brev til

Hertugen, hvori han bad ham ikke at bryde Freden, forend de modtes, hvad der saa end
siden maatte ssee. Siden om Hosten reiste Erkebijlovpen i sit Syssel paa More. Noget
senere gav Kongen sine Lendermamd og Sysselmcend Hjemlov, og derefter foer Peter, en

Ssn af Sigurd Erkebiskop, Asolf af Austraat, Peter af Giska, Thorer af Born, Ogmund
Kmkidans og Arne Klak tilbage til deres Syster, og om disse vil siden blive handlet.

Hertugen foer nord til Nidaros, hvsr han lod sine Skibe landslette. Da kom brat Epitel
meget M<uidf?cib t/i ham, som han havde stcrvnet til sig ovenfra Landet og ostenfra Viken, udb,7e."
ifeige sin Ordsending. Men da det kostede ham meget at underholde saa mangfoldige Men

»effer, lod han i en Skrivelse udbyde over hele Throndhjem fuld Ålmenning, men Bon

derne syntes ikke vcrre pligtige til at underkaste sig saa store Paalcrg. Håkon Konge havde
D Hest.

Florevaag ved Vergen, see 2 B. S. 112.
<Lap. 186. Uoiu (Lo,ll, 3«,K,i), nu Borten, en stor Gaard i Flåa Sogn og Meclhuus

Prcegd. i Guldalen,
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Eapitel 198
7m Skule Jarl
og Korsbro-

og sendt Brev til Indthrenderne, at de ikke skulde indlade sig paa sterre Udbud, end han
tog af sine Undergivne. Da saaledes Hertugens Mcend ingen Leding fik, gjorde han sig
fcerdig til at reise ind i det Throndhjemske, og foer selv til Skibs; men Mange af hans
Moend fore Landveien. Disses Fornicend vare Alf af Teinastad, Veset Litle og As
gaut hans Broder. Hertugen lagde til med sine Skibe ved Vaagsbru, og Bonderne maatte

udrede mange Penge til ham, Nogle en Mark Guld, Nogle to Mark, Nogle deres hele
Boeslod.

Derefter foer Hertugen ud til Nidaros og holdt ofre Raad med sine Mcend og sine

Raadgivere. Disse Lendermcend vare hos ham: Alf af Leifastad, Alf af Thornberg,
Ivar af Sundbu, Baard Bratte, Baard Varg, Olaf af Vigde ild, Erling Ljodhorn, og

Vesete Litle og Klem et, Fader til Guttorm af Su du rh eim. Da Hertugen sagde sine Mamd,
at han vilde give sig Kongenavn, var der Nogle, som dertil meget opmuntrede ham, sigen

de, at han var rette Arving ester sin Broder, Kong Inge, og beviste af Bsger, at det tilkom
ham ligesaavel at tåge Kongenavn i Arv, som Eiendom eller Odel. Efter hans egen
Attråa og Andres Overtalelser lod han nu sammenkalde Arething, og sendte Bud til de

bedste Bsnder inde fra Throndhjem. Ssndagen cfter Allehelgens Messe, som var Leo
nardi Dag, gik alt Folket, efterat der var ringet til Messe, op til Kristkirken cfter Sed
vane. Kort efter kom Hertugen tilligemed mange Folk i Kirken, hvor han gik strax op i Cho«

rct, og lod kalde til sig Korsbwdrene; men kunde ei med dem blive ganske enig. Paa
samme Tid Horte de, at Bonder, Kjsbmcend og hele Almuen med Luren sammenkaldtes til
Dre-Thing. Eystein Syre hedte den Korsbroder, som af Erkebiskoppen var beskikket til
at givs Svar ide Sager, som syntes mest vanskelige. Nu forlangte Hertugen, at Kors
bwdrene skulde give Tilladelse til, at Kong Olaf den Helliges Skrin maatte udbceres. De

holdt deres Svar tilbage og syntes hvad Hensigten var. Da Hertugen spurgte,
hvi de vare saa sene til at opfylde hans Forlangende, sagde de, at det var en meget van
skelig Sag, hvorom de maatte tale i Eenrum sammen. Sira Eystein meeme det var
bedst at bie Erkebiskoppens Mening derom; dog var der nogle af Korsbwdrene, som vilde

at Skrinet skulde udbceres. Hertugen svarer: „hvi vil Du stedse modscette Dig min Sag,
vor Villie og Hceder, nåar Dine Brsdre dertil give deres Samtykke?" Derpaa gik Her

tugen ud af Kirken til Kongsgaarden; men Peter, Hertugens Ssn, tilligemed Arnfinn og

mange andre bleve tilbage i Kirken, og disse ginge hen og vilde tåge Skrinet ned. Da
Sira Eystein saae dette, gik han til Hsi-Alterer og sagde: „vi ville gjore vitterligt for Alle,

Cap. W7. 'r«iu3Btaclii-. Hvis ikke Alf af I'einl,BtBclii- og Alf af I.eif3Bta6il- er en og
samme Person, og saaledes det fsrste Stedsnavn en Skriv- eller Lcesefeil for I,6ikaBtaclir (hvor
om see foran S. 184). som er det rimeligste, saa maa det formodentlig vcere Gd. Tenstad i Hero
Annexsogn til Alstahaugs Prcestegjcrld i Hålogaland.

i Indersens Fogderi?, see foran S. 210.
(ilap. IW. nu Tanberg, en stor og, ved sin indtagende Belig

genhed, udmcerket Gaard i Norderhaugs Sogn og Prcestegjcrld paa Ringerige, see Urda 1 B.
S. 363 ff.

Ounndu (Bun6dn), Gd. Sanddo i Vaage Prcestegjceld i Gudbrandsdalen, see foran S. 12.
ViKll«il<! (i Asl. Volts lordb. ssrives den ligedan), nu Vigtil. Af dette Navn haves i

det Throndhjemffe, tvende Gaarde, nemlig i Lexviken og i Frosten; rimeligviis er det dog den i
sidstncevnte Sogn.

Oucli nei m»r. 2a Ssrum paa Leinstranden i Vorsens Prcestegiceld er den eneste Gaard af
dette Navn i hele Throndelagen, saa kan man neppe tvivle om, at det er denne som menes.
Ifslge Norffc Vidensk. Selff. Skr. i det 19de Aarh. 1 B. S. 303, skulde det vcere nuvcerende
Gaard Hsiem paa Vyncessct; men nåar man veed, at denne Gaard fsrst i IZde Aarhundrede
(Asl. Volts lordb.) skrives ~Ilnc,m" (.?: saa salder denne urimelige Paastand bort.
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at vi erklcere den Mand i Ban, som bcerer ud Skrinet uden vor, Korsbrodres, Samtykke."

Peter svarer: «det tykkes os som Du indbyder os til Mjod-Drikke; hav Tak for Tilbudet!
tåger nu ned Skrinet og b<Vrer det ud." Da de toge fat derpaa var det fast, og Peter
lsb op paa Alteret, og stjod til det med Fodderne for han fik det af Stedet. Nu blev og

Korset udbaaret, hvori clolnlni og Kong Olafs Vxe og Spyd, og Hoved
mamdene derfor vare Peter, Hertugens Son, og Arnfinn Thjofsson; men de fleste Andre

gjorde sig nogle Betoenkninger derover.

Da nu disse Helligdomme bleve udbaarne ned igjennem Strcedet forbi Kongsgaar- m
den, kom Hertugen dem i Mode med den hele vcebnede Hird, og foer saaledes ned igjennem K°ngen«vn.

Byen ud til Dre-Thing. Amund Rembe stod forst op, modtog Hertugen og Hirden, og holdt
en lang Tale, hvori han udledede Hertugens A3t fra Olaf den Hellige, og paastod, at Her«
tugen var sin Broder Inges Arving i andet Led, medens Kong Håkon kun var hans Ar

ving i niende Led; men der vare Faa, som ansaae dette for Sandhed uden Hertugens
Mamd. Derpaa holdt Arnfinn Thjofsson en Tale, og tyktes Folk ligeledes, at det ei
monne vsre meget sandfcerdigt hvad han sagde. Derncest stod Erling Ljodhorn op, og
talte omtrent paa samme Maade som Arnfinn. Siden reiste Hertugen selv sig op, og sag
de hvor stor Skam og Forhaanelse han havde lidt af Kongen for sin gode Villie; thi

han havde afstaaet ham Land og Landsaatter; men derfor lonnede Kongen ham faa, at
han vilde tåge den Trediedeel fra ham, som havde vceret ham bestemt. Mange andre
Klager forte han over Kongen. Da Hertugen endte sin Tale, stod Ivar Lagmand op,
og opregnede forst Hertugens A3t. Siden endte han sin Tale dermed at Hertugen
var ene berettiget til Norge, og derpaa gav han ham Kongenavn og underlagde ham

Folket med alle de Skattande, som tilhore Norges Konge, tilfoiende til Slutningen, at dette
sorekom ham det ene Rette. Siden stod Skule, som nu kaldtes Konge, op og talede nogle

Ord. Han lagde Haanden paa Skrinet og svoer den Ed, at han vilde styre sit Folk efter
Kong Olaf den Helliges Lov. Derpaa fremkaldte han sine Lendermcend, som han lod
svcerge sig Trostabs-Ed, derncest Skutilsvende, Hirdmcend og Gjoester, og tilsidst Bonder

fra alle Fylker. Derester sluttedes Thinget, og Skule fulgte Skrinet, men der blev ingen
Procession gjort for at mode ham, og ikke heller blev der ringet; kun to Korsbrodre ginge
Skrinet imode og ledsagede Skule. Mindre Misnoie syntes man dog at finde hos
Korsbrodrene mod Skule, end rimelige kunde synes; da denne Forretning var endt, foer

hver hjem til Sit. Den Dag bevcertede han sin Svite. Saa qvad Olaf Hvita-Skald:

Svigsuld Plan kom frem omsider,
Da mellem Stormcend bredes Fred;
Hovdings Svite, endstjvndt listig,
Ei Skjcebnen kan modstaae.

Thi begge Heltes Mod og Magt
Af stcerke Folk vil mindes,
Alt mens Vand om Jorden ftndcr.

Og end fang han:
Da tog Hsgsnildei) Hersers Styrer
Et sterre Navn end billigt var.

Thronder styrked' provet Hovding,
Tunge Plage Folket aged'.2)

15 Hogen, ifcer Falken, var en kongelig Fugl, der stedse fremstilles af de Gamle som kjeet og cedelmodig.
2) Aved at ave (revse, plage) heder i almindeligt Sprog: Age.

in. Binds 2det Hefte. «"

Stor var Harm, da Staalstorm vcekkes;
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Sturte siger saa:

Det er ei Logn,
At Skule var

Navnkundig Mand
Ved Hcrders Liv.
Skjont ustadig
Tidens Lykke
Mod ham vendte

Skjebnens Hjul.
Og end videre:

Da Skjoldrodner
Til sin Uheld

Ofstore Pragt
For Dagen lcegger;
Og den hsie
Kongefiende

Wdlings Navn
Paa Dre tog.

Eapitel 200. Der var kun Faa af Kong Håkons Hirdmcend inde i Byen medens Thinget var.

Om Onn, Kei-A, Kongens Hirdmaend ved Navn Grim Keikan foer strax efter Thinget ud af
Byen, og, saasnart han fik sand Kundstab om Hertugens Forscet, fik han sig en
Hest og reed ud i Gaulardal til sin Bopcel; der var hans Kammerat kommen

i Forveien, med hvem han havde aftalt, saasnart de erfarede nogen mcerkelig
Tidende, da ufortevet at soge til Håkon Konge; men nu vilde han ikke fare. Grim lod

sig ikke opholde derved, reiste og kom frem for i Surnadal, foer saa til Thingvold, hvor han
fandt Asolf Bonde og fortceller ham denne Tidende. Derpaa foer han til Arne Blak,

Vapitei 20!. som han gav Nys derom, og derfrå til Peter i Gizka.

Genvind. Efterat Hertug Skule havde ladet sig give Kongenavn, holdt han Raad med sine
Mwnd. Somme gave det Raad, at han stulde strax fare ssr mod Kongen med al den
Styrke han kunde samle, saa at Ingen fik Nys forud; thi alle Veie bevogtedes baade til

Sseb og Lands. Andre gave det Raad, at han stulde fare op i Landet med alt sitKrigs«

folk, og opholde sig der den hsieste Vinter; atter Andre opmuntrede ham til at blive i Thrsndela
gen og ruste sig der som bedst, indtil den beleilige Tid kom. Nogle gave ogsaa det Raad,
at de stulde dele Krigsmagten, sende den fra sig alle Veie og lade Kongens Mcend drcebe,

hvor de fandtes og saa blev gjort; thi dertil havde Hertugen mest Lyst. Nord til Hålo

galand fore disse Hsvdinger: Allgaut, Paal Fot og Sigurd Partin. Op i Landet fore

Ivar af Sunbu, Alf af Leifastad, Vesete Litle, Gudin Geig, Sigurd Tolason, Sigurd

Hit, Ulf Fari og Erik Guldveg med 500 Mand. Ssr imod Kongen sendte han Olaf
af Vigdeild og Guttorm af Sudurheim tilligemed Hirdmoendene, Gjcesterne, Kjcertesven-

Gapltrl 202. dene og den meste og bedste Deel af Hceren.

Gunnars Drab. Hosten fsr havde Kongen sendt sine to Hlrdmcend, IvarKorne og Gunnar Mirman, nord

til Hertugen med Breve. De vare begges Tjenestemcend og fore jcevnligen imellem dem.

Da de havde ftnet Hertugen Breveneo, pholdt de sig en kort Stund fsrend de gave sig paa
Hjemveien. De vare Dagen forud til Gjcestebud hos Hertugen, og medtoge de Breve, som han
sendte Syd til Kongen, hvorpaa han gav dem Orlov?), samt 100 Alen Vadmel til Reise-

1) Tilladelse til at reise.

Cap. 2UN, Oulnalilllr nu Surendalen paa Nordmsr, ste 1 V. S. 55.
nu Thinguolds Prcrstegaard sammest., see fora» S. 127.
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klceder. Siden fore de ud til Folskn, hvor de opholdt sig en Stund i Kongsgaardcn
uden at vente sig noget ondt. Den Dag da Hertugen lod sig give Kongenavn, sendte han

sine Brevsvende ud mod Ivar og Mirman paa en Skude, som fertes af Gaut Varbelg
og Sigurd Saltsad. De kom uforvarendes til Folstn, og fceldede strår Gunnar Mirman
inde i Stuen, hvor og flere Mcrnd faldt. Ivar, som var ude paa Loftet, kom ud igjen
nem en Glug i blotte Skjorte og Lcerredsbuxer. Han agtede sig til Kirken; men da denne
var l<est, lob han op ad en Stige, som stod ved Kirken, op paa Tåget, hvor han var om
Natten, medens hine holdt Vagt ved Kirken. Om Morgenen var Ivar ncesten ded af
Kulde, og da han bad om Naade, fik han den ikke. Siden gik en Mand op paa Stigen
og stak et Spyd gjennem ham, hvorpaa Ivar rapede dod ned, men hans Blod og Ind
volde laae tilbage paa Kirketaget. Dette var det tredie Aar efter at Kong Håkon havde
ladet denne Kirke indvie. Siden fore Varbelgerne for til Lj orna, og derinde i Stuen
vare to Brodre, som kaldtes Ljoxna-Svendene, og vare begge Kongens og Hertugens

Hirdmcend. Varbelgerne angrebe Stuen, men hine forsvarede sig vel og mandigen. Var
belgerne stege op paa Stuen og ffjode Store ind. Bredrene saarede nogle af Varbel
gerne og drcebte een, fsrend de faldt med stor Hceder. Varbelgerne ranede der al Maden
og Klcederne, hvorpaa de fore ned til Byen og fortalte Hertugen hvad de havde udrettet.

Skule Hertug havde faaet Nys om at Thorer af Born, en Broder af Vegard Ve-
radal, var reist for sra Kongen, og Hertugen befalede Sigurd Fertil og Eystein paa

Vre, som han havde givet Sysler paa More, til at tåge Thorer af Dage, hvor de traf
ham. Da de paa deres Reise fra Nidaros vare komne til Fladke, spurgte de til Tho
rers Foerd, hvorpaa Eystein og Sigurd saaledes ordnede sin Reise, at Eystein foer ved det
sondre Land og Sigurd drog over til Raudabjsrg. Thorer havde faret ved det nor»
dre Land, og agtede sig hjem den beneste Vei; han agtede saaledes ikke at komme til Byen.

Da nu Sigurd modte ham ved Raudabjorg, og Thorer ansaae det for unyttigt at bede
om Fred, trev han strår sine Vaaben; men da de alle vare bundne ind i en Bylt, blev der

tun lidet af hans Forsvar; thi faldt Thorer tilligemed en anden Hirdmand, som hedte He
din. De afpryglede dygtig Thorers Mcend, toge derpaa Skibet med Alt hvad paa det
var tilligemed Thorers Son Thorberg, og fore siden ind til Byen. Efter mange Mamds
Bon skjamkedes Thorberg Livet, og var siden hos Hertugen. Sigurd Erkebiffop seilede
ind efter Throndhjems-Fjorden, og spurgte ingen Tidende herom, fsrend han kom til Lei
ranger. Da tyktes det ham at have tåget en vcerre Vending, end han havde ventet;

thi sendte han sirar et Brev til Håkon Konge for at melde ham denne Tidende; men

selv foer Han ind til Byen. Skule Hertug sendte ogsaa Mamd til Hålogaland. Al
gane foer inden om Landet over Eldueid, men Paal Fot langs Kysten, og Sigurd Par

tin til Skibs, efterat de forst havde drcebt en Mand ved Navn lon og en anden ved Navn

(sap. 292. I'ul8»), nu Stor-Fosen i Fosens Fogderi, der har Navn efter
denne Gaard.

nu Lexen paa Den af samme Navn, noget sondenfor Stor-Fosen i Drlandets Sogn
og Prcrstegjcrld.

2Mi. Gd. Vcerdalen i Inderoens Prcestegjceld, see foran S. 211.
eller <ls)',ai-, nu Gd. Sre i Soqnet af samme Navn og Thingvolds Prcestegjceld paa

Nordmsr. Skulde Varianren som kun Flato-Bogen har, vcere rigtig, saa maatte rimelig
viis dermed vcere meent Aure Prcestegaard i samme Egn, eller kansiee den S. 109 ommeldte
Gaard af dette Navn,

l'lallki nu Gd. Flak paa Byncrsset ved Throndhjem, see foran S. 22.
liau«wl)jm-K, Roberg i Stadsbygden, see S. 11.
Nlllueici (Nlliclaeicl), nu Numedalseid, see 1 V. S. 52, cfr. Fornald. S. 11. 5.

38-5
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lon Svarte i Bjorey. Derfrå fore de til Torgar og toge bort Qvwget tilligemed en Sku
de fra en Mand, som hedte Ingjald; derfrå fore de til Bruneerne, toge en anden Skude,
og derfrå til Tjelgarheim, hvor de toge Alt hvad lon Silke eiede. Hans Huusfrue sendte
ham Bud ud til Vaagen, og strår foer han til Guttorm i Bjarte, som havde faaet Sys
sel af Kong Håkon i den sondre Deel af Hålogaland. Da de modtes i Hewerne, under

rettede lon ham om hvad han havde herr, hvilket Guttorm neppe vilde troe; men fore
begge paa eet Skib sammen til Gaarden Sandnces. Da de sadde i Stuen om Qvcelden,
kom en af Varbelgernes Speidere derind; men da de fattede Mistanke til ham, flog

Guttorm ham med Brehammeren, hvorpaa han pakkede sig bort. Siden fore de i Kirken
og agtede at blive der om Natten. Ved Afdagstid kom Varbelgerne did, kringsotte

Kirken og bade dem komme ud; men det vilde de ikke. Nu sagde Varbelgerne at de vil

de brcende Kirken op; men Guttorm meente, at de ikke vilde vove derpaa. De lovede ham

slig Fred, som Olaf den Hellige havde lyst over den hellige Kirke, hvorpaa han gik ud; men
blev strår droebt, saasnart han kom ud af Kirkederen. lon Silke siap ud af Korsdsren
og blev drcebt ude paa Ågeren estenfor Kirken. Der toge Varbelgerne stort Bytte tilli»

gemed et Skib paa 1H Bcenke, som havde tilhert Guttorm. Siden fore de ud til Salpt,
hvor de droebte Paal Dalks Senner, Olaf Dalk og lon Sylgia, Kong Håkons Hirdmand,
og toge Alt hvad de eiede. Derfrå fore de ud til Arno, og drcebte der Asbjorn Nebba i

Meldalbu, Kongens Skutilsvend, og ranede alt hans Gods. Siden fore de nord til

Salpta, hvor der boede en Hirdmand, som hedte Einar Prcest, og da han ikke var hjemme,
plyndrede de meget Gods. Derfrå fore de nord tilLeifnes, hvor der boede nogle Mcend,
som kaldtes Bolles-Sonner, som frelste Livet derved, at de den Dag vare farne ud til

ikke nu Bjore» eller Bjore, en betydelig Gaard i Gladso Annexsogn til
Fosnces Prcestegjceld i Numedalen, cfr. Saml. t. d. N. F. Sprog og Hist. 111. 603.

'loi-Aai', nu Torget, en stor Gaard paa Den af samme Navn i Brons Sogn og Prcestegd.
i Hålogaland, cfr. Saml. t. d. N. F. Sprog og Hist. I. 29, og foran S. 74.

(ikke eller nu Brons Prcestcgaard, see 1 B. S. 24.

Volts lordb. nu Tilrum, en betydelig Gaard beliggendc paa Fastlandet i oven
meldte Sogn, cfr. de ovenciterede Samlinger 1. o. 139.

Vaagen, hvorom see 1 B. S. 276.
Bjerke» i Senjen, see 1 V. S. 258.

nu Heroerne ellcr sondre- og nordre Hero i Sognet af samme Navn i Alsta
haugs Prcestegjceld, cfr. 1 B. S. 140.

Bau 6 nes, Gd. Sandnces paa Nordsiden af (nu Alsten S) i Stamnces Sogn og
ovenncevnte Prcestegjceld. Her boede i Harald Haarfagers Tid en mcegrig Mand ved Navn Si
gurd, og efter ham hans Svigerson, Lendermanden Thorolf Qvceldulfsson, indtil han af be
meldte Konge blev tågen af Dage sammesteds. Paa hans Gravhoi reistes en Vautasteen, som
formodentlig endnu er at see der paa Gaarden, cfr. Egils Saga Eap. 7, 9, 14. Paa Sandnces
stod fordum e» Kirke, indtil den 1766 forflyttedes til Nabogaarden Stamnces.

8» lp ti, d. e. Saltens-Fjord med omliggende Landstrcekninger, eller det egentlige Salten,
hvorefter Fogderiet har Navn. Indbyggerne kaldtes Bal pt veidar. Efter Fortcellingen toge Var
belgerne fra Hansnes til 8»lpt og derfrå ud til snu Arnoerne, eller de frugtbare Der
sondre- og nordre Arno i Gilleskaals Hovedsogn, paa hvilke en af Gaardene maa have havt Navn
af »: den mellemste Gaard eller Vopcel). De ssulde altsaa fra Sandnces forst have
tåget nordover, Arnoerne lige forbi og ind i Saltens-Fjord, derpaa igjen tilbage til Arnoerne, og
saa atter ind i samme Fjord; men dette synes at vcere en saa stor Nrimelighed, at man nodes til
at antage „8»1pti" paa det forste Sted for en Feil, rimeligviis istedenfor OllNllii- (a Ban<lom,
nu Sande) i (Trcenen Sogn) i Luro Prcestegjceld, en stor Gaard omtrent midt imellem
Sandnces og Arnoerne.

I. eifnes eller Hvilket af disse Navne der er det rigtigste, kunne vi ikke afgjore,
men at de begge betegne samme Sted, er vist nok. Nu heder Gaarden Leinces, og paa dens
Grund staaer Leina's eller Ledingens Kirke, i Stegens Prcestegjceld og Saltens Fogderi.



Håkon Hakonssons Saga **295

Eapitel 20H
Om Alf ?f Lc

fastad.

Strofa r. De gjorde den Anstalt for Bollessonnernes Bohave, at de stjode deres Lastffib paa
Vand, og ladede det med alt det Gods, som de eiede undtagen Qvceget. De toge der baade Lcer
red og Klcede, reent forarbeidet og «forarbeidet Solv og en Mcengde gangbar Mynt. Samme

Qvceld kom did to aflvar Petersens Krigsmcend, Erik Hvide og Thord Tonn, hvilke drcebte

og saarede en Kjobmand, som hed lon Smcedra, toge saa Lastffibet tilligemed alt Godset. Da

gen efter fore de til Hammar oy, og agtede atdrcebe Håkon Raud; men da de spurgte, at Hå
kon havde faaet Nys om deres Fcerd, fore de tilbage til Leifnces, og bleve der om Natten.
Saasnart Håkon fik Nys om Ufreden ffar han op Krigspilen, og stcevnede Folk til sig. De

toge 7 vel bemandede Studer og kom om Morgenen i Dagningen til Leifnces, hvor Var
belgerne havde ladet en Skude med Vaaben. Håkon bad dem roe til paa det starpeste,

og da Varbelgerne Horte dette, sagde Paal Fot „ lader os flye undaf, her ere Salptvcerin

gerne komne og ville hcevne Guttorm." Algaut var enda ikke kommen til dem, men laa
paa den anden SideafNcessetmedetSkibpaa 13 Rorbcenke, hvor og Bollessonnernes Last
siib laa. Paal lob over Ncesset, bad dem kappe Tougene og sagde, at alle hans Kammerater vare
drcebte. De toge Paal med sig og roede til Leifnces, men Håkon og hans Folge vare alt borte.

Ester en Underhandling imellem Bollessonnerne og Varbelgerne fik hine Fred, og Idar Bolles
sen stulde folge dem for til Nidaros, og kom der for Juul. Hertugen var misfornoiet med,
at de havde drcebt Guttorm Bonde og lon Silke udenfor den hellige Kirke, lod dem scette
i Icern, og tog den storste Deel af det Bytte, som de havde bragc nordenfra. Ivar Bolles

son forligte sig saaledes med Hertugen, at han stulde betale 12 Mark Guld, omfram hvad
der forhen var rovet fra ham, og loste saaledes sit og sin Broders Liv.

Alf af Leifastad foer efter Bestemmelsen op i Landet med 500 Mand, og da de kom

oster over Fjeldet drcebte de Olaf Fridason, tilligemed hans Son og en Mand ved Navn
Ivar. Men de fleste af Kongens Mcend fik forud Nys derom og sogte deres Frelse i
Kirker eller Skove. Da de kom til Dalene, skiltes Sigurd Tolason fra dem, og foer til

Østerdalen, hvor han drcebte Leifssonnerne; men andre Krigshovdinger, hvis Formand var
Hertugens Lendermand Baard Bratte, fore ud til Oslo, og der var kun Faa af Kongens
Mcend. Varbelgerne gjorde Bud til Baard, at han skulde drcebe der saa mange muligt

af Kongens Maend; men Baard bar sig bedre ad end som saa, sagde hvad han havde spurgt
og bad dem tåge sig i Agt, hvorpaa de fleste af Kongens Mcend fore til Kirkerne og red
dede sig saaledes. Varbelgerne kom om Natten uforvarendes til Byen, hvor de drcebte
Sigurd Pccktin, Grim Magne, Asolf Lepp og 6 andre Mcend. Varbelgerne sorbleve

derpaa nogen Tid i Byen; imidlertid foer Vesete oster i Viken, men drcebte dog Ingen af

den Grund, at han frygtede for at Bonderne stulde samle sig imod ham. Hertugen sendte nor

denfra med Vesete en islandsk Prcest til Hr. Knut med det Segl og det Banner, som hans
Fader Håkon Jarl havde havt, og tilbod ham at blive hans Jarl; men Hr. Knut vilde ikke
modtage Tilbudet, og bad Prcesten fare bort. Da Simon Kyr spurgte til Vesete, og
Hr. Knut sagde ham, at Skule havde reist Ufred mod Håkon Konge, da samlede Simon

Folk og foer tilligemed Vesete paa Helle mod Vesete med 50 Mand, og tras ham paa en

BKi-nfai-, nu Skraaven D, et bekjendt Fiffevcer i S. D. for Sstvaagen D i Hoegstad Fjer
ding og Lsdiugens Thinglag i samme Fogderi, men ellers uuder Vaagens Prcestegjcrld henhsrende
i det Geistlige, jfr. Vudstikkkens 5 Aarg. S. 773 f.

Unmll,»), nu Hammers i Sognet og Prcestegjceldet af samme Navn i Saltens Fogderi.
(sap. 2tt4. vni ir. d. e. Gudbrandsdalen, hvorom see 1 V. S. 49.
Ilellir, nu Helle, en betydelig Gaard paa den vestlige Side af Idde-Fjorden

i Lomlanda Sogn i Vattte-Herred i Nordre Viken.
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Capitel 203
Om Skules

Mcrnd.

Vapitel 206.
Omsider faaer

Kong Haton Ti
Vende herom.

Gaard, som heder Solbjorg, og draebte 37 Mand for ham; men Vesete undkom af
den stemme Leg oster til Marker, og blev der indtil Hertugen kom ester om Vinteren.

Nu er at fortolle om de Mamd, som vare sendte sorover mod Kongen, nemlig Olaf af
Vigdeild og Guttorm af Sudurheim. De fik seent Bor, hvorfor der langveis spurgtes
Nys om dem. Da de saae, at de ikke kunde seile den lige Vei sorefter, dreiede de

af og fore md i Fjordene, der hvor de vidste, at Kongens Mamd vare fsre dem
De kom forst til Dromuncvs, hvor Arne Lederung og Eindrid boede, og droebte alt
Qvaeget; siden dreiede de indom Ncesset, Syd efter Sundene, og kom til Arne Blakk, hvor
de toge alt hvad de kunde faae Haand i, saaledes og for Bgmund Rostung og Andres paa
Sjomcelingar. Derfrå fore de sor i Raumsdal og drwbte allevegne Qvoeget for
Kongens Mcend, men ingensteds naaede de dets Eiere; thi Alle vare de farne undaf soref
ter. Da Kong Håkon og Erkebiffoppen modtes om Hosten, kom Hertugens Sendemamd

Bjorn Abbed, latgeir Skald og Soni Sik der ogsaa. Der blev bestuttet, at der skulde
stande Fred mellem Kongen og Hertugen den Vinter. Dette vedtog Hertugen og bestemte
Bans-Straf for dem, som ikke holdt den. Kongen skrev et Brev ud til Hertugen med Ab
beden, hvori han bad ham holde denne Fred, eller sende Kongen Bud, om han vilde an
derledes. Tillige gav Kongen Lendermamdene Hjemlov; men bad dem fare vaerligen ind

til de erfore, hvorlunde Freden blev holdt. De fore nord ester udensVjcers, og tcenkte
ikke paa nogen Ting, forend Varbelgerne kom lige paa dem sondenfra, og da var det ikke

muligt at vende om. Vgmund Krackedcmds stulde have Syssel i Orkadal og vendte
ind til Surnadal, hvor han nedsamkede sin Skude. Arne Blakk skulde have Syssel i
Raumsdal og forfoiede sig sor efter til Kongen. Kongemamdene Sigurd Biffopsson, og

hans Folk modte Varbelgerne paa Lyngvers-Flo; men han undstap med Nod og neppe og foer
sorefter til Kongen. De Kongemcrnd, som fore paa deres Lastskibe med Kjobmandsvarer bleve

drcebte, hvor de fandtes. Da Peter Paalsson var kommen til Borgund, spurgte han, at Var
belgerne vare komne der forud sondenfra paa 3 Skuder og at Nogle kunde ventes nor

denfra. Peter havde da givet sine fleste Folk Hjemlov, men havde selv et stort 3l)scedigt
Skib og en Skude. Dermed vendte han sorefter, det forleste han kunde, og da han kom
til Heroerne, blev det ham sagt, at Varbelgerne laae der forud med 3 Skuder paa Havnen.
Saasnart Peter kom med sit Folge udenfor Havnen, lod han blcese i Krigsluren, og strår

Varbelgerne Horte dette, toge de Teltene af og roede bort, hvilket blev bedomt paa forskjellige

Maader. Somme sagde, at han lod blcese for at give Varbelgerne et Varsel og saaledes
undgaa at begynde Ufred med Hertugens Mamd; derfor holdt han sig rolig i sit Hjem
om Vinteren i Gizka. Kongens Sysselmamd Peter og Asolf, Arne Blakk og Sigurd
Biskopsson fore i al Mag, da de kom sor om Stadt.

Kong Håkon sad i Bergen med meget faa Mamd og havde ingen Bestemmelse tågen,

hvad enten han skulde fare oster eller ikke; thi han ventede hver Dag nogle Ordsendinger
Nord fra Landet om de Ting, hvorom han havde tilskreven Hertugen, og da ingen kom,

syntes han ane, at ikke Alt var sikkert. Han kaldte derfor til sig sine Raad givere og havde

(sap. 2U3. Vv«muuoB, nu Gd. Dromnws i den indtil 1837 til Fosens Fogderi; men nu
til Nordmors Fogderi horende Deel af Aure Sogn og Prcestegjceld.

I.^n/3V6i'Btl6i, nu Lyngvcers Fjord ndenfor Romsdalen.
Lorssuncl paa Ssndmsr, hvorom see 1 B. S. 3L5.
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Eapitel M?
Alnnien faai-!

Tidendcn,

cn Samtale med dem, hvori de tilraadede ham at tåge sig i Agt; thi sendte Kongen en Sku
de nord til Sogn so, en anden, som havde Navnet Vcetten, og var en hurtig Seiler, be
inandet med Kjcertesvende og andre af Kongens Folk, lod han ftyde hver Nat ved Fold
helle; men hver Dag roede de ind til Byen og ud igjen om Qvcelden. En Nat, som de
vare paa denne Vagt, bleve de en Ottecering våer, som kom roendes af alle Krcefter nord

frå langs med Landet. De meente, at det var en Speideskude og stcevnede lige imod den.

Det var Grim Keikan, som bad dem folge sig til Kongen og gav at forståa, at han foer med
en meget vigtig Tidende. De gjorde saa, skjondt endnu en credie Deel af Natten var til

bage, og lagde til ved Kongens Brygge og stege der iland. De meldte sig ved Herber
get, og Kongen stod strår op, klcedte sig paa og gik ind i Forsamlingsstuen til dem; der var

Grim allerede kommen og hilsede Kongen; Kongen bad ham vcere velkommen og spurgte
om Tidender. Grim svarer: „Stor Tidende er den jeg har at sige Eder Herre." Nu

fortalte Grim Kongen, at Skule Hertug havde ladet sig give Kongenavn og opsagt den Fred,
som var indgaaet imellem dem. Da Kongen paastod, at han ei kunde troe det, sagde
Grim: „Hertugen haver og sendt sine Folk allevegne, baade nord og sor og op i Landet

foråt drcebe EdersMcend. Han haver sendt mod Eder 14 Skuder med sine Lender
mceno og Hirdmcend; thi tåger nu Herre, en hurtig Bestutning, efterfom han brat kommer
her med sine Folk. Hvad jeg fortceller kan ei modsigcs, Herre; thi da Hertugen
var paa Vrething, red jeg ud om Gau la raas og dvcelede siden i Skoven i Gcmlardal,
indtil jeg havde fuld Vished om denne Tidende; men nu har jeg vceret ni Ncetter paa
Veim nordenfra." Kong Håkon spurgte efter sine Sysselmcend, som havde faret nordover.
Grim fortalte, at han havde truffet alle andre end Thorer, «og ere de i god Behold, om de
siden have vogtet sig; men Thorer var faren omkring, og tykkes mig hans Stilling meget
farlig."

Faa Mcend var hos Kongen da han spurgte dette. Han taug en Stund og sagde
derpaa: „Gud vcere lovet, at jeg nu veed hvorledes jeg herefter skal forholde mig; thi lcen
ge har dette vceret paatcenkt, som nu er kommet frem." Siden gik han til Dronningens
Herberge og bad om at indlades. Saa blev gjort, og Kongen gir ind i Herberget. Der
brcendte Lys, og der kom nogle af Dronningens Tjenere og Tjenestemeer. Kongen gik

hen til Sengen, hvor Dronningen stod i Silke-Scerk, og kastede over sig en rod Snsre-
Kaabe. Hun hilsede Kongen, som venligen hilsede igjen, hvorpaa hun tog en Silkepude,

og bad ham scette sig derpaa; men han afstog det. Hun spurgte om Kongen havde hsrt
nogen ny Tidende. «Ringe er denne Tidende," svarer han, „der er nu tvende Konger i
Norge paa eengang." Hun svarede: „Kun Een er den rette, og det er I, og saaledes

lade Gud og den hellige Kong Olaf det forblive." Derpaa fortalte Kongen hende, at
hendes Fader havde ladet sig give Kongenavn paa Ore-Thing. Hun svarede: /oedre er
det vel end som saa, og troer for Guds Skyld ikke dette, saalcenge der endnu kan vcere

Tvivl." Derpaa brast hun i Graad, og kunde ikke mere faa et Ord frem. Kongen

bad hende vcere ved godt Mod, og sagde hun ei skulde undgjcelde sin Faders Brode.
Kortester gik Kongen bort, og saasnart det blev Dag, lod han holde Messe; siden kaldte

han til sig sine Raadgivere; Grim var da ligeledes tilstede, og gjentog den Tidende, han
havde bragt. Da blev den Bestutning tågen, at udsende Krigspiil baade nord og sor fra

<sap. 2Ntt. BoA us Nr,Sogn<Ssen eller Indlsbet tilSogne-Fjorden,see 18.5.153 og forcmS.64.
1?o1llKeIl», !iu, Hellen, et Ncrs imellem Eidsvaag og Hegernces, strax nordenfor Bergen.
L2u!ar»B, nu Byaasen ved Throndhjem, see 1 V. S. 295,.



Håkon Hakonssons Saga.**298

Eapitel 208,
Kong Håkon gav

Vaibelgcvne
Fred.

Vap tel BW.
Kong Hatons
Raadslutning

Bergen. Han stcevnede did Almuen og Lendermcendene Gaut lonsson, Gunnar Konge..
frcende, Nikolaus Paalsson, Brynjolf lonsson og Isak i 80. Samme Dag holdt
Kongen Thing paa Kristkirkegaard, og fortalte sine Mcend denne Tidende; men bad dem
derfor vcere ved godt Mod, da det stod ham for Hu, at Udfaldet vilde vorde godt. Morgenen
efter holdt Kongen Vaabenthing, monstrede sit Mandffab og sagde, hvorledes det skulde
ordnes. Kjobmcendene skulde ligge hver i sin Gildestue med deres Vaaben, men Konge
mcendene i Kongsgaarden; og han lovede saaledes at mage det, saa ingen Ufred med Guds Bi
stand skulde komme uforvarendes paa dem. Derpaa lod han sine sterre Skibe, Hugroen,
Olafssuden, Fitiabranden, Guldbringen og Rygjabranden, ssyde paa Vand. Da Hug
roen blev skudt ud, gik Underdelen fra, hvorpaa den blev igjen sat paa Land, og i al Ma

gelighed kalfatret. Alle de andre kom i stot Vand og bleve fatte i den bedste Stand, og
Kongens Krigsstibe laa langs Bryggen. Hver Dag kom Lendermcend og SysselmM

til Kongen med store Skårer, og Vorserne kom med 7 Skibe. Da Peter, Asolf og Si

gurd Biskopsson kom nord fra, fortalte de, at Hertug Skule havde uddeelt alle Sysler non
denfor Stadt.

Kong Håkon sendte disse Krigshovdinger nord mod Varbelgerne: sin Frcende Gun.
nar, Peter af Giska og Asolf Bonde med 25 Skibe, og befalede ved Afreisen, at de skulde

fare saa langt nord, som det med Sikkerhed vel lod sig gjore, og bod at ffaane Kirker
og Qvinder, som hans Forfcedre havde gjort. Siden fore de nord til Borgund, hvor de
traf paa Varbelgernes Sysselmcend, OlafKaabein, Sncekoll og Andres Skoela. Derf aldt
Nogle af Varbelgerne, for de undkom i Kirken. Birkebenerne toge den Leding, som de

havde samlet; men de fik dog fri Leide til Kongen. Da qvad Sncekoll dette:

Aldrig ffal jeg.
Skjemt jeg evig lever,
Om Syssel bede
Paa Sondmsrej
Thi mig forte
Fiender derfrå
Til Bergens Stad
Paa Kongens Bud.

Da Peter og hans Folge spurgte, at Ingen vare nordenfor paa Leden, men at Hertu
gen fad med et talrigt Mandffab i Nidaros, saa at det var farligt at fare did, vendte de til
bage til Bergen med Bytte og Fanger. Kongen gav alle dem Fred og Liv, jom overgave

sig i hans Vold. Kongen sendte Klemet af Holm mod de Varbelgere, som vare ser

paa Agder. Han drcebte Olaf Thoreson, en gammel Bagler. Saasnart Bard i Hest»
by, som Hertugen havde givet Syssel i Rygjafylke, erfoer at Hertugen havde ladet sig

give Kongenavn, foer han strår til Kongen og overgav sig i hans Vold, hvorpaa Kon
gen gav ham god Fred.

Kong Håkon holdt jcevnligen Raad med sine Lendermcend, om hvilken Bestutning
de skulde tåge. De, som vare komne nordenfra, skyndede meget til, at han skulde fare nord

med hele Hceren; thi Varbelgerne havde Mt dem baade ved Folk og Gods; men alle de,
som vare sondenfor Stadt, raadede meget til, at han skulde holde sig rolig hoist Vinters,

Cap. 2N7. VoiB og Voi-sai-, hvorom see 1 B. S. 114.
Cap. 2NB. Hnlmi-, Gd. Holm i Vorgesyssel, see foran S. 249.

nu Hesbo paa Finsen i Ryfylke, see 1 B. S 336.
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og Kongen bestuttede sig til at stdde i Bergen med Heren. Hos Kongen var Nikolaus

Paalsson, som var den yngste af alle Lendermcend, og syntes at vcere den haabefuldeste
med Hensyn til Forstand og Fremkomst; men han blev syg og dode kort ester. Dagen
fer Juul blev hans Liig bisat om Natten. Om Morgenen var Skibet Hugroen i Stand,
og Kongen vilde, at det for Juul stulde settes paa Vand. Medens Messen blev sun

gen, lod Kongen Skibet tiltakle, derpaa kaldtes Mandstabet ved Luren til Skibs, og Kon
gen holdt en Tale, hvori han gjorde Bon for Skibet og formanede Folket til Fred. Deref
ter gik Kongen Nikolaus's Liig i Mode, takkede Alle og sang selv paa Gravbakken. Kon

gen havde stort Arbeide den Dag.
Agmund Krcekedands kom til Bergen otte Dage for Juul, og forblev hos Kongen

til niende Dag Juul. Kongen gav ham 100 Mand med sig, Hirdmend og Gjester, og

derpaa foer Dgniund md i Sogn og derpaa over Fjeldet. Munan Biskcpsson, som
da havde Syssel paa Hedemarken, var stygtet derfrå for Varbelgerne ud til Valdres,

hvor han var om lulen. Han og Vgniund modtes, og fore begge sammen ud til Oslo,
hvor der var mange af Kongens Mend forud, som sagde, at Vgniund ei turde vere
paa Oplandene for Varbelgerne. Ogmund sagde, at hvorvel han troede at vere krigsdygtig,
syntes han dog at have faa Folk, om Hertugen kom nordenfra. Siden fore de op i Lan
det, og vare i Dalen.'. Biffop Arne havde sendt en Klerk med Breve Nord til Erke
biskoppen om Hosten forend Ufreden var begyndt, og da han kom frem, lod Hertugen
tåge alle Brevene. Da han vilde drage sorover igjen, bad Hertugen ham medtage
nogle Breve til Bistoppen, hvilke han lod lese for ham, og var det ikkun Gjeldsbreve
til Mend i Bergen; men da Brevene skulde forsynes med Indsegl, lod Hertugen Breve

ne ombytte, saa at de Breve, Klerken fik med, ei vare de samme. Håkon Konge kom

over disse Breve, og fik saaledes om al den Svig, der var oplagt mod ham
og hans Mcend. Om Vinteren lod Kong Håkon gjore et stort lule-Gjestebud i Stand,
hvortil behovedes meget mere end sedvanligt, saa han havde mange Bekostninger den
Juul, og dette var hans Regjerings-Aar. Han havde sendt Mcend oster til Viken

efter sin Landskyld og Leding, for at uddele Sold, men der kom Intet sondenfra. Den
ottende Dag lod Kongen sine Solvkar og Solvfade bryde sonder, hvorved Hirdmendene

fik hvad dem tilkom. Da Kongen 9 Dage efter Juul en Qveld gik ud i klart Veir, saae
han en forunderlig Stjerne, som var storre end andre Stjerner, frygteligere, og der hengte
ligesom et Skaft ved. Kongen lod kalde Mester Vilhelm til sig, og da han saae Stjer

nen, sagde han: „Gud vere mig naadig, det er et stort Syn. Denne Stjerne kaldes
Komet og viser sig for beromte Hsvdingers Dod, eller for store Slag." Denne Stjerne
blev feet i mange Lande om Vinteren.

Da det led ud i lulen, talede Lendermendene om, at de vilde gjerne fare Nord. 2^,. Knut gives
Kongen syntes ikke stort derom, hvorfor han maatte hore stor Paatale af Mange, som larlsncwn.
yttrede, at han med Sandhed kunde kaldes: Håkon Sover; men Kongen cendsede ikke
dette. Strår ved Kyndelmesse-Tid, gjor han sig reiseferdig, og stevner alt sit Mcmdffab

til sig. Han havde 40 Skibe, som alle vare store og vel udrustede. Med Kongen vare
disse Lendermend: Gaut lonsson, Peter Paalsson, Asolf larlsfrende, Gunnar Konge-

Frcende og Isak i 80. For Kongen foer af By, sendte han Dronningen, Junker Mag
nus tilligemed 40 Hirdmend og meget andet Mandstab, op til Borgen, over hvilken han

<sap. 2IN. Om Landeveien fra Vergen til Oplandene over NnMnHaU o. s. v.,
ste foran S. 15, 117.

111. Binds 2det Hefte. 39
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såtte Gudleik af )lst til Befalingsmand. Kong Håkon havde om Vinteren sendt Breve
oster til Hr. Knut og Arnbjorn lonsson med Befaling, at Arnbjorn skulde give Knut

larlsnavn, hvorefter de ffulde vcerge Viken og Oplandene mod Varbelgerne, og ligesaa
mod Hertugen, om han kom nordenfra.

Vapitel Da Kong Håkon forlod Bergen, blev det ham fortalt, at Hertugen havde sendt

Mrondhjem.' Sysselnuend til Sondmor og Raumsdal. Da Kongen kom til Keilustrom, udtog han
nogle Skibe, som ffulde fare Nord paa, og til Styremcend paa disse valgtes Arne Blak,
Gunnar Kongefrcende, Asolf og Sigurd Biffopsson. De fore i storste Skynding, og da
de kom nord til Raumsdals-Mundingen, spurgte de, at Finn Knot var med sin Skare inde

i Ves, hvorover Hertugen havde indsat ham som Sysselmand. Did vendte de sig og

drcebte Finn tilligcmed nogle Mcend. Håkon Konge havde Intet spurgt om Vinteren
nordenfra Hertugen; thi alle Veie vare saaledes bevogtede, at Ingen kunde komme nor
denfra, om han end vilde. Men da Kongen var nordpaa, ymtedes der om, at Skule
beredte sig til at fare op i Landet, og vilde ikke oppebie Kongen. Da denne foer nord forbi

Knarrarskeid, blev der et hvast Veir og Snefog, og han lagde i Land ved Sundolfsstad,

hvor det blev ham sagt, at Hertugen var faren op i Landet. Da blev bestuttet at sende
Asolf og Gunnar forud med 1.5 Skibe. De seilede strakveis nord til Byen (Nidaros)

og kom til Byen paa morkeste Natten. En af Hertugens M<end, ved Navn Bergthor
Ramm, seilede foran dem paa et let Fartei, og bar Nys herom til Byen. Gunnar

Kongefrcende lagde til ved Iluvik og gik der paa Land; men Asolf og Nogle afMandsta
bet roede den beneste Vei op i Nidelven og gik der paa Land; men fordi Byfolket havde

faaet Nys om dem, havde de reddet sig i Kirkerne; imidlertid drcebte de nogle af Var
belgerne og Nogle bleve saarede.

Kapitel 213. Skule Hertug foer fra Byen Loverdagen i Niugers-Fasten, og var om Natten i
Skule, Medalhuus, hvorfra han foer ud til Orkadal. Han havde sat Klemet Fader og Guttorm

af Sudurheim ester sig i Byen med 2M Mand, for at forsvare sine Skibe og hele Thrsn»
delagen. Hertugen foer sor over Fjeldet med 500 Mand, det vakkreste Mandffab og
vel udrustet med Klceder, Vaaben og Heste. Alf af Leifastad var forud faret oster med
sin Krigsstare, som for er fortalt. Da Munan Biffopsson og Krcekedans,
som dengang vare i Gudbrandsdalen, spurgte at Hertugen var kommen nordfrå, vendte de
om og fore ud til Hedemarken. Da de kom til Ringsaker, var Alf af Leifastad der forud,

og der kom han i saadan Nod, at han lob ind i Kirken med alle sine Mcend, hvorpaa
Munan og Vgmund med deres Folk kringsatte Kirken og forbleve der langt ud paa Da
gen. Men fordi Hertugen ventedes nordfrå ud til Oslo, jendte de Bud til Knut Jarl,

Arnbjorn lonsson og andre Lendermcend i Viken, som derpaa samlede en stor Hoer.

Taftitel 21H. Kong Håkon seilede ind til Throndhjem og lagde i Land ved Holmen, og da blev

/«ronwem. ham sagt, at Klemet Fader og Guttorm med mangfoldige Varbelgere vare fore ham i
Byen. De vare ftygtede did, saasnart de spurgte, at Kongen var ventendes til Byen og
sadde trosast i Kirken. De sendte Bud til Kongen og bade om Naade, men intet Svar

cllap. 212. Keilusti aunii-, nu Kiilstrsmmen i Dstreims Sogn i Nordhordland, see S. 56.
Mundingen af Romsdals-Fjord, see L V. S. 151.

(Veslar - ikke Veds i Romsdalen, see 1 B. S. 56.
I(u3i-i-arBll6i6, en liden S i ICds Prcestegjceld paa Nordmsr, see foran S, 26.
Iluvik (Ilsvik), un Blsviken, strax vestenfor Staden Throndhjem.
Cap. 213. Me6all,uB, Melhuus i Guldalen, see 1 B. S. 91.
lUnSwaKi-) Ringsager Prcestegaard paa Hedemarken, paa hvis Grund Hovedkirken staar, efr,

1 V. S. 33.
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kom tilbage fra Kongen. Da Kongen siden roede ind til Byen, gik Sigurd Erkebiskop
ham i Mode med Korsbrodrene. Der vare nogle af Hertugens Venner, som tilraadede
Forlig saaledes, at Kongen og Hertugen skulde Hver have Halvdelen af Riget, og Begge
Kongenavn. Kongen sagde, at han ikke skjottede om noget Forlig paa de Vilkaar. Her
tugen havde sendt Fru Ragnhild og Fru Ragnfrid med mange Flere af sin Slcegt til
Elgiseter. Erkebiskoppen bad Kongen om Fred og Sikkerhed for dem, og han lovede, at

han vilde endog tilstaae andre end hine Ovinder, som vare komne i Kirken, dette, og Fred
stulde og Alle faae, som sadde paa Holmen. De modtoge Forliget, og Nogle ginge til

Kongen, Nogle til deres Gaarde. Da Hertugen feer fra Throndhjem, stode de Mcends
Gaarde som fulgte ham, ledige, og nu kom og de Mcend fra alle Fylker i Throndelagen,
der skulde vogte Varbelgernes Gaarde, og bade Kongen om den Miskundhed ikke at be

mcegtige sig disse Gaarde. Kongen lod blcese til Things og kundgjorde for Alle, at Var
belgernes Gaarde skulde staae til Sommermaal, og at han vilde bie om de til den Tid
vilde indgaae Forlig med ham.

Den Host, da Hertugen havde ladet sig give Kongenavn, blev Sigurd Erkebiskop «apuel2is.
vred paa Bjorn Abbed i Holm, baade for hvad han selv havde gjort, og sordi han havde banscrms.
vceret paa Naad med Hertugen i hans Anslag. For alt dette tilhobe bansatte Erkebi
skoppen Abbeden. Dermed var han saare ilde tilfreds og appellerede fra Erkebiskoppen til
Paven. Da holdt Abbeden og Hertugen Raad sammen, hvorpaa Abbeden laante Penge
af Hertugen og såtte Holm-Kloster i Pant. Derefter foer han med Hertugens Mrende
til andre Lande, Danmark, Tydskland og det pavelige Hof. Om Vinteren for Juul foer

Abbeden fra Nidaros til Oplandene, og da han kom til Hammarkjoping traf han Mu
nan Biskopsson, som havde faaet Nys om hans Fcerd; thi tog han Abbeden tllligemed alt
det han foer med, og lod ham folge af fire Hirdmcend og fire andre Mcend over Sogn til
Bergen, hvor han blev i Borgen hos Dronningen, indtil Kongen kom nordenfra.

Hertug Skule havde sendt latgeir Skald oster til Icemteland, Helsingeland og Svea- 216,
rige med Breve, og da Kong Håkon spurgte dette, sendte han sin Frcende Gunnar efter sender «rev ti

ham, der foer saa fort han kunde; men havde megen Besvcer paa denne Fcerd og ikke mere
end 15 Mand med sig. I Helsingeland drcebte han en af Hertugens Sysselmcend, ved
Navn Thorer Hrisbit. Siden fore de efter latgeir, traf ham i Helsingeland og toge fra

ham alle de Breve og Kostbarheder, som Hertugen havde sendt sine Venner, og latgeir
selv undkom med Nod og neppe, Gunnar fik megen Hceder af denne Fcerd og kom tilbage

til Nidaros for Kongen var fcerdig til at reise derfrå. Da Håkon Konge var i Nidaros,
kom nogle Svende nord over Fjeldet og berettede, at Knut Jarl og Kongens Lendermcend

havde samlet sig i Oslo med 520 Mand, og gjorde sig sikkre Forhaabninger om at vinde
Seier over Hertugen, om de end ikke vare saa mandstcerke, som de nu vare. De fortalte

videre, at Hertugen var hos sit Krigsfolk paa Hedemarken da de fore derover, hvorhos
de yttrede de bedste Forhaabninger om Birkebenernes Foretagender.

Da Hertug Skule var paa Hedemarken, kom Vesete Litle til ham ostenfra Marker. Epitel 21?.
Hertugen foer fra Hamar ud til Eidsvold den anden Uge i Langefasten og sendte Alf af «andene.

Leifastad forud for sig som Speider. Om Natten modte han Knut Jarls Speidere, og

deres Strid endtes saa, at Knuts Mcend toge een af Alfs Mcend fangen og forte ham til

Cap. 214. Om «ulmi-, Munkholmen og Holms Kloster, see 1 B. S. 149.
NI 3 i setr, rigtigere nu Elscrter, fordum et Munkekloster ved Nidaros, hvorom

see foran S. 63.
39*
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Jarlen, og da denne Mand havde en Uenighed med en af Jarlens Mcend, lod han ham
halshugge. Da Hertugen foer fra Eidsvold, kom en danst Prcest, med nogle andre

Mcend til ham og sagde, at Knut Jarl havde sendt ham til Hertugen med det Forslag fra
Jarlen, at de stulde modes paa et Sted som heder Leeraavoldene, og holde Slag. Hertugen

bad Prcesten sige Jarlen, at han vilde modtage dette Forslag, og ingen Uro gjore, for dette
Slag var provet. Nu gjore begge Parter sig istand som bedst, trcede Sneen sammen
og egge hverandre indbyrdes til den forestaaende Dyst. Hertugen var om Natten paa en
Gaard paa Raumarike som heder La a ka. Den nceste Dags Morgen kom Prcesten med

sine Ledsagere atter til Hertugen og sagde, at Jarlen vilde at de skulde bringe sine Fylkinger
i saadan Orden, at hver Afdeling vidste mod hvem den skulde gaa, og bad Hertugen reise sit
Mcerke mod Jarlens Mcerke, samt at hans Gjcester, som havde sort Mcerke, ffulde mo
des af det Mcerke Hertugens Gjcester forte; fremdeles, tilfoiede han, vilde Jarlen ordne det
saa, at Kjcertesvendene og de Afdelinger, som fulgte dem, Mlde have gult Mcerke, og imod
disse stulde Hertugens Kjcertesvende fores. Prcesten bad Hertugen sende nogle Mcend

med ham til Jarlen, for at hore disse Ord af hans egen Mund, og han sendte en Mand
ved Navn Kaare den Eenhaandede. Men da Prcesten og Kaare vare komne et lidet
Stykke Vei bort fra Hertugen til en liden Skov, da saae de Birkebenernes Mcerke at
komme dem imode. Prcesten sagde, at Jarlen syntes vcere radere og mere uforsagt,

end ham var fortalt; thi bad han Kaare at vende tilbage og melde Hertugen hvad det
leed, og saa gjorde Han. Saasnart Hertugen var fcerdig med Ordningen af sit Mand
stab, fore de frem af Skoven.og over Leeraaen, og Birkebenerne fore imod dem paa El
ve-Isen saaledes at der var et Nces som kaldes Leirnces imellem dem. Hertugens Lender»

mand Baard Varg og Baard af Gudreksstad, en Son af Thorstein Kugad, reed i Spid
sen for Hertugens Mcend. Da de kom lige for Ncesset, kom Birkebenerne, nemlig Arnbjsrn

og hans Skare imoddem, hvorpaa Varbelgerne vilde vende undaftilbage til deres FMer;
men da Baard vendte Hesten, faldt den under ham, og Arnbjorn fik tåget ham til Fange, men
Baard af Gudreksstad kom undaf, efter dog at have faaet et svcert Spydstik imellem Skul

drene, for hvilket hans gode Brynje tog af, saa at han ikke blev saaret. Hertugen dreiede

fra Elven op mod Ncesset og gjorde sig fcerdig til Slag, men Birkebenerne kom den anden
Vei fra Elven lige imod dem. De skjodes en Stund, og lon Paris, en afHertugens Mcend,

fik et dodeligt Saar. Baard Varg foer til sin Svoger Erik Stilk og klagede over, at han ikte

havde sine Klceder der, og bad Erik give sig nogle Mcend til at folge sig ud paa Isen, saa
han kunde kaste en Runekevle til sine Kammerater. Erik gjorde saa, og da de kom paa
Isen, foer Baard forrest iblandt dem. Hans Kammerater, som vare paa den anden Side

Elven, kjendte ham og ginge ham imode, hvorpaa Baard lob i en Fart fra Birkebenerne
over til sine Kammerater. Hertug Skule var 3 Dage paa Leirnces; men da han ikke kun
de fode Hceren lcenger der, foer han derfrå Fredags Morgen tidlig i den anden Uge i

217. I. aKa. Naar man kun lcegger Mcerke til, at dette Sted var beliggende ved
1.61i-11, (Leer-Elven) i Ncerheden af en Kirke og ved Landeveie» fra Eidsvold, saa kan man alle
rede ikke mere tvivle om, at det er den omtrent 1009 Alen i S. V. for Nannestads Hovedkirke
liggende Gaard Laake, men ikke, som har vceret antaget, Gaarden af samme Navn i Hovinds An
nexsogn til Nllensagers Prcestegjceld, der er mere end dobbelt saa langt ikke alene fra Leer-Elven,
men ogsaa fra ncermeste Kirke (Hovin Annexkirke), og derhos afsides fra Veien. I>eirne« bliver
formodentlig Ncesset, som dannes af Leer-Elven og Rot-Aaen, ssndenfor Gaarden Bjernces paa
Vestsiden af sidstncrvnte Elv lige over for Laake. (Leeraa-Voldene) ere maaste de
lcrngere nede liggende Sletter i Ncerheden af Landeveie» og Broen, som fsrer over Leer-Elven
ved Gaarden Leerberg.

6u<li-6kBBt»<ttr, Gd. Gaustad paa Byncesset ved Throndhjem, see foran S. 104.
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Gapitel LlB
Slaget paa

Laaka.

Gapitcl 219.
K«ut Jarl to,

Flugten.

Langfasten, det var den Marts, og vendte tilbage til Laaka. Da Birkebenerne bleve
dette våer, fore de ester ham. Da Varbelgerne kom til Laaka, traakkede de Sneen sam
men paa Brinken ved Husene. Nedenfor Husene var en Dal; men paa den anden Side

en Bakke. Da Hertugen saae, at Birkebenerne kom ester dem, og kunde stjsnne at
de der vilde komme til at modes, begyndte han at fylke sine Mcend.

Birkebenerne ilede indtil de kom til Laaka, hvor de fylkede deres Håer paa den anden

Side ved Dalen. Knut Jarl og Arnbjorn lagde mange Krigsfolk i Baghold for Var
belgerne, under Anforsel as Lodin Gunnason og Håkon Griis; lon Provsteson anforte
KMtesvendenes Afdeling, og Thorer Knapp bar deres Mcerke; desuden vare der mange
Anforere, som ginge i Ryggen as Hertugens Fylking, saa Gaarden var imellem dem. Da

Hertugen saae dette, Mede han Folk mod dette Mandffab, og såtte til Anforere: Alf af
Thornberg, OlafafVigdeild, Alf afLeifastad, Vesete Litle, Algaut hans Broder og end fiere
Hsvdinger, og da de modtes, blev der et haardt Slag. Det var vanffeligt for Birkebenerne at

gjore Angreb; thi der var stor Sne og ondt at komme frem, hvorimod Varbelgerne gjorde
haard Modstand. Da Jarlen og Arnbjorn meente, at Bagholdene vare komne i Slag,
lode de frembaere sit Mcerke, og ginge ind i Dalen med deres Folk, og op paa Brinken under

Hertugens Fylking. Hertugen bod sine Maend ei vcere for hurtige i sin lagt mod Fienden;
men lade dem komme langt op, fsrend de rykkede imod dem; men uden at agte paa denne
Befaling ginge Varbelgerne raskt imod Birkebenerne. Disse kunde ikke komme frem for

Sne, imedens Varbelgerne styrtede ovenfra ned mod dem, saa at de i en Hast maatte
vige tilbage derhen hvor de for havde staaet, og mistede der een Mand.

Nu er at fortcelle om Bagholdene. Håkon Gris gik i den forreste Rwkke af Bir
kebenerne, og da de kom sammen blev Birkebenernes Nederlag storst. Der faldt Håkon
Gris, lon Provste-Son, Guttorm Hegg og mange andre gjceve Mcend; Birkebenerne

fygtede, og Mange faldt paa Flugten. Lodin Gunnason lob ind i Krogen af Kirken med
sm Afdeling af Mandstabet. Varbelgerne erobrede Mcerket og overgave det til Hertugen.
Da Jarlen og Arnbjorn mcerkede, at deres Mcend vare stagne, sendte de en Mand ved

Navn Eilif Kyr med Fredsforslag til Hertugen, og da Sendemanden kom tilbage med

de Ma?nd, Hertugen havde sendt, stode Skjoldene i Snefanen, men alt Mandstabet
var borte. Knut Jarl og Arnbjorn ftygtede ud t'l Tunsberg, men Nogle til Oslo
og ud ti! Hovedoen, hvor de skjulte sig i Klosteret. Af Varbelgerne faldt Kolbein, en Bro
der af Alf fra Thornberg, med nogle faa Andre. Saa qvad Olaf Hvitajkald:

Skjoldforsvarer foer fra Nord Da Ungling havde

Med store Magt til Opland; Paa Laaka oster
Lyse Banner brast paa Laaka; Svsrde-Galder^
Hoer slagen laa med skarpe Svcerd. Forberedt.
Paa Maste-Falk') thinggjceve Helt
Til Throndhjem foer fra Sonden; Og Mordalfen
Jordens Herre Krigsstib brcendte, Lod Ulvebcek
Men mild han skaaned Folket Liv. Og Ornefcerd

Saa qvad Sturta: Vceldig vore
Ufreden stod Af mcegtig Konges
Af grumme Mand Kriger-Bytte,
Inden Landet I Vinter-Tid,

Mod Folkehob, Sta-rk i Slag.

1) Maste-Falken er Skibet. 2) Svcrrde-Troldom forberedt, d. e. beredt til Slag.

Cap. Ai), Om Hovedoen og Klosteret sammesteds, see 2V. S. 155.
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kapitel 220. Skule Hertug gav Lodin Gunnason og de Moend, som vare med ham, Liv og Fred.
ke""°/leM<rnd Derefter foer han ud til Oslo, og lod sig der vcelge til Konge; tillige gav han de Mcend,

som sadde i Hovedo Kloster, nemlig Paal Gaas, Gjardar Styrsson og stere Krigshovdinger,
Liv og Fred. Mange Birkebenere ginge i Hertugens Tjeneste, hvorefter han dvcelede i
Oslo en Stund.

Ko?g Håkon i Kong Håkon sad i Throndhjem, som for er fortalt. Det var Kongemcendenes Saed-
Mrondwm. jaevnligen at gange til Helgisatter til Fru Ragnhild og hendes Mcend, og en Dag som

de kom der, saae de at Folk loe af dem, som om de vilde drive Spot med dem, uden dog at
sige dem Grunden. Den samme Dag kom en Gjcest ostenfra til Kongen, som fortalte ham

om Slaget paa Laaka, og at Mange af hans gjceve Manid der vare faldne. Dette syntes
Kongen en stor Tidende, og der fattedes ikke Spot af Hertugens Mcend, som sagde at nce

sten hele Kong Håkons Hird var falden, og at det var uvist om Jarlen kunde holde sig.
Der paakom alle Kongens Mcend stor Skrack over denne Tidende og Olaf qvad denne Vise:

Stcerk' i Strid vi have svurgt
Birkebeners Tab fra Sst;
Men brat mon Heltegram
Nette Vugten om Gud vil.

Mangen Under af Vaabenglam
Vorder glad ved Svig og List,
Men det jeg veed for vist,

At Knut er slagen bleven.

Oapitel 222. Derefter sendte Kong Håkon Lendermcendene Bud, at de i sierste Hast skulde ruste
' sig til Fcerden. Sigurd Erkebiskop kom en Dag til Kongen i Nicolai Kirke, og med ham
Lambe, Prior i Helgesceter. Erkebiskoppen sagde til Kongen: „Vi have spurgt, at Hertug
Skule har tilfoiet Eder mangfoldig og stor Skade ved Tabet af Eders Mcend i Viken;
det vilde v«ere skrcekkeligt om Eders Uvenner i nogen Tid skulde faae saa megen Fremgang,
som det nu seer ud til; det tykkes os derfor raadeligt, at vi soge at tilveiebringe Forlig imel
lem Eder og Hertugen, baade for Landets og Folkets Skyld; vi ville saaledes gjerne paatage
os den moisommelige og gjore os fcerdig til at drage sorover Fjeldet, hvis

det har Eders Bifald. Kanhcende vi naae dessenere godt Forlig med Hertugen, som det
gaar ham bedre." Kongen svarer: „Gud takke Eder for Eders gode Villie; thi Enhver
kan stille, at I vil fremme Landets Gavn. Men endskjondt vi nu have tåget Skade paa
vore Folk, kan det dog vwre, at der er fortalt mere end sandt er; dog om end saa er, sige vi

med Guds og den hellige Kong Olafs Miskundhed, at vor meste Styrke i Landet er der
hvor vor Omgivelse er; thi synes mig ilde om at gjore noget Forlig med Hertugen, for vi

have provet Styrke med hinanden mere end nu er skeet; thi vi have endnu hverken selv medt
hinanden, eller stredet under vore Mcerker. Men hvis det af Skjebnen er bestemt, at vi
skulle modes, og vil Gud og den hellige Kong Olaf det saa, at jeg bliver den Tabende, da
monne det Kaar vaere forhaanden, at stifte Forlig os imellem; men paa ingen Maade huer
det os at gjore Forlig som Sagerne nu staae; forst skulle min Svoger og jeg sees og pwve

om det ei gaaer bedre da, end nåar Andre staaes paa vore Vegne." Derefter kom hver

Dag Varbelgere, og deriblandt hans Framde lon af Sudurheim og Thorfinn af Gyrv,

Cap. 223. Gd. Sorum, see foran S. 290.
<3>'i v (i Dipl. a nu Gjorv, en meget betydelig Gaard i Huusstads Sogn og In»

dersens Prcestegjceld og Fogderi, der forst i 14de Aarhundrede beboedes af Ridderen Endrid cif
Gprv, og senere af dennes Sen? Gudbrand.



Håkon Hakonssons Saga. **305

Eapitel 223.
Den uuge Håkon

giuesKon
genavn.

kapitel 226
Konq Hakone
Raadsintning.

Gapltel 223
Konaenaunet
gives Håkon

paany.

til Kongen, og finge Liv og Fred af ham. Han ransagede nu ester de Skibe, som Her

tugen aatte, og tog dem til sig, som han syntes om; men de store bleve brcendte eller ophug

gede.
Da Kong Håkon var ganske fcerdig, lod han blcese til Ore-Thing, saaledes som det

tilforn var berammet, og Kong Olaf den Helliges Skrin og Korset, hvori llolnini

var, blev udbaaret, og dette var Sondagen en halv Maaned for Paaske. Da blev der givet
ung Håkon Kongenavn, og det gjorde Einar Smjorbak, som siden blev Erkebiskop, og
i Overvwrelse as Sigurd Erkebiskop og de bedste Mcend i Throndelagen, Den unge Kon

ge afiagde Ed ved Kong Olaf den Helliges Skrin efter ret Soedvane. Siden gjorde alle
Lendermcend og Hirdstyrere, tilligemed 13 Bender af hvert Fylke, deres Ed til ham. Der
efter talede Kong Håkon den Gamle og sagde, at Bonderne havde sat sig mere op imod

ham, end han havde ventet, og de mod deres Konge burde gjore; men at han dog ikke til
regnede dem det mest, ligesom og det var rimeligt, at det vilde falde ud enten til hans eller
Bsndernes Utilfredshed. Den samme Dag var Erkebiskoppen Kongens Gjcest, hvorimod
Kongen igjen om Måndagen var Erkebiskoppens Gjcest, og de gave hinanden gode Gåver.

Tirsdagen lagde Kongen ud til Holmen; men siden kom han med god Vind Tors
dagen efter Palmesondag i Otten til Hegranws og sov der til det blev lyst; imidlertid kom

Mandskabet efter ham nordenfra. Kongen lod da blwse alt Krigsfolket til Landgang og
holdt derpaa Huusthing. Nogen Knurren havde ladet sig hore i Hceren siden Slaget
paa Laaka, dog mest af Ledingsfolket, og Mange bade om Orlov at fare hjem, da de vare
noget frygtsomme for at drage loengere Syd. Håkon Konge talede da til Hoeren saalunde:

,Vi have i nogen Tid hort Knurren blandt Mandskabet, som harværet kjed afden lan

ge Jagen vi have holdt i Vinter; saa er og Nogle slagne afSkrack, siden him Tidende er
spurgt ostenfra Viken. Dog have mange Maend maattet taale mere Nod og Besvcer for

deres Konge, allerhelst ingen Mand af vore have faaet en Skramme, og I ingen Vaaben
rustning have seet mod Eder. Sligt som nu er os vederfaret, vilde i fordum Dage kun

v<rre bleven anseet som et ringe Besvcer, og de gamle Birkebenere vilde ei have forladt deres
Konge i ikke storre Fare. Nu er det min Bon, at I opfore Eder vel, og ikke forlade os

saalunde; thi det vil ikke synes at vcere handlet af Eder som Mcend. Ogsaa venter jeg,
at ingen halv Maaned fra denne Tid vil gaa, for det staar bedre til med os." En gam
mel Bonde stod op og svarer Kongen: „jeg var i tre Slag med Sverrer Konge, Farfader

Din, og nåar han saa talede, var der Ingen som betcenkte sig paa at folge ham; og hver
Mands Nidding vorde han, som forlader sin Konge, om end Faren var storre end som nu

er forhaanden." Derpaa bad Kongen sine Folk gjore sig fcerdige det forteste muligt. Strår
de kom til Bergen, lagde Kongen til Byen, hvor alle Folk i Procession ginge ham i Mode
og bleve glade ved hans Komme.

Derpaa lod Kongen de Breve ransage, som Bjorn Abbed foer med. Det var Breve

fra Hertugen til Paven, Keiseren og mange Hovdinger i Udlandet, som han troede mest
stulde forfremme hans Sag, og saa mange listige Omsvob vare deri, at vanskelige» nogen
Mand skulde troe, at slig Hovding vilde paa engang sige saa megen Sandhed og Logn.
Der vare nogle Breve deriblandt, som kunde have kostet Abbeden Livet; men dog gav Kon

gen ham Liv og Fred, saasnart han havde faaet alle Brevene, samt Kundskab om hele
hans Mrende; han foer derpaa oster med Kongen. Lendermamdene bade Kongen, at han
vilde sidde i Bergen under Paasken og frem over Vaaren, og give dem Hjemlov, som vare

<sap. 224. ved Vergen, see foran S. 131.
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Eapitcl LL6.
Arnbjern Jons

sons Dbd.

Vapitel 227
Kong Håkon
seilede oster.

hos ham; men derimod udbyde Leding over hele Gula-Thingslagen, baade af Folk og Kosi,
og der samle saa stor en Styrke, at han ei behovede at rceddes for Hertugen. Kongen svarer:
„ei tykkes mig det raadeligt at give dem Hjemlov, som nu ere hos os; thi vi vide ei om
vi faae stort sterre Styrke af Gulathingsmcendene, end vi nu have. Da tykkes vi og at
kjobe dyrt denne Styrke, om vi tabe dem, som i Viken ere og vor Hceder ville fremme,
medens de vove dem selv for os, nåar vi snarligen komme til dem. Desuden vil vor Styrke

vorde mindre jo senere vi komme til dem. Thi ville vi fare i storste Skynding med det

Mandskab vi faae, og om jeg end ikke havde mere end 3 Skibe, ja om jeg end skulde fare
eenskibs, vilde jeg dog fare oster, men de, som os ikte ville folge, dem skulle vi med Guds

Hjcelp lonne saaledes som de fortjene." Han sagde ogsaa, at han vilde lade fornye den unge
Konges Kongenavn, hvormed Folket var tilfreds. Nu blev blcest til Thing Skjærtorsdag
ude paa Krist-Kirkegaard, og da blev den unge Konge givet Kongenavn. Derpaa gjorde

han Ed ester Scedvane, og ester ham Lendermamdene og Bonderne fra hele Gulathingsla
gen, fra Orkenoerne, Hjaltland og fra Island. Derefter lyste Kongen til at de skulde lcegge
Skibene ud Langfredag, og erklcerede dem for Landsforrwdere, der bleve tilbage. Om

Fredagen lagde han ud til Florevaag, og var der om Natten; om Morgenen tog han ind
til Byen og Horte Messe, hvorefter han strax foer tilbage, og Loverdagen lagde han ssr til
Groningasund; men havde da ikke mere end 10 Skibe. Der laa han Paaskedag, og

lod reise to Landtelte, hvori der blev holdt Messe paa det hoitideligste og sommeligste. Der
var en hvas Sondenvind og Folkene sagde, at de aldrig vilde faae god Vind, da Kongen ei

vilde vcere i Byen stig Hoitid. Kongen bad sine Mamd vcere ved godt Mod, og sagde
at Alt vilde nok vorde vel.

Imidlertid sad Skule Hertug for at vi skulde vende tilbage til ham i Oslo,

og drog meget Folk til sig. Siden foer han fra Oslo oster til Valdisholm for Palme
sondag, og sendte desuden nogle Skibe ostover til Borg; disse Formcend vare med ham:

Vilhelm fra Torgar, og Thorer Mjobein. Da nu Arnbjorn spurgte dette, stjod han sine
Skibe paa Vand og foer oster forbi Folden, og da han kom i Borgaraa, modte han de
Varbelger, som vare paa Skibene, joge dem op paa Land der, drcebte Nogle af dem og

tog Skibene. Men da han havde udholdt megen Besvwrlighed, og var dertil meget alder
stegen, fik han en Sygdom og laa kun en kort Stund for han Det ansaaes for et
stort Tab; thi Alle som Een sagde, at der paa den Tid ingen stig Lendermand syntes at v<ere i
Norge. Skule Jarl kom til Valdisholmen, som han kringsatte en kort Stund, for den
blev overgiven, og der tog Hertugen et stort Bytte. Derefter foer han ind til Oslo fm
Paaske, og Ingen tcenkte da paa at gjore ham Modstand. Peter, Hertugens Son, havde
en stor Svite i Paasken oppe paa Hedemarken.

Imedens Kong Håkon, som for fortalt, laa i Groningasund Paaskedag, kom en

Skude ostenfra, hvis Formand var Gudleik Eidung, og berettede ham Arnbjorn lonssons
Dod, og tillige at Vikvceringerne vare meget usamdrcegtige, dersom Kongen ei snart kom

til dem. Anden Dag Paaske gik Kongen tidlig om Morgenen paa Land med en Svend.

Der var kun svag Vind fra Sydost; men dog gik han strax tilbage til Skibet, vackkede

Cap. 225, 6ul9hiUKBl93, llMtwnd, Island, ste 1 B. S. 66, 90.
Florevaag, see 2 B. S. 142.

<xi-NninAjaBuu6, noget sondenfor Bergen, see 2 B. S. 76.
Cap. 226. Vasskuli»!-, Vallandso t Vorgesyssel, see foran S. 253.

Torget i Hålogaland, see S. 74.
eller nu Folloug, see 1 B. S. 61.
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Mandffabet og bod dem ro ud af Fjorden Hardso, hvilket ffede. Derpaa gik Kongen paa en
Skude med nogle Mcend og roede ser til Sandtodra hvor han Horte Messe. Da der var lcest,
bad han sine Mcend gaae ud og see hvordan det gik med Skibene. De kom ind og
sagde, at hans Folk begyndte at seile; og da Sangen var forbi, seilede alle Skibene for

god Bor. Kongen skynder sig da som mest, men kunde ikke indhente Skibene forend i
Salbjarnarsund, og dog vare Seilene revede paa alle Skibene, inden han naaede dem.
Den Dag havde de god og beqvem Vind og seilede om Qvcelden til Hvitingsoerne. Saa

qvad Sturte:

Rasst lagde Og ei faa
Heltekongens Hird Sncekke-Naaer
Haand paa Toug, Dst mod Landet
Og Master reistes. Svaje saaes.
Stukne Seil, Guldglindsende,

I Storm opsvulmed'. Under gjceve Mcend,
Forfremmed Wdlings Flaade

Kongens Hceder; Med Lykke focr.

Morgenen ester Horte Kongen Messe, og seilede den Dag Iwderen forbi, og da de
kom lige ud for Revet, reiste sig en Storm, hvori nogle af Skibene mistede deres Roer.
Da de kom udenfor Hvin, kncekkedes Roret paa Kongens Skib, saa Roersbladet ncesten
gik over, hvorpaa de styrede med Bord og Aarer sor om Ncesset og ind i Skjer an
de-Sund. Da de vare komne i Havn, blev den Deel af Roret som var tilbage hcegtet af,
og syntes det Folk at vcere et stort Vidunder, at et Skib af den Stsrrelse kunde styres dermed.
Onsdagen seilede de til Esjun oesoerne, hvor de lagde bi tidlig om Morgenen; der samledes
den siorste Deel af Flaaden. Siden seilede de ind i Viken, og da de kom til Grammar,
sondenfor Ven Aur, da kom imod dem en stcerk Sydoststorm med meget Somorke; da vendte
alle de Skibe tilbage i Havn, som ei kunde boute, men Kongen lagde ind under Land i

den Havn, som heder Slaatunces, og var det langt fra det almindelige Led. Her laa

han om Natten, og der kom Tidende til Kongen, at alle Varbelgerne vare i Oslo, fcrrdige
at fare til Tunsberg mod Birkebenerne. Knut Jarl og Kongens Lendermcend laae der

Cap. 227. Kors-Fjorden i Sondhordland, see foran S. 41.
Van <!t olli a (ilke OanllKuudra etc.), nu Den Sandtorv, strår sondenfor (Kors-

Fjor2) i Ostervold Sogn og Sunds Prcestegjceld i Sondhordland. Her stod i Middelalderen en
Kirke (vjsi-xv. XiilfsKiuu).

(3altdjarn»rBun6), d. e. den Fjord, som fra Havet i Syd for Oalbilnj
(Scelbo) treenger ind i Stordoens Prcestegjceld i Sondhordland og nu har Navn af Scelbe-
Fjord.

NvitinFssxiar, Hvidings-Derne i Ryfylke, see 1 B. S. 65, 214.
N,i6t d. e. det bekjendte Icederens Rev i Kleps Prcestegjceld, efter hvilket Gaar

den Nik (a Ilifvi), nu Reve, i Bore Sogn paa hvis Grund der hceve sig ftere mcegtige Kjcem
pehoie har Navn.

Uvin, hvorom see 1 B. S. 1.
BKei-an<!»Bun(l (BKer<l2n<ju-, Bun<l), nuvcerende Skjernsund eller Stjernsund,

som det urigtigen sirives, imellem Skjerno og Fastlandet udenfor Mandal i Halsaa Sogn paa
Agder.

Nesit (Ncesset), d. e. I<i<ll»n6l8no8, nu Lindesnces, see 1 B. S. 39, 2 B. S. 175.
nu Hesnces i Fjcere Sogn og Dyestads Prcestegjceld i Nedences Fogderi, udenfor

hvilket (Hesnces-Derne) ere beliggende, der indstutte en god Havn, hvorom see S. 151.
Villiu (Vik), see 1 B. S. 60.
Bl»ttuueB, nu Slottences, en Gaard, paa hvis Grund Ladestedet Langesund er beliggende,

i Bamble Prcestegjceld.
lU. Binds 2det Hefte. 40
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kapitel 228
Kona balon lan

dede i Oslo.'

imod ved larlso med mange Birkebenere, ferdige til at fare Nord Kongen i Mede, me

dens Nogle vare tilbage paa Berget. Da sendte Kongen Indride Bersesson med nogle
Mcend til Tunsberg, som skulde hemmeligen melde Birkebenerne, at Kongen var kommen

til Viken. Mandffabet paa Kongens Skib havde drukket stcerkt om Qvcelden og sov

lcenge om Morgenen. Kongen selv var derimod tidlig oppe og bod sine Mcend kloede sig
paa, hvilket gik meget seent fra Haanden. Da sagde Kongen: „ jeg tcenker at Varbelgerne
ere raffere til at klcede sig paa i Dag, for at fare ud til Tunsberg mod vore Kammera
ter." Da sprang Birkebenerne ien Hast op og sagde, at det ffulde aldrig ffee, roede kjcekt
ud af Havnen, og da de kom frem for Oen Aur, da blceste der op en Bor, og de toge til
Seilene. Håkon Konge troede da, at alle Skibene havde seilet forbi; men da det tog til
at lyse, saae de i Vest, at Skibene seilede udenffjcers; Kongen lagde da bi ved Mal

strand og ventede der indtil al Flaaden kom ester. Kongen lovede da for sig og sit Mcmd
ffab, at alle Birkebenere ffulde holde Vandfaste Aftenen for den forste St. Olafs Hellig

dag, og ligesaa ffulde de faste den sidste eller bode 1 5 Penge. Dette holdt de ide forste
12 Maaneder; men ikke saa godt siden.

Derfrå seilede Kongen til Grindholmssund, hvor Gunbjsrn Bonde (lonsson), Mu
nan Biffopsson og Ivar af Skedjuhof modte ham og bad ham lwgge til under larlso,
og der forene sig med Knut Jarl ug Birkebenerne. Kongen svarer: „Eftersom nu Gud

haver givet os denne Bor, vente vi, at den vil vorde en Seiersbor, og den ville vi benytte.
Seile de nu ester os, som ville." Saa qvad Olaf Hvitaffald:

Navnkundig Konge lob fra Nord

Med la„gZ Norges Sider;
Masthoie Belger tumled' sig.
Stormsvangre Vind laa paa Vand^

Men Seil ei Kongen reve lod;
Og snare Konge Seiersbor
Sin Fcerd til Strids-Uveir nu spaaed'.

Siden seilede de ind imod Sundet, og da de kom imod larlso, befalede Kongen

dem at blcese i Luren. Saasnart Birkebenerne, som laae ved larlso, Horte dette, kastede
de Tettene ned og seilede Kongen ffyndcligen imode. Kongen sendte nogle Mamd paa en Sku
de ind til Tunsberg og paalagde Enhver, encen at bevogte Berget eller og at folge ham.
Da Kongen kom ind tilVedjusund, stoppede han der og oppebiede Jarlen og hans Mcrnd.

Siden seilede de ind ester Fjorden med hele Hoeren. Saa qvad Sturte:

Havheste strede
Under Hovedsmand

I) Skibe.

lcerso ved Tonsberg, see 1 B. S. 36.
hvorom her er Tale, kan ikke vcrre Sen af dette Navn (nu Aro) nordenfor Jom

fruland, men Aro imellem Langesund og Helgeraaen.
Mal«ti anclir eller Mulundir og Ifv»8unll ere Navn, som man vel nu forgjceves soger paa

Kysten imellem Langesunds-Fjorden og Grindholmesund (Vrcengen) i Tonsberg-Egnen. Det forste
Sted synes efter Sammenhcrngen at have ligger omtrent hvor Strandstedet Nevlunghavn nu er,
paa det yderste af eller Brunlaugncesset.

Cap. 228. BKechuKof, nu Skeouf i Haajord Sogn paa Vestfold, see S. 246.
08lolli-fjsi6r, see foran S. 126.

af Icrloen, lige i Vest for Soon.

Da Derncest spurgtes Spydestorm,
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Ind i Bund

Af Oslo Fjord;
Hvor de gjceve
Hertug Skules
Krigshelte
Opstilled' vare.

Vinden minkede, da det leed ud paa Dagen, og da de kom til Sigvaldsstenene, var

det stille. Det tog da paa at morkne, og de roede siden ind til Ncesodde og laae der om
Natten; Somme sagde for vist, at Varbelgerne vare i Byen. Nu holdt Kongen en Tale

til alle sine Styrmcend og Krigshovdinger, hvori han ordmde Angrebet. Gunbjorn
Bonde, Gunnar Paalsson og nogle Sysselmcend nordenfor Stadt skulde roe vestenom
Hovedeen, lcegge til ved Gylianda og gange ostover mod Frysie-Bro, for at mode Varbel
gerne, om de der kom frem. Knut Jarl, Simon Kyr og Erik Stilk med Vikvceringerne
skulde lcegge til ved Bryggerne, og erte Varbelgerne op; men Kongen selv og Hærens storste

Hovedstyrke skulde gange op om Egebergs-Skoven sondenfor Thrcelaberg, og saaledes fra
sor af angribe Byen. Alle skulde de, saa saare det lysnede af Dag, paa engang lcegge til
Byen. Ingen Skibe skulde roe fra Hovedo, forend det begyndte at blive lyst, og nåar de saae,
at Håkon Konge rykkede ovenfra Berget imod Byen, skulde Alle paa engang lcegge til

Byen og Enhver roe i den befalede Orden, men dog lcegge forst til Bryggerne. Kongen
havde for om Dagen sendt Speidere ind til Hovedoen, sor at saae sikker Kundskab om

Varbelgerne; men da han syntes de bleve lcengere borte, end han havde ventet, so er han
selv afsted, og agtede sig til Hovedoen; men da han kom midt i Fjorden, blev der en saa

stcerk Taage, at de neppe kunde see Stavnene imellem, hvorfor Kongen vendte tilbage til

sin Håer. Medens Kongen roede henover Fjorden, havde Speiderne faret ham forbi uden
at trcesse ham; man var da i Uvished om hvor Kongen monne vcere, og der reiste sig megen
Urolighed i Hceren. Der var da ogsaa Kong Håkons Son, Håkon den Unge; men han

tilligemed mange gode Mcend, saasom Vilhjalm, hans Capellan, Ingemund Kolbeinsson,
Andres Kept, Peter Musa o. st., lod Kongen gaae ombord paa en af de mest letseilende
Skuder, som hedte Kufinhcetta. Han lod ogsaa to andre Studer blive tilbage hos den

unge Konge, og disse befalede han at roe vestenfor Hovedoen og ligge der i Skjul, me
dens de havde Speidere paa Forbjerget oppe paa Ven, og derfrå indhente Tidende om

hvad der foregik i Byen. „Er det saa bestemt af Gud," sagde Kongen, „at Lykken er

os imod og vi saae Useier, da dvceler ikke her, men roe ud af Fjorden og vent ikke paa
Vikvceringerne; stands ikke, forend I komme til Bergen, om Gud giver Eder Leilighed
dertil." Han talede mange fagre Ord til Kong Håkon, for de skiltes ad. Det gik
dog ikke med Landgangen som det var bestemt; thi de som skulde lande ved Gyljanda
roede ikke did nord. Håkon Konge og det Mandskab, som sulgte ham, gik ombord paa
et let Skib, roede sondenfor Verne og lagde til ved Egebergs-Skov, hvor de, som for

l8i3v»I<I»-8telnal', er formodentlig Steilen? (der maaffee er en Forvanssning af Otei
narnn), nogle Skjoer beliggcnde ved Skidsledet omtrent A Miil sondenfor Ncesodden, hvorom
see S. 244

(tljulanlli), nu Forstaden Piperviken, see S. 231.
Broen over Agers-Elven ved nedre Fos, see S. 129, 234.

eller NiKliberKBk6i,, af hvilke Lcesemaader maaffee den sidste er den
rigtige, var sondenfor (nu Alunverket) og maa derfor enten vcrre nnvcerende Gronlien,
eller det hosliggende Kongshavn.
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Vopitel 229-
K. Håkons Tale

Vapitel 230.
Hertug Skule

«uigribcs iOslo

bestemt, gik i Land; efter ham fulgte Knut Jarl, og for de finge Byen i Sigte talede Kon
gen for Mandskabet paa samme Maade, som Kong Sverrer var vant til.

„De fleste Mcend monne have hort," sagde han, „og Mange have noie Kundffab
om vore Stridigheder med Hertug Skule. De have vceret mange og forskjellige, end
skjondt det og kan forholde sig hermed som man siger, at sjelden Een alene af To volder
Striden. Foruden det som ellers var imellem os, lod han sig give Kongenavn, uden at
opsige den Fred og Stilstand, som var indgaaet mellem os, som aldrig for haver vceret

Exempel paa i Norge. Siden sendte han Mcend fra sig baade nord og sor op i Landet,
og lod drcebe begges vores edsvorne Mcend hvor de fandtes, og bar sig ad som Nidding
mod Uskyldige, der vilde tjene ham ligesaa gjerne som os, uden at de meer skaanedes
i Kirker end i Fjose. Men foruden alt dette sendte han mod os 13 Studer, for at lade

drcebe eller indebrcende os eller vore Sonner, om Gud havde tilstedet ham det. Nu haver
han faaet saa stor Fremgang, saa der vanskeligen gives Exempel paa, at Nogen haver faaet
slig med saa stor Uretfcerdighed, allerhelst efter det Slag, som var paa Laaka mellem hans
og vore Mcend, hvor vi lede stor Skade; thi der faldt mange gode Helte, hvilket Tab Frcen
der og Venner seent vilde forvinde. Nu bede vi Eder Alle, at I ville bevare Eders

Mod og Manddom for os; thi vi vente med Guds Miskundhed, at der nu vil blive en
Forandring med os. Lcegger nu i Eders Adfcerd for Dagen, hvad I have at hcevne, eller
hvad Uret der er os tilfeiet, og endskjondt Skule Hertug haver det mest udvalgte Mandskab

med sig, da burde dog vi og vore Mcend vcere deres Overmcend i alle Stykker formedelst
A3t og Adfcerd, og desto sterre Vancere vilde det vcere om vore Uvenner fik nogen Bugt

med os." Derncest opmuntrede han sine Folk ved det Exempelsagn, som Kong Sverrer
pleiede at anfore om den Bondeson, der skulde drage i Feldten, fra sin Faders Huus.

„Bonden sporger sin Son for de skiltes ad," sagde Kongen, „hvorledes vil Du bcere Dig
ad, om Du kommer i Slag, og veed med Vished, at Du skal do? Bondesonnen svarer:

hvad Andet end at staaes paa det modigste, og falde med Hceder. Men om det nu var
saa, sagde Bonden, at Du skulde slippe derfrå med Livet? Han svarer: vilde det ikke alli
gevel vcere nsdvendigt at vise sig som kjcekkest? Nu kunne vi see, sagde Kongen, at der
kun gives disse to Ting, men ingen tredie." Siden sagde han dem, hvorledes de skulde
haandtere deres Vaaben, om de kom til Slag, og gav dem det samme Ordrag/) som Bir
kebenerne vare vante til: Frem Christmcend, Korsmcend, den hellige Kong Olafs Mcend.

Da det begyndte at lysne og Kong Håkon fik Byen i Sigte, saae de, at alt der var

roligt og tyst. Nu sagde Kongen: „jeg frygter, at Varbelgerne have faaet Nys om vor
Fcerd, og ere komne bort fra Byen." I samme Aieblik de Skibe, som skulde lcegge,
mod Bryggerne, til fra Hovedoen, og saasnart de saae dette i Byen, lob de til Storm

klokken, og da nu Klokken klang, syntes Kongen og hans Folk vide, at de vare i Byen.
De see nu megen Loben og Tummel i Byen, og Stsrsteparten af Varbelgerne lob til

Kongens Gaard, hvor Hertugen sov. Saasnart det blev ham sagt, at der var Ufred paa
Fcerde, klcedte og vcebnede han sig i en Fart, og stcevnede siden op efter Strcedet til Hal
vards Kirkegaard. Der kom mange Folk til ham, og de stcevnede samtligen op til Mor

tustokkar, hvor der blev talet om, hvad dette vel kunde vcere for en Hcer, og de Fleste sagde,
at det monne vcere Knut Jarl og Lendermcendene. De talede nu om, hvad Beslutning de
skulde tåge, og Hertugen vilde fylke der og tåge mod Birkebenerne. Arne Ruga, som bar

I) Parol.

Cap> 230. XouunK»3»rllr, Klaui-tustnKKar (Galgeberget), fte om Osw
2 V. S. 55.
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Vapitel 231.
Kong Håkon

kommer ti! Ol lo

Copitel 25
Slagets Beq«n

delse.

Hertugens Mcerke, sagde det var en Skam at lade Knut Jarl tåge deres Krigsrustning
og Heste i Byen. Derpaa deelte Hertugen Man-dffabet og lod Olaf af Vigdeild med

nogle Krigshovdinger fare til det vestre Strcede; men Hertugen og Hovedstyrken af Hcrren
vendte sig ind mod Halvards Kirkegaard. Han sendte Halvard Stod, en Fraende af
Biffop Orm, og mange Mamd med ham, for at kaste af Gjedebro, for at Ingen af Kon
gens Mcend ffulde komme derover.

Da Håkon Konge var i Berghceldingen ovenfor Byen og saae, at Fienderne vare
paa Mortustokkar, ilede Kongens Mcend hurtig afsted. Kongen bad Thorstein Heimnws,
en forstandig Mand og af gode Sceder, som lcenge havde tjent ham og stedse opfort sig vel,
der bar Kongens Banner, ikke at fare saa hart frem, hvilket ei var til Gavn for dem som,
vare mindre lette paa Foden. I dette Aar traf det sig, at forste Sommerdag faldt ind

paa Paasteaften, og dette var Loverdagen i Paaffcugen. Al Tcelen var ude af Jorden,
og det var saa blodlcent, at Birkebenerne gik i Dynd til Kncees eller lcengere. Da de nu
saaledes vare komne langt frem ad Brinken, lob nogle tilbage mod Kongen og sagde, at

Broen var af. Thorstein bod dem derpaa vende om og op til den Bro, som ligger ved
Ryginaberg; men Kongen ansaae det ikke for raadeligt. De vendte sig derpaa til Gjede
bro, hvor Varbelgerne vare i Fcerd med at tåge af Langaasene, som vare tilbage af Broen;
men de pakkede sig bort da Birkebenerne kom, endffjondt 10 Mand vel kunde forsvare
den. Der laae endnu to Bjcelker, som de kunde gaae over. Kongen udncevnede 50
Mand til at gaae foran Mcerket, derpaa kom Thorstein med Mwrket, men kunde ikke kom
me anderledes frem, end ved at stotte sig med Spydsodden paa den anden Bjcrlke, og saa
ledes gik den Ene ester den Anden. Da de kom over, stode de mellem Ore-Gaden og Nikolai

Kirke, og da Kongen var over, havde ikke siere af hans Folk kunnet komme cfter end M
Mand, saa at de netop fyldte Bredden af Strcedet. Thorstein bad da, at de stulde gan
ge op paa det skyndeligste, paa det" de kunde komme til at angribe Varbelgerne for, end de,
som gik fra Skibene. Kongen sagde, at det ei tyktes ham raadeligt at de gik op, saa
loenge de vare saa saa, men vilde bie indtil Mandskabet kom over Broen. Saasnart nu

Kongen saae, at Mesteparten af hans Mandjlab var kommen vel over Broen, ginge de op
langs Scrcedet ved Nikolai-Kirken med fylket Hcer. Da Kongen kom lige for Guttorm

Erlendssons Gaard, kom Guttorm ham imode med hoie Sko og Kappe paa. Han sag
de: „Gud beskytte Eder, Herre, I udsattter Eder nu for stor Fare ved denne Fcerd saa

faa Mcend som I have; thi Varbelgerne ere her toet ved Eder med fylket Hcer og agte
at gjore Eder Modstand. Give Gud at jeg var saa raff, som da jeg fulgte Eder i Vcrr
maland." Kongen svarede: „hav Guds Tak for Din gode Villie, og gak ind igjen; brat

monne Folk komme til os ad alle Veie;" og da de havde gaaet et lidet Stykke, kom Kong
Håkons Son, Sigurd, dem imode; han havde Dag for Dag gjort Reisen nordfrå, og

Kongen takkede ham storligen for hans Komme. Siden fulgte han Kongen med sin Svite,
og de ginge frem langs efter Strcrdet.

Oppe ved Asbjorn Kops Gaard, stod Arne Ruga med Hertugens Mcerke og hele
Hovedstyrken af Varbelgernes Mandffab fylket. Forend de opstillede Hcere kom sam

Bto li. Maaffee har Bistop Orms Frcende Halvard havt hjemme i Stod i Inderoens Fog
deri, see 1 B. S. 52.

Ksitgdru, nu Gjedebroen, som forer over Loen-Elv i Oslo.
231. Heimno», Gd. Hemncrs i Ryfylke, see foran S. 161.

Ryen-Verg, cfr. S. 126. Broen ved er den, som forer over
Oslo-Elven ved Qverner, hvilken ogsaa kaldes Qverner-Elven, noget over et Par Tusinde Alen
estenfor Gjedebroen^
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men, bod Kong Håkon sin Lursvend bl<ese, og han blceste to Gange, men heller lavt. Kon«

gen sagde: «Bedre blceste Din Bidkjehvalp i Vinter paa Bergens Brygge, da Du tog
Solv derfor af Folk." Siden blceste han saa det gjaldede i hver en Knatte. Derefter

bod Kongen Mandstabet gange med Mcerket, og selv gik han allerforrest, som Sturte qvad:

Den Hsistmilde
Stormcegtig gik

Foran Mcerket
Under Skrcekkens Hjelm
Guldvirket

Helligt Banner
Kneised over
Krigersfare.

Kongens Hird,
Stridsbegjcerlig,
Iled med
Til Stridens Larm.

Frem paa baade
Kongens Sider,
Under Sving
Af Grepet Vaaben.

Nogle af Varbelgerne vare oppe paa Kirkegaarden, og der fattedes det ikke paa Sten
kast; men paa begge Sider ffjode de. Saa qvad Olaf Hvitaffald:

Icernklcedte Folk blodfarved'
I Oslo med den milde Konge
Hildurs straaleglindsend' Maane.2)
Krigs-Gilde gjceve Konge reiste;
Blodigt Skjold af Klinger klsves;
Vlege Mcend paa Volden fulde.

Da sjunge gyldne Hjaltetunge;
Pantserlose Gram med Lykke siog.

Og da Kongens Mcerke blev baaret frem, styrtede den Hcer af Varbelgerne, som
stod udenfor Kirkegaarden, sig paa Flugten; men da Varbelgerne, som vare paa Kirkegaar»

den, saae at deres Folk styede, da gjorde de det ffarpeste Anfald, og kastede saa tykt med
Stene, som de orkede. Arne vendte sig med Hertugens Mcerke ind i Kirkegaarden; der
var og Lendermanden Vilhjalm fra Torgar og Kjcernen af Varbelgernes Hcer; men Som
me vendte op ostenfor Kirkegaarden, og da sogte mange Birkebenere did, og Ivar Holm,

Ivar Dyre og Thorstein Bose lobe ind paa Kirkegaarden; men da der var nok af lose Stene
indenfor, skjode Varbelgerne og kastede saa stcerkt med Stene, at hine maatte rykke til
bage. Da blev et meget haardt Slag, Birkebenerne gjorde et hvast Angreb; men Var»

belgerne forsvarede sig vel og mandigen. Saa siger Sturte:

Kongehird
Slaggudens Ild
Antcendte

Med Ringknuser.

Gnister sprunge
Mod Fodsaale
Af Kjcempeven.^)

Da Alf af Leifastad saae, at de vilde blive indestcengte, sogte han ud igjennom Kik

kegaardsledet og stoges saare djcerveligen. Han undveg ned til Aaen; men Mange lsb

1) Dygtige. 2) Krigsgudindens glindsende Maane er Skjoldet. 3) Ovenfor kaldes han Ruga 4)Svcsl
dets. 5) Skjoldet. Derved hentydes til den bekjendte Strid mellem Thor og Hrungner. Skjoldet kal<
des Kjcempevennens (Hrungners) Saale, fordi Hrungner kastede Skjoldet under sig i denne Strid med
Thor.
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Vapitel 233.
Varbelgerne i

Kirken.

Gapitel 83<.
Kongen oq Jar

len medes.

efter ham. Alf faldt i Aaen, og efter de fieste Mcends Udsagn gjorde han det tapreste Mod
v<ern forend han faldt. Kong Håkon forfulgte derpaa de Varbelger, som stygtede op
ostenfor Kirkegaarden. Der faldt en Mand af Varbelgerne, som hedte Eystein Sundran
og nogle ftere af Varbelgerne, og kun een af Birkebenerne; men Mange bleve saarede.

I den Gade, som Hertugen havde sat Olaf af Vigdeild til at forsvare, kom de Bir
kebenere, som vare komne i Land fra Skibene, mod ham, og der blev et haardt Slag. Der
vare mange Varbelgere i Biskoppens Kastet, som kastede store Stene ned paa Birkebener

ne, saa det var et farligt Arbeide for Birkebenerne baade at angribe de Varbelgere, som
vare paa Gaden, og forsvare sig mod dem, som i Kastellet vare. Enden derpaa blev, at
Varbelgerne toge Flugten ind i Kirkegaarden, men Olaf af Vigdeild vendte sig med sin
Skare opefter nordenfor Kirken. Arnfinn Thjofsson, Hertugens Stallar, trak sig tilbage
nord til Nonneklosteret og lob ind i Kirken der; men Kong Håkon trcengte med sit Mcerke

frem ostenfor Kirkegaarden, hvor Grim paa Sand stod med mange Varbelgere, Nogle

paa Kirkegaarden/ Andre ved nogle Smedehuse og kastede derfrå Stene paa Birkebenerne
det ffarpeste de kunde. Der faldt as disse Bjarne Hest, som blev ffudt i Knceet med et

Kastespyd; han var en Brodersen af Karl Svange og Sigurd Skjalg, og en meget haa
befuld Mand; desuden bleve Mange saarede. Saa qvad Sturte:

Fcele Dodens Lyn
I Svcerdeleg
Floi imod
Odins Himmels)
Og Skjold-Alf2)
Rev i sin Fart
Krigens Sky
Med blodigt Lyn.

Da Kongen kom overst i den Gade, som er ved Siden af Korsbrodre-Gaardene,

modte han Hertugen til Hest og mange Mamd ved hans Side. Da blev der nogen Stands
ning, forend de angrebe hinanden. Birkebenerne stode ien Rendesteen og desuden noget
lavere, imedens Varbelgerne stode oppe ved Bronden og i Gaden, hvor der var noget
torrere. Kikegaards-Ledet var bagenfor Birkebenerne og fuldt af Varbelgere; men under

Kong Håkons Mcerke var ikke mere end 20 Mand. Da kom Kongen i stor Fare, fordi
Hertugen var ovenfor ham med mange Mcend, og Gaardsledet bagenfor dem var fuldt af

Varbelgere. Men Gud viiste den Miffundhed imod Kongen, at Ingen angreb ham; thi
om dette var steet, vilde det snart have vceret ude med ham. Kongen viiste sine Mcend

mod Gaardsledet, men selv vendte han sig med sit Mcerke mod Hertugen. Derpaa blev
der en heftig Kamp ved Kirkegaardsledet. Saa qvad Olaf Hvitastald:

Da bede loern, som Isen stride Strom;
Hammervirket Hildurs Scerk
Hcrrstcevner foran Mcerkestangen

Farvede med hede Blod.

1) Svcerdene. 2) Skjold. 3) Kongen.

Cap. 232. Bun6i-i (Ounrin). Muligens har Eystein Sundramadr havt hjemme paa dcn
betydelige Gaard Sundre i Aals Sogn og Proestegjceld i Hallingdal.

Cap. 233. Nonne-Klosteret paa Leret, see Oslo 1 V. S.
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Paa grumme Gsnduls stod

Folkets gråa
Og Kriger-Fylking sloges
Af ssarpe Lyn saa farligt Saar.

Da Varbelgerne ikte lcengere kunde udholde Vaabenangrebet, floge de Kirkedsren i.

Hertug var til Hest, og da han saae dette Angreb, bod han sine Mcend rykke
r"

her er nu Kong Håkons Mcerke, og selv folger han ester." Hertugen svarede: «vi ville ikte
destomindre frem," og hug derpaa Hesten med Sporerne. Sone tog i Tommen og holdt

Hesten tilbage. Derpaa stjode Birkebenerne nogle Spyd mod Hertugen som stoi ham tott
forbi. Saa qvad Sturte:

Krigsan forer
Svinged Blodorms^)
Lige Skaft
Med lose Haand.
Han haandfast var

I Svcrrdeleeg
Paa Pilegudens
Gronne Viv.b'»

Og strår efter dette tog Hertugen Flugten tilligemed alle dem, som fulgte ham.

Saa qvad Olaf Hvitastald:

Skrcekvmhylled' med blodigt Greb,
Med storre Mod og Manddom,
Kjcekke Hird mod Borgen iled.
Folke-Hovding, scrr udmserked
Blandt Icevnbyrdig', reed undaf.
Sverrers 3Ct seirede med Ret,
Saa vilde Gud, den milde Hjcelper.

Just nu samledes Mandffabet om Kong Håkon, og da bod han Thorstein vende sig
mod Hertugen med Maerket og de fieste Folk, som der vare tilstede; men selv vilde han ei forlade
Gaardsledet, forend det var indtaget, og intct Baghold derfrå var at befrygte. Da Her«

tugen red op ad Gaden, kom mange Folk til ham, som toge Flugten med ham. Gunnar
Kongsfrcende kom hurtig til med sit Mandffab, hvorpaa Kongen udsogte nogle Mcend
til at angribe Gaardsledet og lod Bueskyttere klyve op paa Husene og jage dem ned, der

jkjode paa Birkebenerne. I det Samme kom Gaut lonsson med sin Skare til Kongen.
Kort efter kom Asolf Stryk ned fra Thorstein og berettede, at han syntes der var tyndt
under Mcerket, medens der ved Flygtende nede fra Byen samledes meget Mandskab om

Hertugen, hvorpaa Kongen sendte Gaut lonsson med hans Folk til Thorstein. Hertugen
havde vendt sig op imod Mortustokkar; men Thorstein Heimnces efter ham med det Mand
skab som fulgte Moerket, og saaledes faldt hist og her mange Varbelgere i Gaderne. Der

faldt Algaut; men hans Broder Vesete blev saaret. Gaut lonsson og Olaf af Vigdeild
stodte sammen paa engang i Gaderne; thi Olaf var flygtet gjennem det vestre Strcede.

Nu havde Olaf ingen anden Udvei end at stygte ind i Laurentii Kirke med sine Mcend;
dog faldt nogle af dem udenfor Kirkegaarden. Gaut spurgte, om Olaf vilde modtage Liv

Aldrig sloges tvende Helte,

l) Skjoldet. 2) Odins, og Odins Regnbue er Svcrrdet. 9) Spydets. <) Jorden.
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Gapitel 236
Kong Haton ga»

Folket Fred.

og Fred, hvilket han gjerne tog imod. Da bod Gaut ham blive i Kirken og ei stole

for meget paa denne Fred. Hertug Skule var paa Msrtustokkar, hvor meget Folk kom
til ham, og blandt disse folgende af hans Lendermcend: Baard Varg, Baard Bratte, Er
ling Ljodhorn og Vesete Litle. Da nu Hertugen saae en Mcengde Folk i Hcelene paa

sig, red han op i Landet og tog med sin Hird ind paa Hof til Lagmand Amund Rembe,
hvor han spiste.

Imedens Hertugens Folk og Birkebenerne vare i Strid sammen paa Msrtustokkar,
kom der saa meget Mandffab fra Skibene, at Birkebenerne kringsatte hele Kirkegaarden,
saa at Varbelgerne ei kunde komme ud, men de havde saaledes stcengt for sig, at heller
ikke Nogen kunde komme ind. Da Kong Håkon havde ordnet sine Mcend til Angrebet
saaledes, som han vilde, gik han ind i Korsbrodre-Gaarden, og derfrå i Prcedikebrodre»

Gaarden. Mellem Olafs-Kirken og Korsbrodre-Gaarden var ingen Steenmuur, men en
sicerk Skigard; denne lod Kongen nedrive ved Hjcelp af et stort Reb, og ved denne Larm

bleve Baglerne jagne bort fra Gaardsledet, hvorpaa Birkebenerne naaede Indgangen og
den storste Deel af Varbelgerne faldt. Saa qvad Sturle:

Klingers Bor') Og Ulveridt
I Svcerdets Vind Af gronne Skjold^
Opsvulmed Sled Svolnirs Eg'>
Bestormed'. I klare Luft.
End den fcele

Ligets Og Fenris-Ulvens
Fossed over smykted
Skjolderand. Fi'ndehsvdings

Dedviet Hjerne,

Blodig Stanga Med fa-le Blod,
Icernomsiynget Med Gjallar-Moens")
Traf nogne Aas Grepa Haand
Paa Pilebaadjb) I Svcerdegoel.'")

Vilhelm af Torgar var sor ved Gaardsledet, og Ivar Dyre raabte til ham og spurgte
om han vilde modtage Livet; „leg veed ikke," svarer han, „hvo af os der haver at raade
over Livet," og gav Ivar et stort Slag paa Kinden med en Sten. Da sagde Ivar:

„siden Du kaarer det vcerre, ffal Du og faae det." Dcrpaa blev Vilhelm drcebt; thi da

han var saaret til Ulivs, vilde han ei modtage Livet. Mange Birkebenere gjenkjendte der
sine Venner og Framder og Nogle finge ingen Fred, endskjondt de bade derom, Andre vilde

I) I Stedet for det ellers brugte 2) D. e. «Skjoldene bugnede under Svcrrdhug i den
heftige Kamp." 3) Blod. 4) Spydet. 5) Pilebaaden er Ullers Skiv, Skjoldet, altsaa Spydet stodtemob
Skjolret. 6) De i Slaget brugte Skjolde bleve sonderhugne af Svcerdet. 7) Svolnir et Odins Tilnavn
og Odins Eg er Sv<rrdet. 8) Hcrl, Dodens Gudinde, var Fenris-Ulvens Soster og begge Bern af Loke.
9) Hcrl. Gjel var en Bro i Underverdenen. 10) Svcerdelarm.

<sap. 235. Un k. Man har herved ei alene gjettet paa Hofs Prwstegaard i Fets Sogn
paa Nedre Romerige, men endog paa Gd. Hof i den vestlige Deel af AgersHerred, uag
tet man af Cap. 133 erfarer, at Stedet laa imellem Gd. Berg (i Skedsmo Sogn, see
S. 249) og Eidsvold. Da nu ingen Gaard findes i denne Deel af Romerige, som har Navnet
Nos, men vel den betydelige Gaard Uolvinn (nu Hovin) i Sognet af samme Navn og i Noerhe
den af den store Landevei, som forer til Eidsvold, saa er det vel rimeligst at antage, at Saga
ssriveren har forvexlet disse hinanden saa ncrrliggende Navne, ligesom Tilfcrldet er i det folgende
Cap. 238 med IIIIiu8»Ks og NinFisuKr.

111, Binds 2del 41



**316 Håkon Hakonssons Saga.

kapitel 237.
Hertug Skule

wrrelges.

ei modtage den, endskjondt den blev dem buden. Nu vendte Baglerne sig mod den sondre
Port, og der stormede saa mange til paa engang, at de ei kunde komme gjennem den,

og der faldt Varbelgerne saa tykt, at 3 eller 4 laae paa hverandre, som Sturte qvad:

Skjold-Gudinde
Hsrtes synge
Med hvasse Mund
Seierssang
Med hsie Klang

Paa samme Tid naaede Knut Jarl og hans Folk den Indgang, som var vestenfor
Kirken, og da der var en Gang fra Biskoppens Kastet, som Varbelgerne havde tåget i
Besiddelse, og op i Kirken, kastede Birkebenerne et Reb over den og rev den ned tillige
med nogle Varbelgere, som vare paa den i det de vilde lsbe over til Kirken. Der om

kom Håkon Lauk, Hertugens Hirdmand, tilligemed stere, da Gangen faldt.

Da Kongen saae, at alle de Varbelgere, som ei havde faaet Fred, vare komne i
Kirken (Arne Rofa kom ei i Kirken og fik dog Fred), ilede han ud af Kirkegaarden, og
sprang op paa en sort Hest. Hans Folk finge sig og Heste; men Nogle lob tilfods. Nu
red Kongen opefter ud af Byen, havde et Svcerd i Bcelte, og et andet, ganske blodigt,
som havde tilhort Varbelgerne, i Haanden. Da havde han 300 Mand hos sig, med
disse red han en halv Miil op ad Veien, og toge nogle Mcend til Fange, som Alle finge
Fred; men ingen Heste fik de. Da gjorde Kongen Holdt og talede saalunde til sine Folk:

i,dersom min Skule haver stygtet denne Vei, da maa han have sorget for, at det
ei bliver godt for os for Heste; thi jeg troer, at vi faae ingen af dem. Mange Folk bleve
tilbage i Kirkerne i Byen, og jeg frygter for at det ikke vil gaae dem godt for vore Mcend,
eftersom disse ansee sig af dem hoiligen forncermede; men for alt i Verden vilde jeg ikke,

at Kirkefreden skulde brydes. Nu ville vi vende tilbage til Byen og forfolge vor Seier,

siden vorde Udfaldct af Striden mellem os og vor Svoger som Gud behager." Derpaa
vendte Kongen tilbage. Varbelgerne havde indenfra spcerret Kirkedoren, saa den ei
kunde opbrydes, og Birkebenerne bare Trceer udenfor, saa Varbelgerne ei kunde komme ud.

Kongen gik forst til Biffoppen og fik tilligemed sine Mcend Astssning af ham. Der
efter bevcertede Biffoppen ham, og han fik sin Kost der i nogen Tid. Thorstein Heimnces

og Arne Rofa spiste sammen. Kongen viste sig mod Arne, som om han bestandigen hav
de vceret ham tro, og saa haard Kongen havde vceret om Dagen mod sine Uvenner, saa

megen Mildhed viste han iat give dem Fred, som overgave sig i hans Vold. Da Val
pladsen ransagedes, laa 70 dode Mcend udenfor Dsren paa Halvards Kirke; men i det
Hele faldt der ncer 300 Mand, hvoriblandt mange gode Mcend fra Throndelagen, saasom

Baard af Gudreksstad, en Son af Torstein Kugad, Peter, Ivars Sosterson, Vilhelm af
Torgar og Grim afSand. Om Sondagen holdt Kongen Thing ude paa Kirkegaarden og
tillyste, at alle de Varbelgere, som i Kirken vare, skulde have Fred. Birkebenerne gik derpaa til

Kirkerne, hvor enhver sogte sine Venner; derpaa bleve Varbelgerne deelte i Partier saale-

1) Valkyrien Hildur, Hognes Datter. 2) Her: Svigerfader.

Cap. 237. Oll,n<lr, uu Sande, en stor Gaard i Stiklestads Hovedsogn i Verdalen.

I Krigerfcrrd
For Hsvedsmand.
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Vapittl 238
Om Skule.

des, som Kongen bestemte, og givne Fred. Derpaa deeltes hele Byttet ester Krigsmamds
Skik. Syv Dage ester Slaget sendte han 15 Skuder med Mandffab nord til Thrond

hjem. Disse bleve anferte as Asolf as Austraat, Ivar Petersen, Arne Blak, Klemet as
Holm, Olaf Kidlingsmund, og Baard Groeson, men Kongen selv blev tilbage for at regte
sit Wrende. Han havde givet Gregorius, en Son as Hr. Andres, Syssel paa Rauma
rige; men to Aar fer Ufreden havde Gregorius opgivet sit Syssel, og var med sine Svende
faren ser til Danmark, hvor han var i god Anseelse hos Kong Valdemar. Dette syntes
Kongen noget underligt; thi Gregorius havde ei tåget Orlov as ham, og samme Vinter

Skule havde ladet sig give Kongenavn, sendte Kongen Bjarne Moissesson med nogle
Mamd til Gregorius, bad ham komme tilbage og lovede ham haederlig Modtagelse, efter

som han prevede hans Troskab til. Nu foer Gregorius tilbage, og saasnart han kom til
Viken, samlede han en Skare og stedte til Birkebenerne fer Slaget paa Laaka, ligesom han
og var i Oslo hos Kongen. Siden viiste Kongen ham den sterste Agtelse og gav ham
Borgarsyssel. Gregorius var en forstandig og vel begavet Mand. Da det led paa Vaa

ren, foer Håkon Konge fra Viken, og Christi Himmelfartsdag laa han i Salbjarnarsund.
Han sad i Bergen om Sommeren.

Skule Hertug var hos Amund Lagmand, som fer fortalt, og red om Ovcelden til
Eidsvold, og derfrå alt op til Molde. Om Sendagen foer han op til Hclge-Oen paa

Hedemarken, hvor hans Sen Peter forud var. Der dvcelcde han en kort Tid, ferend han
foer videre. Han tog derfrå til Ringisaker, hvor han havde henved 100 Mand. Han

holdt nu Raad med sine Folk om hvad de nu ffulde tåge sig til. Vesete Litle og Thorkil
Slydre bade Hertugen fare ester til Vystradal og derfrå til Vcermaland og Marker til de

res Mtjord, og sagde at han ikke vilde vatte der en halv Maaned, fer han havde ikke min
dre Folk end fer Slaget i Oslo. Erling Liodhorn, Baard Bratte og andre Trender

sagde, at det ikke var dercs Sag, at drives om paa Fjeldene og i Skovene, og bade Her

tugen fare nord til Throndhjem til sine Venner, og der gjere Udvei til Skibe; thi det havde

Nordmcendene for Skik, nåar de holdt Ufred. Det blev derpaa besluttet at vende sig mod
Nord; men Thorgils og Vesete skiltes fra dem og fore ester til deres Mtjord med sine
Skårer. Hertugen foer nord i Dalene med 80 Mand, og derfrå til Ringebo. Da spurgte

de, at Birkebenerne vare der fer dem, og at Vgniund Kraekedands, Odd Eriksson og

Erik Top havde besat Broen. Hertugen opholdt sig paa en liden Gaard tatt ved Broen;
men hans Mamd fore lige hen til den og lode blaese i Luren. Saasnart der var blcest,
red Hertugen til Broen og Varbelgerne ginge derover. lon Sik bar Mcerket; efter ham

fulgte Guttorm lonadal, Halvard Dyntil, Eystein Orre, Håkon Baardsson, Halkel paa

Nygin, Halvard Koll og endnu ftere Andre; da de kom over Broen, modte de Birkebe

Cap. 238. Moldi MjolKi). Da man ligeledes forgjceves soger et Sted af dette
Navn i Stroget mellem Eidsvold og Helge-Den (ft>in paa Hedemarken, saa nodes mc,n
til at antage, at enten den islandffe Historieffriver eller hans Afstrivere have forvansket Navnet;
thi at gjette paa Gaarden Molden paa Hadeland, eller Molstad paa vestre Thoten, gaar aldeles
ikke an, uden ganske at forlade Fortcellingens hele Sammenhceng. Snarere har Forfatteren med
dette Sted, der maa have ligget overst paa Romerige, ei langt fra Hedemarkens Grcrndse, meent
den ved Mjoseus sydlige Ende liggende Gaard Minde (M^nni).

VllinsaKi-, et Stedsnavn, som ei findes paa Hedemarken eller i Gudbrandsdalen, skal, som
vvenfor bemcerket, upaatvivlelig vcere (Ringsager paa Hedemarken, see 1 B. S. 33).

N.inA»bu, nu Ringebo i sondre Gudbrandsdalen, see 1 B. S. 49.
Maastee har Guttorm havt hjemme i londals Sogn i Hardanger.

nu Ryen (i Asl. Bolts lordb. l» en stor Gaard paa Byncrsset ved
Throndhjem.



Håkon Hakonssons Saga.**318

Eapitel »39
Om Biikebentr

ne Asolf og
Klemet.

nerne, og der faldt to af Kong Håkons Hirdnmnd Ivar Hjalmhuus og Bjorn af Ho f.
Hertugen red strax ester Birkebenerne over Broen paa en hvid Hest, som hedte Fod, og han
havde en god Brynje med en stcerk Troie paa. Birkebenerne trak sig tilbage op i Fjeld
lien og stjode mere end 20 i paa Hertugen, saa hans Skjold var ligesom fryndser
as Pile. Hans Hest fik 3 Spydstik, der trwngte lige ind til Skaftet. Hertugen fik og
et Spydstik igjennem Skinnebenet ved Oklen; men dermed stap Varbelgerne over Broen.

Asvard Harm vilde plyndre Ivar Hjalmhuus, da just Arne Laage, Hertugens Sen Peters
Svend, der bar Mcerket, kom til i det samme, og amog Ivar for at vcere meget mindre

saaret end han var; han hug derfor til ham, men Hugget rammede Asvards Haand saale
des, at den ncesten gik af. De forte ham med sig nord til Steig, og rede derpaa deres Vei. Her
tugen fik en god Hest, som hedte Gautstaf, og nu fore de afsted indtil de kom til Throndhjem.
Hertugen sendte Sigurd Hit og Bruse med nogle Mcend foran sig fra Fjeldet, der drcebte en as
Kong Håkons Hirdmcend i Opdal, som hedte Haldor. Birkebenerne fore efter dem nord til

Fjeldet og aflivede der Asvard, som Varbelgerne havde efterladt sig paa Steig. Hertugen
var om Natten paa Vang i Opdal, og foer derfrå til Nidaros, hvor han syntes at finde
Almuens Sindelag mod sig meget forandret. Aarsagen dertil var for en stor Deel, at de

syntes at have lidt et stort Folketab i Oslo, dcrncest at, da Kong Håkon var i Throndhjem,
syntes Folket at have hort mange sandfcerdigere Taler, end dem Hertugen holdt paa Vre
thing; saaledes ventede man ei at see et godt Udfald paa Hertugens Opstand mod Kongen,

og vilde derfor ei heller understolle ham. Hertugen sad om Vaaren i Nidaros og holdt
Bord i den brede Stue; men varden lcengste Tid i sit Herberge, og omgikkes kun lidet
med Andre. Han var 3 Ncetter i Gilde hos Korsbrodrene; men talede kun lidet; de Fle

ste havde ogsaa vendt sit Sind ifrå ham. Hertugens Venner syntes at han foer uvarli
gen frem, og tog sig lidet i Agt; men han sagde, at Birkebenerne ikke kunde fare i kortere
Tid mellem Viken og Throndhjem. De svarede, at Håkon var faret ien kortere Tid til

Oslo end som syntes rimeligt, og det samme kunde end skee. Derefter blev en Skude
sendt ud i Fjorden for at speide.

En Måndag Morgen i Gangdagene kom Asolf med sine Folk til Nidaros ganste
uforvarendes med 15 Skuder. Klemet af Holm lagde sig med to Skuder over ved Bak

ke; men Asolf og hans Folge lagde sig med den hele Håer ind til Byen. Skule Hertug
vaagnede da han Horte Stormklokken, sprang Lp, klcedte sig paa og tog sine Vaaben, saa
velsom de Andre, der vare i Gaarden. Derpaa sendte han sine Svende ud i Byen, og
bod Varbelgerne med andre Folk at stode til sig oppe i Kongsgaarden, for der at tåge mod
Birkebenerne. Men Svendene kom tilbage uden at faae nogen Mand. To Gange

sendte Hertugen Mcend ud i Byen, og fik ingen Mand; de Udsendte sagde, at alle Mand
lobe til Kirkerne. Hertugen spurgte, hvad Raad de nu ffulde finde paa, da der ingen Bro

var over Nidelven. Hans Mcend bade ham scette over Elven ved Hjcelp af en Skude,,
y Paa engang.

Un f. Om hermed menes Gaarden Hov (a Nok i VinA2iKeim) i Lillehammers Sogn og.
Faabergs Prcestegjcrld, eller en af Gaardene af dette Navn i Lom, eller endelig Hof (eller Sondre
Skaaden) i Syer Sogn i Gudbrandsdalen, lader sig neppe afgjsre; dog er det sidste det rimeligste.

Nai'l»i? (Brons Sogn). Maajfee har Asvards Navn Hensyn til denne Egn paa Hålogaland,
see 1 V. S. 24.

Ot eiK, i Froens Sogn i Gudbrandsdalen, see 1 B. S. 279.
Vanssl-, d. e. Vangs Prcestegaard i nu Opdats Sogn og Prgdi. Srke- og Guldals

Fogderi, see 4 B. S< 52, cfr. S. 54.
I'rumBu-dl u. Den omhandlede Bro maa vcere den bekjendte Tromse-Bro, som ved'lrum»

ne» (nu Tromsnces) forer over Tromsa eller Tro,msen-Elv, imellom Fodvangs og Ringebo Sogne
i. Gudbrandsdalen.,
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kapitel ZHyi,
Om Hertug

Skule.

Capitel 241.
Hertug Skules

F,ld.

som stod i Kongsgaarden, og siden at soge til Skovs, om han ei vilde soge ind i Christkirken;

han valgte det forste. Peter, Hertugens Son, var ovenfor Kongsgaarden, og ham bad
Hertugen fare over Elven med dem, hvilket nogle Hobe af hans Mandskab gjorde; men

Peter begav sig ind i Christkirken. Didhen lob ogsaa Baard Bratte; thi han var tung
paa Foden. Hertugen gik i Land ved Skellingarhella, og bad sine Folk gange op til
Erlendshaug, for at holde Slag med dem, som vare gangne i Land ved Bakke; men de
lode som de ikke Horte det, sogte op paa Brinken, og forstak sig i Skoven. Peter, Hertu

gens Son, var i Kristkirken, hvorfra han foer til Prcedike-Munkene, som tilbode ham Fri
sted hos sig; men han såtte ingen Lid til dem og foer med 4 Svende til Bispegaarden,

hvor de fik sig en Baad og såtte over Elven til ovre Helgeseter. Der foer Peter ind iet
Huus, hvor en Kone sad ved Bagsterhellen, og der fik han nogle slette Klceder og stjult sig.
Da Birkebenerne kom i Byen og ransagede, vare de steste Varbelgere komne i Kirkerne, og

Baard Varg var i Korskirken. Birkebenerne havde Nys om Peters Fcerd, og fore over
Aaen til ovre Helgesceter. De sendte en Mand ved Navn lon Kat ind i Bagsterhuset, og

da han kom ud, sagde han, at Peter var derinde. Derpaa ledede de ham ud og drcebte
ham sirar. Han havde ikke vceret nogen liden Mand af Vert derhos tyk, og slcegtede i
sit Udvortes meest sin Moder-2Et paa. Han var vel lcert, god Klcerk og gudfrygtig Mand;

men Varbelgerne ansaae ham ei for saa vaabendjcerv, som hans Forfcedre havde vceret.
Peters Liig blev baaret til Graven, og derefter fore Birkebenerne tilbage til Byen; men
sendte Folk ud allevegne for at opspsrge Hertugen eller hans Mcend.

Skule Hertug var nu i Skoven og havde spurgt, at Birkebenerne holdt Vagt trindt
omkring og havde Speidere overalt. Hans Mcend, som havde fulgt ham, begyndte at for»

lade ham, og af dem, som han sendte bort, kom ncesten ingen tilbage. Erling Ljodhorn
foer ind til Tautra, hvor han tog Munkekappen. Hertugen var to Ncetter i Skoven;
men Onsdagen for hellig Torsdag, da Kanikerne ginge med Korset, blev der bragt Hertu
gen Korkapper fra Klosteret, hvorpaa han gik derind med Klosterbrodrene. Hertugen og

hans Mcrnd ginge op i Taarnet, hvor der blev dem bragt Mad og Drikke. Derpaa
blev en Seng gjort istand for Hertugen; thi han var meget sovnig.

Da Birkebenerne havde faaet Nys om, at Folk vare gangne ud af Skoven til Helge

seter i Korkapper, anede de at det var Hertugen og hans Mcend, grebe strår til deres
Vaaben, fik sig Skibe og fore over Aaen. Da Erkebiskop Sigurd blev dette var, foer

han tilligemed mange Prcester og Byfolk til Helgesceter. Saasnart Birkebenerne kom
til Klosteret, stjode Hertugens Mcend saa tidt de kunde. Da Erkebiffoppen nu kom til,

forbod hun dem at gange mod Klosteret eller der gjore nogen Ufred; men Birkebenerne
sagde, at Klosteret var i den Tilstand, saa Ufred var nodvendig, enten de syntes vel eller
ilde derom. Nu bod Erkebiffoppen Penge for at Hertugen med fri Leide ffulde fare til

Kongen. De vilde ikke dette, med mindre han såtte Kong Olaf den Helliges Scede i Pant
paa, at Hertugen stulde holde hvad han lovede. Nogle vare saa hidsige, at de ikke agtede
paa hvad Erkebiffoppen sagde; men såtte Ild paa Klosteret; Andre vilde flukke Ilden;

men den fik Overmagt. Da nu Hertugen saae, at de vilde brcende Klosteret, bod han
fine Mcend gange ud. Da Hertugen gik ud, holdt han et rundt Skjold for Ansigtet, og
sagde: „Hug mig ikke i Ansigtet, thi det er ikke Skik at handle saaledes med Hovdin

Cap. 231>. Om BKellinA2i'Ke!lL og see foran S. 53.
Cap. 24tt. Lautl-n (I'otra), Tuter» Kloster, hvorom see S. 123.
Cap. 241. Ilelxisotl- Kloster paa eller Vredden af Nid-Elven ved

Throndhjem, see S. 63.
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Eapitel 2H2.
Hertug Skules

Liigfcerd.

Eapitel 2H3
Kongen sporger
Hertug Skules

Fald.

ger." Derpaa faeldede Birkebenerne med deres Vaaben Hertugen og alle dem, som ginge
ud med ham, nemlig: Sone Sik, Eystein Orre, Aslak Dynntil, Halkel paa Rygin, Hal
vard Koll, Bruse Dytt og Arne Marial. Mester Berg blev meget haardt saaret; men
blev dog helbredet. Saa sagde Sturte:

Nu det sporges, Og der gik
At kort ester Paa Gjallarbro"
Mcegtig Hertug Kongens Maag,
Maatte lcrgge I vceldig Kamp
Gjceve Liv Af Skjoldeblink,2)
Paa Ildens Vei, Da Ildhavs Skjcrr^

I Liigkiste Nedfoelded'
Paa Nidaas Bakke. Stcrrke Mand.

Saasnart Hertugen var falden, vilde Folket flukte Ilden; men det gik ikke for sig, og
hele Klosteret braendte.

Hertug Skules Lig blev baaret paa et Skjold til Byen; der blev det pyntet og stod oppe
i Nikolai-Kirken. Morgenen efter ginge Asolf og hans Fceller til Erkebiskoppen og for

langte af ham. Dette gik ikke saa fort; dog kom det dertil, at de bleve loste,
indtil de kunde indfinde sig hos Kongen, og faae at vide hvad han demte om denne Stor
daad. Derpaa besergedes Hertugens Liigfcerd paa det semmeligste. Han blev begraven

i Kristkirken nedenfor der, hvor han havde ladet gjere istand for sin Broder Kong Inges
Liig oppe i Steenmuren, og Erkebiskoppen, alle Korsbredrene og mange andre Geistlige,
ncesten alle Byens Folk og mange Birkebener var tilstede. Hertug Skules Dodsdag var

den Mai (1240), og han var 51 Aar gammel. Hans Ded beklagedes meget afmange af
hans Mamd; thi han var en saare vennescel Mand, hvortil iscer hans Blidhed og Gav
mildhed var Grunden, da han Intet sparede for sine Venner. Dem som vare ham hen
givne, gav han mange Vcerdigheder, skaffede dem Giftermaal, eller forfremmede dem paa

andre Maader, og af stige Ting blev han meget vennescel. Sin Gaard paa Reine, som
var hans Fcedrenearv, gav han til Kloster, lod der opfere en Steenkirke, og stiftede der
et Nonnekloster, hvortil han gav mange Penge. Mange andre herlige Ting ere at sige om

hans Hevdingskab, endog de ei her ere optegnede. Han var noget hei og smalvoren Mand,
med et lysebrunt og udmcerket stcerkt Håar, et lyst og langagtigt Ansigt, og havde de vak

kreste Dine man kunde see. Han udmcrrkede sig blandt Alle ved sin Artighed og Hevist
hed, var ordsnild og veltalende paa Thinge. Han havde det meste af alt det hos sig, som
kunde pryde en god Hevding, og dersom det sidste uheldige Aar ei var kommen over ham,
monne det vcere blevet sagt, at Norge ei havde havt bedre Mand end ham blandt dem, som
ei kunde opregne kongelige Forfcedre. Han efterlod sig ingen Sen.

Efter denne Begivenhed fore Birkebenerne bort sra Nidaros, og Enhver hjem til
Sit. Asolf og hans Venner sendte en Mand ved Navn Stephan Thomas-Maag ser til

Kongen med Breve. Da Stephan kom til Bergen, blev det Kongen meldt, og han lod
ham kalde til sig; da han kom, sad Kongen i den samme Stue og paa samme Bcenk, som
om Vinteren, da Grim Keikan bragte ham sin Tidende. Stephan fremlagde Brevene, og

1) Broen som aaaer over til Underverdene», d. e. han dode. 2) Svcerdenes og Skjoldenes Sammen
stod. 3) Ildhav er Digternes sedvanlige Billede paa Guld og Ildhavets Skjer betyder her mcegtige og
rige Mcend. 4) Absolution for Klosterets Brand.

Cap. 242. Om IVein eller Neinir, nu Reins Kloster i Stadsdygden, see 2 B. S. 80.



Håkon HakVNssons Saga. **321

da Kongen havde gjennemlcest dem, sagde han: „i dette Brev ere tvende Tidender; den ene
er en ond Tidende, at Helgesceter Kloster er afbrcendt; men den anden er, at min Maag

Skule er ded." Derpaa blev blcest til Hirdstcevne, hvorpaa han selv kundgjorde den hele
Tidende, og bleve hans Mcend meget bestyrtsede derover, men Dronningen mest. Håkon

Konge fad i Bergen om Sommeren og lavede der til Vinterscede. Der sad han og om
Vinteren, og dette var det 24 Aar af hans Kongedom. Om Vaaren efter i Fasten indtraf en
vigtig Begivenhed i Danmark, da nemlig Valdemar Konge, en Son af Valdemar Knuds»
son, dede. Han var paa den Tid en af de gjceveste Konger i Nordlandene, og havde v<e
ret Konge over Danmark i39 Aar. Efter ham kom til Regjeringen hans Son Erik
Konge, som havde vceret Konge med sin Fader 5 Aar forud. Om Vaaren efter foer
Kong Håkon ester til Viken; men sendte nord til Throndhjem lon Tinskafin, der tog Si
gurd Hit af Dage, der var Vårhelger og ei havde forligt sig med Kongen. Derpaa lod
Gregorius lonsson drcebe Arnfinn Thjofsson; men Vaaren efter drcebte Bjarne Moysesson
latgeir Skald i Kaupmannahavn. Hatt var da kommen ovenfra Sveavelde, og havde
faret heelt estenom, efterat Gunnar, Kongens Framde, som for fortalt, havde tåget Bre

vene fra ham i Helsingland. Da nu Kong Håkon kom til Viken og ester til Borg, var
Gregorius, en Son af Hr. Andres, en Broder af Kong Philippus, der forud og beilede til
Kong Håkons Datter Cecilia. Kongen tog vel imod Forslaget, og det gik for sig noget
smere, som siden ffal fortoelles. Derfrå foer Kong Håkon til Konghella, hvor han tcenkte
at mode Kong Erik; thi Svearne klagede da meget over Kong Håkon, fordi han havde
bramdt i Vcermaland. Kong Erik var dengang oppe i Gotland, og vilde ikke mode Kong
Håkon; men sendte til ham sin Maag Birger, som da var gift med Kong Eriks Soster
Ingeborg. Imedens Kong Håkon var i Konghella, kom ogsaa til ham en Mand, ved
Navn Matheus, sendt af Keiser Friderik med kostbare Gåver, og med ham kom desuden 5

Blaamamd. Kong Håkon foer om Sommeren nord til Bergen, hvor han blev nogen
Tid. Samme Aars Hest dede Pave Gregorius, og efter ham kom Innocentius; og den

samme Hest tog Gissur Thorvaldsson Snorre Sturleson af Dage i Reikjaholt paa Island.
Kong Håkon foer om Hesten nord til Throndhjem og fad der om Vinteren. Dette var

det Aar af hans Kongedom.

Om Vinteren kom Herr Gregorius sendenfra over Fjeldet, og holdt sit Bryllup Capitel 2HH.
med Kong Håkons Datter, Fru Cecilia. Kongen gjorde et hoederligt Bryllupsgilde; men Kong Hai3ns

foer siden ser til Bergen, hvor han var om Sommeren. Den Hest kom Snorres Sen "«".
Orcekja fra Island. Gissur og Kolbein Unge havde grebet ham og sendt ham over. Da

han i Bergen overgav sig i Kongens Vold, lod Kongen strår sin Vrede fare, fordi han

var faren over til Island mod Kongens Forbud; dog sagde Kongen, at han mere havde
fortjent at dee for den Sag end hans Fader, «og ikke monne Din Fader vcere bleven drcebt,

om han var kommen til mig." Orcekja var om Vinteren i Vergen hos Kongen, der
viiste sig meget venlig imod ham, og dette var det Aar af hans Kongedom. Fol
gende Sommer var Kongen fremdeles i Bergen, men agtede sig om Hesten ester til Viken
for at sidde der om Vinteren. Kongen havde megei at forrette og blev seent fterdig. Der

kom Mcend til ham fra hiin Side Havet og fra andre Lande, som havde Mrende til ham,
og da han endelig om Hesten kom Ser ved Rogaland, reiste der sig en svoer Storm,
saa han vendte ind til Stafanger, hvor han opholdt sig nogen Tid. Da det nu begyndte

Cap. 24A) No)'H«lwIt) Snorre Eturlessons Gaard paa Sonder-Landet i Island, see S. 281.
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kapitel 247.

at vintres og Veirliget at blive haardt, vendte Kongen tilbage til Bergen og sad der om
Vinteren. Dette var det 2 7 Aar af hans Kongedom.

«Xapitel 2H3. Paa den Tid da Kong Håkon raadede Norge, var Alexander, en Son af Vilhelm
Brevsending til Skottekonge, Konge i Skotland. Han var en stor Hovding og meget begjaerlig efter den

ne Verdens Mre og Herlighed. Som Sendemamd sendte han forst to Biskopper vester

fra Skotland til Kong Håkon, som skulde forhore om Kongen vilde overgive det Rige i
Suduroerne, som Kong Magnus Barfod havde erobret fra hans Frcende den skotske Konge
Melkolf. Kongen svarede, at Magnus Barfod og Melkolf vare allerede mellem sig blevne

forligte om hvad Rige Nordmcendene skulde have i Skotland og de Smaaoer, som laae
dette Nlrrmest; „men ingen Magt," sagde han, «havde Skotternes Konge dengang over
Suderoerne, da Magnus Konge vandt disse fra Kong Gudreyd, og at Magnus Konge
kun havde sogt sin Fcedrenearv. Da sagde Sendemamdene, at Skotte-Kongen vilde kjobe

alle Suderoerne af Kong Håkon, og bad ham bestemme deres Vcerd i bramdt Solv. Kon
gen svarede, at han ei vidste sig saa tramgende til Solv, at han behovede at sielge sine Ar»

vetande, og med den Beskeed fore Sendemamdene bort. I Anledning heraf opstod nogen
Uenighed mellem Kongerne. Alligevel forte Skottekongen denne Sag ofte paa Bane, og
sendte desangaaende mange Budskab, men fik dog ingen anden Besked, end den, som nu
er fortalt.

Vapitei 2H6. Den samme Sommer kom Gissur Thorvaldsson over fra Island og indfandt sig

HNnsm fra hos Kong Håkon. Samme Sommer fik ogsaa Thord Kakale Orlov at fare ud til Is.
land og havde mange Stridigheder med Kolbein Arnorsson i de to Aar han sad i Vestfjor-

dens. Da Kong Håkon havde siddet tre Aar i Bergen, foer han om Vaaren nord til
Throndhjem, hvor han forblev nogen Tid, og just paa den Tid kom Bjorn Abbed tilbage
til Norge; han sendte Mcend til Håkon Konge for at bede sig Fred af ham, sigende, at
han havde en god Tidende at bringe ham. Deri samtykkede Kongen med Blidhed og bad
ham komme til sig, nåar han vilde. Han overgav Kongen et Brev, som Paven havde

sendt ham med sin Velsignelse, og saa fagre Ord, at vanskelige» stigt Brev var kommen
til Norge fra Paven. Om Sommeren var Abbeden hos Kongen; men om Hosten foer
Kong Håkon til Viken, og da dode Biskop Orm i Oslo. Kong Håkon sad om Vinteren

i Viken; men Bjorn Abbed foer nord paa, og agtede sig hjem til Holm; men kom ei laen
gere end til Selja, hvor han dode. Dette var det Aar af Kong Håkons Kongedom.

Da nu Kong Håkon lagde det fagre Brev, som Pave Innucentius havde sendt

ham, paa Sindet, indbod han til sig Sigurd Erkebiskop med andre Biskopper i Norge,
og bad dem skrive med sig til Paven for at faae Tilladelse til at krone Kongen. Bijkop
perne toge vel mod Forslaget, og yttrede gjerne at ville skrive med ham, nåar han vilde

give dem gode Tillige forlangte de, at han skulde gjore samme Ed under
Kroningen, som Kong Magnus Erlingsson havde gjort, da han blev kronet. Kongen sva»
rer: «saa rundeligen haver Kongerne betamkt Eder med Friheder og Rettigheder, at jeg van
skeligen kan foroge dem; og dog have I udvidet dem mere end efter Gåven. Men om

vi end svcerge stig Ed, som Magnus Konge svoer, da syntes, saa vidt jeg skjonner, vor
Hceder heller at formindjkes end foroges derved; thi han amdsede ikke hvad han gjorde,

1) Udvide deres Rettigheder og Friheder.

Cap. 246, Ve«<K,-6il- (Vestfjordene) i det nordvestlige Island, see 1 B. S. 68.
Om Klosterne Nolmr nu Munkholmen ved Throndhjem, og 8e1j«, nu Sele i

Nordfjord, see 1 V. S. 149, 196.
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nåar han kun fik hvad ei tilkom ham. Desuden synes jeg med Guds Miffundhed ei beho

ve at modtage eller kjobe af Eder, hvad Gud retteligen haver tildeelt os efter vor Fader
og vore Forfcedre. Thi vil jeg uden noget utilborligt Vilkaar frit og frelst herefter bcere
Kronen, eller den stal aldrig komme paa vort Hoved." Kort efter sendte Kong Håkon
Mcend til Paven, og bad ham sende en af sine Kardinaler, der maatte vise Kongen den

Hceder at vie ham under Kronen.
Kong Håkon sad i Bergen Vinteren efter Bispemodet, og dette var det Aar 25».

af hans Kongedom. Sommeren efter kom Gissur og Thord Kakale, og forligtes da med ding m Kong'
Kongen om alle deres Sager. Den Våar havde Thord holdt et Slag med Brand Kol

beinsson i Skagafjord, hvori mange og udsogte Folk faldt paa begge Sider. Om Hosten
foer Kong Håkon nord til Throndhjem, og lavede der til Vinterscede. Da det leed ud paa
Vinteren, spurgte Kongen, at der samme Aar vilde komme en Kardinal fra Paven til Nor

ge, som efter Pavens Bud ffulde krone Kongen. Kongen kundgjorde dette for Erkebiffop
pen, og bad ham sende Bud til alle Bijkopper, Abbeder og de anseligste Geistlige,

at de skulde indsinde sig i Bergen; Kongen sendte og sit Ord til Lendermcend, Lagmcend,

Sysselmcend, Hirdmcend og alle de bedsie Bonder, og bad dem bercde sig paa det som
meligste til denne Fcerd. Han sendte og Skib vester til England og andre Lande om Vaa
ren, for at tilveiebringe Alt hvad der syntes ham mest nodvendigt i Norge til at give Kar

dinalen en god Modtagelse. Knut Jarl var dengang i Throndhjem, hvor han havde sid
det i 3 til 4 Vintere, og havde jcevnligen under sig 4 Fylker i Throndhjem, Naumadal
og det halve Sogn.

Om Vaaren foer Kong Håkon nordenfra Trondhjem, og med ham Knut Jarl
gemed mange andre gode og gjceve Mcend nord fra Landet. Da havde Håkon vceret Konge"" "

i3O Aar. Da han kom til Bergen, overveiede han med kloge Mcrnds Raad, hvorlunde
han skulde forberede Alt paa det sommeligste til Kardinalens Modtagelse. Om Kardinal

Vilhelms Fcerd, er det at sige, at om Vaaren kom han sorfra til England, og Kong Hen
rik tog sommeligen imod ham. Det blev ham af Engelskmcend sagt, af Avind til Norges

Konge og hans Mcend, at han der ingen hcederlig Modtagelse vilde faae, ja endog vanske
ligen der faae Mad og ingen anden Drik uden Blande, og de fraraadede ham paa alle

Maader at fare til Norge og sogte at indjage ham Skrcek baade for Havet og Folkets Gru
somhed. Kardinalen svarede saalunde: „da jeg var fjcernere borte fra Norge end jeg nu
er, Horte jeg bedre tale om det Folk, som der boer, end I nu gjore; det blev mig sagt, at

der vare mange gode Christne og en forstandig Konge. Deres Erkebiskop haver jeg og feet,
og mig forekommer han at ligne gode Hovdinger; ligesom jeg og har hort, at der er for

standige Biskopper, og venter jeg at der er meget andet godt. Nu haver jeg til dem to
3Erender, som jeg venter alle gode Folk ville holde i Mre, det ene er at forkynde dem Jesus

Christus Guds sande Son, det andet er at krone deres Konge med Guds Miffundhed
og Pavens Tilladelse; thi frygter jeg ikke for, at der ffal fattes mig Mad eller Drikke."

Siden gjorde han sig reiseferdig og gik ombord. Kardinalen kom til Norge Botolfi Dag
udenfor en V, som heder Sire, og sendte nogle Mcend forud for at forkynde Kongen sin
Ankomst. Paa samme Tid som Sendemcendene kom til Kongen, kom ogsaa Kardinalen

meget seent paa Dagen seilendes paa sit Skib til Bergens Vaag efter dem. Kongen

Cap. 248. Nord paa Island, see forcm S. 288.
Cap. 249. Bi, i, nu Udsire, en 2 Mile vestenfor Karmsen beliggende S med et Kapel i

Torrestads Prcestegjceld i Ryfylke,
Ils. Binds 2det 42
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Eopittl 280
Kardinalens

Tale,

Eopitel 234.
Om Kardinalen

<sapit«l 232
Om Kongen og

Kardinalen,

sendte strax negle Mcend til ham, og tilbod ham al sommelig Hjoelp. Kardinalen sagde,
at han vilde overlade sig til Kongens Forsorg. Om Morgenen, da Messen var sjungen,
gik Kongen til sit Skib kaldet Dragen, som var paa 25 Rorbcenke, havde forgyldte Ho
veder og i alle Dele var vel udstyret. Alle de Sysselmamd, som i Bergen vare, gik lige
ledes ombord paa deres Skibe, og tog derhen hvor Kardinalen laa. Kardinalen havde
en engelsk Snckke. Kongen steg derpaa med sine Lendermcend og Hirdstyrere ombord paa
sit Skib. Kongen tras Kardinalen, og efterat de havde hilset hinanden med storste Ven

lighed, fore de ind til Bryggen. Bistoppen, Praesterne og Klosterfolket gjorde en fager
Procession mod Kardinalen, hvorefter Kongen lod ved Luren sammenkalde et Thing ude

paa Christ-Kirkegaard, og da Kardinalen kom paa Thinge, holdt han fslgende Tale:
»leg vil gjore alle Moend vitterlig, at jeg med Guds Miffundhed og efter Pavens

Omsorg kom til dette Land for at forkynde dets Mcend Jesu Christi Navn, og krone Eders

Konge, til hvilket Mrende han ikke sendte en Prcest eller en lcerd Mand med liden Vcrlde,
men heller mig, en af hans Kardinaler, med Bistops-Navn og saa stor en Magt, at jeg i

alle Dele kan binde og lose som om Paven selv var tilstede; thi han vilde, at dette stulde
gjsres paa en Maade, som var Kongen mest til Hceder." Derpaa talede han vidtloftigen
om Troen for Folket og gav siden de Tilstedevcerende sin Velsignelse. Kongen og Kar

dinalen talede siden ofte sammen, og stedse gik Kardinalens Tale ud paa, at vise Kongen den
storste Haeder. Kardinalen talede jcevnligen med Bistopperne. Tilsidst kom Erkebistop

pen, og da han havde talet med Kardinalen, syntes Kongen finde, at der var sat noget
andet i Kardinalen end denne selv for havde havt i Sinde.

En Dag da Kongen og Kardinalen talede sammen i Kristkirken, sagde dsnne til Kon

gen: „eftersom I nu, Herre, agter at modtage sterre Hceder af den hellige Kirke end no»
gen Konge for i Norge modtog, saa vente vi og, at I ville bekrcefte de Kirkens hellige

Rettigheder, som Andre have bekrceftet for Eder, og endog foroge dem. Saa monne I

ogsaa svcerge stig Ed, som Magnus Konge svor, da han forst kronedes i Landet." Kon
gen svarer: „jeg manker nu, Herre, at disse Ord have mere sit Udspring fra andre M<end
end fra Eder selv. End gjerne ville vi bekrcefte den hellige Kirke og dens Tjenestemcend

den Ret, at den haver samme Frihed som i de Lande, hvor hver for sig, baade Kirke og

Kongedom, har sin Frihed og sin Mre. Men har endog nogen Konge tilstaaet hvad han
kun for sig selv havde Ret til, ville vi dog ikke krcenke vor eller vore Efterkommeres Rct.

Kort at sige, vil I kun forrette Kroningen under visse Betingelser, saa ville vi heller ingen
Krone bcere end paalcegge os nogen Tvang, og I behover ikke oftere at omtale dette/
Kardinalen svarer: «Herre Konge, lader ikke dette virre Eder til Mislykke; thi det stal
virre som I vil." Kort efter sendte Kardinalen Bud til Erkebiskoppen, Lydbistopperne
og Korsbrsdrcne, og tiltalede dem saalunde: „leg talede med Kongen de Ord, som af

mig forlangtes, og mig syntes, at han havde storre Ret i sin Tale, end de som forlangte
noget Andet; thi vil jeg derfor lade Eder vide, at jeg ei vil bedes om andet herefter, end at
krone ham saa übetinget, som den kongelige Vcerdighed semmer; men om hiin Sag vil
jeg ikke tale med ham oftere."

Kongen talede til Kardinalen paa sine Undersaatteres Vegne om mange af deres
Mangler, og Kardinalen forbedrede hvad han kunde. Han indviede Apostelkirken i Kongs»
gaarden, som Kongen havde ladet bygge, og tillagde den evig Astadsret. Da blev og

Cap. 252. ?08lu1a-Kil-ha (Apostlernes Kirke) i Vergen, see2B. S. 85, cfr. Danste Ma
gaz. 1 V. S. 323.
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Gapitel 253.
Kyng Håkons

Kroning.

Gapitel 284
OmKardinalens

Forretning.

bestuttet, at Kongen ester sit Bnsse skulde hoitideligen krones St. Olafs Dag; thi fra
Kong Olaf regnede han sin Slcegtstavle. Der indtraf paa den Tid et haardt Regnveir,
saa der ingen Anstalt kunde gjeres i fri Luft. Man forestog derfor, at Kongen skulde
bevaerte ide tvende Troehaller, som vare i Kongsgaarden. Kong Håkon havde ladet gjore
et stort Huus, som han havde bestemt til Nsst for sine Knarrer. Dette var 90 Alen

langt og 60 Alen bredt. En Dag som Kongen og Kardinalen gik derhen, sagde Kon

gen: „Efterdi, Herre, vi ikke have stort Huus nok, har I da noger imod, at vi holde vort
Gjestebud her, paa det at desstere Folk maae kunne vcere hos os?" Kardinalen svarede:
,Det tykkes mig det bedste Raad, som kan vaere." Siden lod Kongen dette Huus indrette med
alle de Ting, som tilhorte; thi han syntes aldrig for at have havt saa mange Folk hos sig.

Derefter blev Alt gjort istand til Kroningen St. Olafs Dag, og ved den vare disse

Hovdinger tilstede: Vilhelm Kardinal, Sigurd Erkebiskop, Henrik Biskop as Holum, Arne

Biskop as Bergen, Assel Biskop af Stavanger, Thorkel Bistop af Oslo, Paal Biskop af
Hamar. Iblandt Lcegmcend disse Hovdinger: Håkon Konge og Kong Håkon Hakonsson
den Unge, Knut Jarl, Junker Magnus, Sigurd Kongeson; disse Lendermcend: Gaut lons

son, Lodin Gunnason, lon Drotning, Sigurd Bistopsson, Peter Paalsson, Gunnar Kon
gefr<rnde, Munan Biskopsson, Finn Gautsson, Brynjolf lonsson og mange andre; 10

Abbeder, Erkedegnc og Provster og de fleste Korsbrodre fra alle Bispestole i Landet, 5
Lagmcend, Kongens Stallare, Sysselmcend, Hirdstyrere og hele Hirden, tilligemed de bedste
Bonder af hvert Fylke. Der var og mangfoldige udenlandske Mcend. Fordi der den
Tid var stcerk Regn baade N<etter og Dage, blev der teltet med gront og rodt Klcrde mel

lem Doren paa Kristkirken og Kongsgaarden, baade oventil og paa begge Sider udentil;
desuden var i Kongsgaarden Landtelte, saa man kunde gaae til Herberget uden at lide
Meen af Vcede.

St. Olafs Aften var paa en Sondag; men paa Helligdagen selv blev der sunget

Messe over hele Byen. Derefter blev alt Folket ved Luren sammenkaldt til Krist-Kirke
gaard og 80 bev<ebnede Hirdmcend ryddede Veien til Kristkirken. Dette var Konge«To

gets Orden til Kristkirken: Forst gik Hirden, som ffulde rydde Vei, to jcevnsides; derncest
to Mcerkes-Mcrnd med Bannere, saa Skutilsvendene og Sysselmamdene i gode Kla?der, der,

ncest Lendermcrndene med dragne Svcerd, saa 3 Lendermamd, som bare et stort rundt
Bord imellem sig, hvorpaa alle Kroningsklceder og Kongeskrud var. Derpaa gik Sigurd

Kongeson og Munan Bistopsson, som bare to Rigsstave af Solv, paa den ene var et
Guldkors, paa den anden en Vrn af Guld. Derncest gik Kong Håkon den Unge, som bar

Kronen, og Knut Jarl, som bar Vielse-Guldet. Sigurd Erkebiskop og to andre Biskop
per ledte Kong Håkon. Derncest kom Biskopper, Abbeder og andre Geistlige Kongen

imode ved Porten i Kongsgaarden med Procession, og istemmede Responsorium: Neee

mitto «nFeium ineuM) og ginge derpaa til Kirken. Kardinalen tilligemed to Biskop
per og hans Klerker stode ved Kirkedoren, og fulgte Kongen til Alteret. Derpaa blev
Messe sungen, hvorpaa Kroningen fulgte paa scedvanlig Maade. Da Messen var endt,

fulgte Erkebiskoppen med andre Biskopper Kongen hjem til Herberge paa samme Maade
som for, syngende Lovsang til Gud. Herefter afklcedtes Kongen Kronings-Klcederne og

iforte sig sin hele kongelige Dragt, og bar Kronen den Dag. Derpaa gik Kongen til Hu

set, hvor Gjcestebudet var anordnet, tilligemed alle dem, som deri skulde deeltage. Ved den

Cap. 233. Holm-, et Bispescede i Hjaltadal Nord paa Island, see 1 B. S. 68.
(ap. 354. Om Christ-Kirken og Kongsgaarden, see vjsl-xviuu 2V. S. 85.
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<sapitel 233
Kardinalens

Tale.

lille Kristkirke modte han Kardinalen, og da ginge begge sammen, fulgte af alt Folket.

Hele Huset var teltet med malede Tepper, og beklcedt med Hynder, og gode Puder as Silke
og guldvirkede sine Toier. Saalcdes skikkedes til Scede i Herberget, at Kongen sad paa

den nordre Side indad mod Stuen; paa den hoire Side as Kongen sad Kardinalen, saa

ErkebPoppcn og derncest Biskoppen af Bergen og de ovrige Bijlopper; paa den hoire
Side mod Soen, sade Abbeder, Priorer, Provster og andre lcerde Mcend. Midt i Hal
len lige for Hoiscedet blev gjort et andet Hoiscede, hvorpaa sad Kong Håkon Unge, Knut
Jarl, Sigurd Kongeson, og udsra dem sad Lendermcendene. Dronningen sad paa
venstre Haand af Kongen, derncest hendes Moder Fru Ragnhild, saa Fru Kristina og

Fru Cecilia, derncest Fru Ragnfrid, og udfra hende Abbedisserne, og saa mange Koner,
som kunde faae Plads. Ved den sondre Vceg sad Kongens Hird ito Rader langs ester
Huset, og ud fra dem sade Gjcesterne, ligeledes i to Rcekker; men i alt var der 13 Ra
der Sceder efter Lcengden af Huset. En stor Mcengde, som ei kunde faae Plads inde,
var rundt omkring i Telte. Den forste Ret blev indbaaren af disse Lendermcend: Munan

Bifkopsson, Brynjolf lonsson, Gunnar Kongefrcende, Sigurd Biffopsson. Det forste
Bceger skjcenkede Kong Håkon den Unge for sin Fader, Knut Jarl for Kardinalen, Sigurd

Kongeson for Dronningen, Munan Bijkopsson for Erkebiskoppen, hvorpaa de ginge til
deres Sceder.

Neppe vare Gjcesterne mcette, for Kardinalen lod kalde til Lyd, og forkyndte den hellige
Tro for dem i folgende Tale: „ Lovet vcere Gud, fordi jeg i Dag har fuldfort det Mrende,

hvortil jeg havde Herre Pavens Ombud, og nu er Eders Konge kroner og saa fuldkomme
ligen hcedret, saa at ingen Konge for i Norge slig Hceder haver faaet. Jeg blev meget fra
raadet denne Fcerd, da det blev mig sagt, at jeg vilde faae kun faa Folk at see, og saae jeg
Nogen, monne de snarere ligne Dyr end Mennesker i deres Adfcerd. Men nu saae jeg en
utallig Skare af dette Lands Folk, der synes mig at vise god Adfcerd. Saa stor en Ska

re af udenlandffe Mcend ster jeg ogsaa, og saa mangfoldige Skibe, at jeg ikke haver seet

stere Skibe i een Havn, og jeg troer, at de fieste have bragt gode Ladninger hid til Landet.
Jeg blev og gjort rced for, at jeg her ffulde faae lidet Brod eller anden Mad, og den som
var kun stet. Nu synes mig der er saa stor Overflod af gode Sager, at baade Huse og
Skibe ere fulde. Der blev mig og sagt, at jeg ikke ffulde faae anden Drikke end Blande

og Vand; men nu feer jeg her alle Dele, som behoves. Nu bevare Gud begge vore Kon
ger, Dronningen, Biffopper, lcerde Mcend og det ganske Folk, og give mig Kald til at vcere
Eder og os Alle til Glcede, baade i denne Verden og Hisset." Siden gik Kardinalen og

hans Mcend bort. Saa qvad Sturte:

Den Lykke kom Og hoimodig
Fra Guds Ssn Paa Kongehoved
Over Håkon Kongelige
Med god Hoeld, Krone såtte.
Da moegrig Da kom den strcenge
Kristnes Formanda Kardinalen

Indvied Konning Op til Bergen,
Til gode Fred. Som Paven bod.

Og end sagde han saa;
Hader! Dig Hcederskronen

Kardinalen Vilhelm såtte paa;

i) Kardinalen. 2) Havets Vaal er Guld, Guldets Hader er garmild Mand.
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Aldrig saa god Folkehøvding
Kaares ud af Pavens Vcelde.
LEtprydet Konge! Kristnes Styrer
Gav Eder Konge-Kronens Skrud;
Du, Rigsstavens strenge Forer,
Med Hceder vcerged stcerke Grund.

Kong Håkon og alt Folket med ham, sad efter da Kardinalen gik, indtil Bordene

bleve tagne bort og Marieminde var sjunget. Derpaa hilsede han Folket og takkede dem
for deres Didkomst. I dette Herberge bevcertedes i 3 Dage paa samme Maade, og der

skortede ikke paa hvad som behsvedes, som Sturte siger:

End Horde-Grams Mceqtig Konge
Store Pragt Aldrig samled'

Foer omkring Fra Ost og Vest,
Til Himlens Hjsrner. I pyntet Hall,
Hvorlund' Volsungen Under ReenboliZM
Feire kunde Hvide Tag,
Hceders Dag, Flere Gjcrve
Ved sin Kroning. I ordnet Scede.

Der manglede ikke paa god Bordstads, og alt var herligen ffasset tilveie, som her siges:

Da Guldkar Vinens Baad^)

For' omkring Med gylden Kant
Derinde Slcg Gummens Skjcer^)
I Vennehaand; Paa Kongemcend
End alle Vrusend' falot
Meens Honninggaven^)
Hirdens Hjcrrte I Kongehirds

Vederqvceged. Hjertebaad.^)

Siden bevcertede Kongen 5 Dage i den Hall paa Kongsgaarden, som vendte ud

mod Seen, og der var Kardinalen, Erkebiskoppen, alle Biffopperne og de fleste af deres
Folk, Lcndermcend, Lagmcend og alle de gjceveste Folk i Landet. Hver Dag talede Kon
gen og Kardinalen, Biskopperne, Lendermcendene og Lagmcendene sammen om Landets

Tarv. Biffopperne bade Kardinalen anmode Kongen om, at give noget af sin Leding til

den hellige Kirke; men Kardinalen svarer: „Kongen er over hele Landet, og hans er hele
Riget; og dersom I nu synes, at han skulde forminske Noget af sin Ret for Geistlighedens
Skyld, da stulle og Enhver af Eder afstaae Noget af sine Indtcegter og Landskyld. Men
ville I ikke dette, da kan jeg ikke forlange af Kongen, at han skulde formindske sine Ind
twgter;" og siden talede Ingen derom. Derpaa klagede Benderne meget over, at Bistop

perne toge Kirkernes Tiender, og fowgede derved deres Forlehninger, eller toge dem selv til

sig. Kardinalen sagde, at Kirkerne frit og frelst skulde beholde deres Tiender og andre
Indtcegter, saavelsom Bistopperne deres Gods. Derover klagede og lcerde Mcend, at Biffsp

perne togGjcestebudellerGodtgjorelsederforafPrcesterne, endskjondt de ei selv komi Fylket.

Kardinalen sagde, at dette var baade mod Guds og den hellige Kirkes Lov, og sagde at Bi
stopperne ei ffulde tåge nogen Godtgjsrelse, nåar de ei selv kom, eller vare syge, eller fore
efter Kongens og Erkcbistoppens Bud. Da klagede Bonderne over, at de maatte bode,

1) Norges Konges. 2) Rensdyrets Volig d. e. Jordens. 3) Vmen, som lwger alle Sorger. 4) V<V
geret. 5) Tcenderne. 6) Mjoden, som laves af Honning. 7) Brystet.
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Vopitel 286.
Brsdreuc Eriks
oq Abels Ueniq
hcd i Danmark.

kapitel 23?.
Kardinalens

Ordsending til
Island.

nåar de om Helligdagene bergede deres Afgrode eller toge den Fisk, som Gud gav dem.
Kardinalen bestemte derpaa, at Folk kunde bjerge sit Ho og Korn, og fiske den Sild, som
Gud gav dem, de storste Hoitidsdage undtagne. Han forbod dem ogsaa laernbyrd, og
sagde at det ikke sommede christne Mcend at besvcerge Gud om Vidnesbyrd i Folks Sager.

Mange andre Foranstaltninger gjorde Kardinalen, som her ei ere fortalte.
I den Tid raadede Kong Erik Valdemarsson i Danmark. Men efter Kong Val

demars Dod blev der Uenighed mellem Brodrene Kong Erik og Hertug Abel, som da var
Hertug over Jylland. Paa den Tid havde og Danerne Strid med lybeksle Mcend, hvoraf
der blev stor Ufred, saaledes at det og var ufredeligt for de Kjobmcend, som seilede igjennem

Danmark. Danerne havde saaledes tåget nogle Nordmcends-Skibe i Groningasund og

plyndret dem, ligesom Nordmamdene bleve rovede paa fiere Steder as Daner og Lybekkere.
Denne Sommer, da Vilhelm Kardinal var i Bergen, havde Håkon Konge lagt Bestag
paa alle Skibe, som kom fra Danmark, saavelsom Vindlands-')Farere og nogle tydske Kog

ger, hvorhos deres Gods blev tågen i Kongens Vold. Nu bade de Mcend, som forte disse
Skibe, Kardinalen lcegge et godt Ord hob Kongen, at de kunde faae sit Gods igjen. Han
gjorde saa, og bad Kongen miskunde dem for hans Skyld, hvorhos han yttrede, at de ri
meligviis vare lidet skyldige i det Ran, som Voldsmcend i Danmark og Lybek udovede mod

dem, som seilede omkring med sine Varer. Kongen sagde, at han efter Kardinalens Ord
vilde lade dem faae deres Gods tilbage; men tilfoiede, at han ingenlunde vilde taale Da
nernes Ustykker, nåar de forfulgte Nordmcendene med Ran og Manddrab. Saaledes fik

Kjobmoendene deres Gods igjen. Den Sominer indviedes Henrik Karlsson til Biskop i
Holar paa Island.

Da udgik, ifolge Kardinalens Raad, en Forordning til Island, at det Folk, som

der byggede og boede, skulde tjene Kong Håkon; thi han kaldte det urigtigt, at dette

Land ikke adlod en Konge, som alle andre Lande i Verden. Nu blev Thord Kakale sendt
over med Henrik Biskop, for at fremme det 3Erende hos Landsfolket, at Alle skulde un
derkaste sig Kong Håkons Rige, og give stige Skattegaver, som dem sommede. Denne
Sommer blev og Olafßiffop sendt til Gronland; men Gissur Thorvaldsson blev tilbage

i Norge. Da Henrik Biskop og Thord kom til Island om Hosten, fore de til Borgar
fjord, og Thord underlagde sig de Godser og Eiendomme, som Sturte Sighvatsson og hans
Farbroder Snorre Sturleson havde aat. Efter Kongens Raad underlagde han sig ogsaa

de Godser, som Thorleif fra Gardar havde eiet; thi han foer over til Island mod Kongens
Forbud, som for fortalt. Medens nu Thord var nord paa Landet om Vinteren, havde

nogle Mcend, som vare Thords Uvenner, klaget deres Sag for Biskoppen, der havde lovet
at forsvare dem, hvorover Thords og Biskoppens Venskab begyndte at forspildes, indtil de

bleve aldeles uenige, hvilket gik saa vidt at de aldrig forligtes. Biskoppen forblev to Aar paa
Island, hvorefter han vendte tilbage til Kong Håkon og forblev siden stedse Thords storste

Uven. Derimod sioge Henrik Biskop og Gissur sig sammen i Venskab og paastode, at

Kongens Sag paa Island vilde gaa bedre, om de bleve sendte derhen.
I) Fra Venden.

Lap. 256. ssndenfor Bergen, see 2 V. S. 476.
I.)' diKa (hos Såre: I.ubeea), Staden Lybeck ved Floden Trave ('rraufn), i de Gamles

VW6I»n6.
Cap. 257. i det vestlige Island, imellem Borgarfjords- og Myre-Sysler.

Fjorden har Navn efter den af Skalagrim fsrst byggede, og af hans Efterkommere, de saakaldte
Myremcend, siden beboede Gaard vor^.

Quillgr (a cluul<Ioln), en Gaard paa Akrances ved Borgarfjord.
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Nu ere noqle Tidender fortalte om hvad der foreqik imellem Vilhelm Kardinal oa «3»." Konqen o« Kar.
Håkon Konge; men mange ved deres Sammenromst trufne Foranstaltnmger, der vare nyt» dinaK,,stilles ad
tige for Folket, ere ikte her nedtegnede. For Alt hvad Kardinalen i Norge bragle i Or
den udstedte han sit Brev med Segl, og da han gjorde sig fcrrdig til Afreise, lod Kongen
udruste et Skib paa 20 Rorbamke, to Studer tilligemed et Forselsffib og gjorde sin Framde
Gunnar til hans Skibsferer. Kongen gav Kardinalen og alle hans Mcend store Gåver,
ligesom han og gav Erkebiffoppen, alle Biffopper, Lendermcend og de meest udvalgte Folk
semmelige Gåver, som Sturte qvad:

Kong Håkon fulgte Kardinalen ud til Florevaag med alle sine Skibe, og de skiltes ad i

sterste Kjcerlighed. Kardinalen kom noget seent afsted serover til Scafanger, hvor han
dvwlede nogen Tid. Derfrå reiste han til Tunsberg og siden til Oslo; og allesteds, hvor han

kom, bragle han Orden i Folkets Sager. Fra Oslo foer han til Konghella og lod der
sammenkalde et almindeligt Thing, og der kom ham imode mange M<rnd fra Gotland. Hans
Tale gik nu, som forhen, ud paa, at han takkede Gud fordi han kom til Norge. Siden reiste
han ester til Sveavcelde, og derfrå tilbage til Paven og var siden Nordmcendenes storste
Ven.

Om Hosten foer Kong Håkon ester Kroningen til Viken og sad i Oslo om Vinteren.
Da kom Kong Harald af Man, en Sen af Olaf Gudredson, fra Sudereerne og foer ester

efter Kongen, og dette var det Aar af Håkons Kongedom. I den Tid var Erik """'

Eriksson, en Testersen af Danakongen Valdemar, Konge i Svithjod. Men Jarlen Ulf
Fase var den sterste Mand i Svearigets Raad. Han var en Sen af Jarlen Karl den
Dove, og en stor Ven af Kong Håkon og Nordmcendene. Han fraraadede Erik Konge

1) Den gavmilre Konge. 2) Guldringe som bceres paa Haanden. 3) Armen. 4) Armens Sol er Guld.
ringe paa Armene eller Haanden. 5) Falkenes eller Hegenes Grund er Haanden. 6) Det rene Solo.
7) Fornemme Folk. 8) Hogens eller Falkenes. 9) Hogens brede Ski er Haanden, som ellers afDigteren
kaldes Falkescede. 10) Den gavmilde Konges. Il) Krumme Fjeld, d. e. Haanden. 12) Hcenderne.
13) Guld, d. e. de reiste bort med mange Guldringe paa Fingrene. 14) Solv som smeltes i Diglerne.

Cap. 238. Florevaag ved Bergen, see 2 B. S. 142.
Cap. 259. M»uu eller Sen Man i Irlands-Havet. see 1 B. S. 68 69.

Og der sad Solvermelet

Folkets Drot Haarde rene^
Guldet gram!) Der spredes ud
Paa Giverstol. Til hsie SlcegN)
Hver Mand sik Paa Skrcekkefuglenss)
Af Ringegiver Brede Ski,«)
Hvad gjceve Folk Af Ringebryders'w
LCffe kunde. Buefjeldio

Da randt op Og raske Mcend
For ganste Folk Hoge-Foerger^)
Haandeus Dag^) Fore bort,
Paa Marvens Himmel.^) Laded' med

Kongestyrers Havets Ild,"
Arme-Sol^) Og Digel-Snee,'^)
Bestinned' Kongefcerd Fra glade Mode
Paa Falkegrund.5) Med daadkjcrk Gram.



**330 Håkon Hakonssons Saga.

<sapitcl 260
Ildebrand i

Bergen.

at vise nogen Mistykke over at Kong Håkon lod brande i Vaermaland. Derimod var
der mange andre Smaahovdinger, som sogte at egge Kongen til at tåge nogen Hcevn der
for. Herr Birger, en Sen af Magnus Minneskjold, var den tredie fornemste i Svea»

rigets Raad, og han var gift med Ingeborg, en Sester af Kong Erik. Den samme Vin»
ter, medens Kong Håkon sad i Oslo, blev Ivar Thorsteinsson af Dal sendt til ham fra
Sveahovdingerne for at erfare, hvilket Vederlag han vilde give Svearne for den Ufred,

som han havde gjort i Vcermaland. Kong Håkon svarede, at han ei lod sig lede af nogen
overvcettes Lyst til at brcende i Vcermaland, og at han ei vilde vcere kommen Ost over
Eidaskov i saadant Mrende, om ikke Vcermerne havde understottet meget Skarnspak i
Norge til Roveri og Mord, hvorved han sagde sig at have tabt mangel! tapper og
dygtig Mand; „men cftersom vi paa begge Sider have Noget at klage paa hverandre,
vil jeg i anstundende Sommer komme dem imode ved Lands-Ende, og slutte Forlig med
dem, om det vil lykkes." Med den Beffed foer Ivar tilbage, og det Svar kom igjen

ostenfra, at Svearne vilde indfinde sig til dette Stcevnelag. Medens Kong Håkon sad i
Viken, fremforte Kong Harald sit Frieri til Kongedatteren Fru Cecilia, som havde vceret
gift med Herr Gregorius. Kongen tog det vel op; han fik Ja, og Brylluppet skulde staae
i Bergen om Sommeren. Kong Håkon foer nord til Bergen om Vaaren, og sendte Bud

til de Mcend, som skulde folge ham i Ledings-Stcevne til Landsende. Paa den Tid kom
lon Dungadsson, og Dugall Rudres Son vestenfra over Havet, og begge stundede til at

Kong Håkon skulde give dem Kongenavn over den nordre Deel af Suderoerne. De bleve
hos Kongen om Sommeren.

Fjorten Dage efter St. Hans Dag blev der om Natten Ild los i Bergen ncesten
midt i Byen i en Gaard, som heder Strommen, efterat der i Forveien havde vceret meget
tort Veir, hvorfor Ilden greb hurtig omkring sig. Kongen, og kun saa Mcend med ham,
kom til Ilden indenfor Peters-Kirken; men snart kom Hirden og Bymcendene til, og

tcenkte at stukke den, forend den udbredte sig videre, men det vilde ikke lykkes. Snart
naaede Ilden Mariekirken, saa den begyndte at bramde tilligemed Taarnene. Ildens

Gang var saa svaer, at den kastede luende Brande op paa Borgen, saa den tcendtes, hvor
paa Kongen foer did tilligemed mange Mcend. Mange Folk braendte inde, forend de kom
ud. Derpaa vendte Kongen sig til Sandbro, og kom der i megen Fare, eftersom han
vovede sig saa djcerveligen som han pleiede, nåar nogen Fare var paa Fcerde. Der udenfor
laa nogle Kogger fra Gotland; Kongen foer i en Baad, roede ud til disse, og fik der man

ge store Kjedler, som bleve fyldte med Sovand, bragte op paa Bryggerne og Våndet derpaa
styrtet i Ilden, som paa denne Maade ved Guds Mistundhed og Kongens Lykke stukkedes. I
Bergen indtraf ogsaa faa Dage den underlige Tildragelse, at der gik Torben med

Lynild, som stog ned i Tåget paa den Loftsal, hvori Kongens Son, Junker Magnus, var,

og oprev nogle Favne af Tåget; og var det stor Guds Miffundhed, at Lynilden ei stog
ind, men foer derfrå og ud paa Vaagen, hvor den stog Masten los fra Kjolen af et Fartsi,
som laa der, saaledes at den splittedes i smaa Fliser, og der naesten ikke saaes mere tilba

ge af den. En Deel af samme stog dog en Bymand fordervet, som var kommen om
bord for at handle, men ingen af de Bvrige, som der var, kom til Skade. Hele Byen in«
denfor Sandbro var brcendt, men udenfor kun nogle faa Gaarde inde ved Vaagsbunden. No

gen Tid efter Byens Brand gjorde Kongen et stort Gilde i Kongsgaardcn og giftede sin
Datter Cecilia med den suderoiffe Konge Harald. Derefter rustede Kongen sig til Le

Cap. 269. Blln6bl-u, imellem Droeggen og Slottet i Bergen, see 2 B. S. 174.
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dingsstcevne, og de Maend, som ffulde folge ham til Modet med Svearne, kom til ham,

saa han havde mange Folk og mange Skibe. Medens han laa i Saltosund, gav han
lon Dungadsson Kongenavn og foer derfrå nordefter. Det var hans Agt tilligemed
Dugald, at fare vester med Kong Harald; men de bleve tilbage. lon fad i Bergen om
Vinteren, men Dugald foer oster efter Kongen og blev hos ham den Vinter.

Harald, Suderokongen, foer fra Bergen om Hosten og med ham Fru Cecilia Kon« 26t.

gedatter, hans Kone. De havde et stort Skib og derpaa mange gode Mcend. Men T°rl«s.
Skibet forliste med alle dem som derpaa vare, og det er de fleste Mcends Sagn, at de

forliste i Dynrost, sondenfor Hjaltland; thi Vraget afSkibet drev sondenfra derind. Dette
ansaaes for et stort Tab, og ister var det det storste Uheld for Suderoingerne, som saa
brat mistede stig Hovding, der havde gjort et saa lykkelige Giftermaal, og nydt megen an
den Hceder.

Da nu Kong Håkon kom til Viken, sogte mange Folk til ham, og de fleste til Hest. epitel 262.
Han laa meget l<enge i Dyngja, og biede der paa Erkebiskop Sigurd og de Mcend, som

vare ventendes nordenfra. Kongen havde da mere end 30 Skibe, hvoraf de fleste tem

melig store, og meget og vakkert Folk. Erik Sveakonge havde og i Svearige samlet en stor
H<er, hvormed han foer vester til Gotland om Sommeren, hvor Ulf Jarl og Herr Birger
Jarl, hans Svoger, og mange andre Hovdinger, var fore ham med mange Folk og de
fleste til Hest. Da de kom til Ljodhuus, var Håkon Konge endnu ikke kommen, og for
di Svearne havde kun faa Fodemidler med sig, kunde de ikke bie paa Nordmcendene; men
rede tilbage op til Svithiod. Det traf sig og, at Jarlen Ulf Fase blev noget syg, og
samme Host dode han, hvilket Svearne ansaae for den storste Skade, og strår efter Jar
lens Dod, gav Kongen Hr. Birger, sin Svoger, larlsnavn, hvorefter han fik med Kon
gen den storste Deel i Landsens Styrelse. Kort efter Jarlens Dod, lode Kong Erik og

Birger Jarl astive Holmgeir, en Son af Kong Knut den og en Framde af Ulf
Jarl og de andre Folkunger; men Herr Philippus, som for havde vceret Holmgeirs storste
Styrke, blev jaget ud af Landet fra sine Eiendomme. Han var tilforn gift med Elina,
en Datter af Peter Strange. Philippus var en Datterson af Philippus Jarl, som faldt
paa Aker ved Oslo, og var ncer ffyldt med den norste Konge Håkon.

Kong Håkon kom til Konghella om Hosten noget senere end Svearne vare redne bort. 263,
Kongen laa der en Stund og ordnede de nodvendige Anliggender. Men eftersom der intet

Mode var bleven af mellem ham og Sveakongen, fendre han Einar Smjorbak og Provst

Olaf op til Svithjod til Birger Jarl, for at erfare hvad Sveakongen havde i Sinde, og
hvad Ende der stulde blive paa Striden mellem Svearne og Nordmoendene. De havde
og flere Mrender til Jarlen, som siden kom for en Dag, og hvorom lcengere hen vil vor
de talet.

Kong Håkon foer nord i Viken til Tunsberg, og gav Mandffabet Hjemlov, da han 264.

agtede at sidde der om Vmteren. Vaaren for var Thorkel, Blflop af Oslo, dod; men Grunden m

(B»lte>'i-g- eller Formodentlig Sundet af dette Navn
i Vcette-Herred i Nordre Viken i Vahuus-Lehn, see S. 98.

Cap. 2<»l. v)'NlllUlst (vuiusst, var formodentlig et almindeligt Navn paa
Havet mellem Hjaltland og Orkenserne, eller i alt Fald paa den Deel af samme, som omgiver
Dynrastarnces (nu Dunnrossnes), den sydligste Deel af Hjaltland, see Saml. t. d. N. F. Spr. og
Hist. 6 V. S. 478.

Cap. 262. - og Qvilde-Herreder
i den nordlige Deel af Bahuus-Lehn.

Gamle Lodese i Vester-Gstland, see foran S. 4.
nu Gaarden Ager sStore-Ager) ved Christiania, see S. 25.

111, Binds 2det Hefte-
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Eapitel 263
skottekongen
Aleranders

Ded.

om Hosten, da Kongen og Erkebiskoppen vare i Viken, blev Håkon, som da var Skoleme
ster, indviet til Biskop, ligesom og Herve viedes til Biskop paa Orkenoerne. Derefter
foer Erkebiskoppen hjem nordefter. Den Sommer havde Kongen ladet lcegge Grundvol
den til Christkirken, saa langt vester som den nu er. Kong Håkon sad om Vinteren i
Viken, og dette var det Aar as hans Kongedom. Den samme Vinter kom Kong
Håkons Sendemamd, Einar og Olaf, ostenfra Svearige, og sagde, at Jarlen havde ven

ligen optaget deres Mrende, og yttret gjerne at ville vcere Kong Håkons Ven. Derhos

forestog han, at de skulde modes Sommeren ester ved Elven, for at stadfeste et venligt
og fast Forlig. Sendemcendene havde ogsaa forestillet Jarlen, at det vilde give den
storste Forhaabning om Fred, nåar Svogerskab blev tilveiebragt mellem Hovdingerne,

og Jarlen giftede sin Datter Rikisa med den unge Kong Håkon. Jarlen optog dette vel,
og var siden i Alt foieligere end for. Da nu vestenfra spurgtes den Tidende, at Harald
Konge og Fru Cecilia vare forliste om Hosten, hugsede Kongen paa, at Verne vare ganske
hovdinglsse, og sendte Bud nord til Bergen, at Kong lon skulde snarest muligt fare vester

for at bestyre Riget, indtil Kongen kunde sende stere Hovdinger, hvorpaa Kong lon foer
fra Norge om Hosten vester over Havet.

Skottekongen Alexander stundede meget til Riget i Suderoerne, og sendte jcevnligen
Mcend til Norge for at faae kjobt Landene for Penge; saaledes havde han ogsaa gjort den»
ne Sommer; men dog havde han et andet Raad ved Haanden, som ikke var kongeligt, det nem»

lig, at han drog en Hcer sammen over hele Skotland og rustede sig til et Tog ud til Su
deroerne, i den Agt, at tvinge disse Lande under sig. Han kundgjorde for sine Moend, at
han ei agtede at standse, fsrend han havde sat sit Mcrrke ester om Thursasker, og indtaget
alt hvad Norges Rige aatte vestenfor Solunder. Han sendte Bud til Kong Ion; men

lon vilde ei indsinde sig hos Skottekongen, forend 4 larler af Skotland gik i Borgen
for, at han kunde fare med Sikkerhed, hvad enten de bleve forligte eller ei. Da nu Kon

gerne modtes, forlangte Skottekongen, at Kong lon skulde overgive Bjanaborg i hans
Vold, samt 3 andre Kasteller, som han havde faaet af Kong Håkon, tilligemed det

Rige, hvo ri ong Håkon havde indsat ham. Derimod lovede Skottekongen, at han vilde
give ham et stsrre Rige i Skotland, og dertil med sin Hjcelp og sit Venskab, om Kong lon

igjen vilde vorde hans Ven. Dertil opmuntrede alle Kong lons Frcrnder og Venner

ham; men han holdt stadigen ved sin Troskab, og vilde ei bryde sin Ed til Kong Håkon,
hvorefter Kong lon foer bort, og standsede ikke for han kom alt nord til Ljodhuus. Da
nu Alexander laa i Kjarbar-Sund, drsmte han at 3 Mcend kom til ham, hvoraf den ene
var i kongelig Skrud. Denne var meget bister, rod i Ansigtet og noget diger af Vcext,
den anden syntes ham rank voxen, noget ung, men meget anselig og vel klcedt. Den tre
die var den storste af Va?xt, meget styg, og skaldet foran i Hovedet. Denne tiltalede Kon
gen, og spurgte ham, om han agtede at hcerje paa Suderoerne. Alexander syntes svare,

at han visscligen agtede at underlegge sig Verne. Manden i Drommen bad ham vende

(6ap 284. I(,'iBt»-liii-Kj!l i Nidaros, d. e. den nuvoerende Domkirke, hvorom see Schsnings
og Schwach's udfsrlige Beffrivelser over denne mcerkvcerdige Bygning.

263. »n aboi-A eller d. c. de tvende smaa Ser Kaiin-
molo og bess, i Kordvest for Sen Mull, henhorende til Suderoerne.

Ouluncllll-n»f, d. e. den Deel af Nordsoen eller Vesterhavet, som ligger udenfor det vest
lige Norge, og strcekker sig nordover op imod Forbjerget Stadt. Navnet har det faaet efter B<sl
undil-, den bekjendte Bgruppe ved Mundingen af Sogne-Fj orden, see 1 V. S. 36.

N2I (Xjail)lliBunll, ikke d. e. Sundet imellem Derne
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Vapitel 266,
Kong Håkon for

lader Oslo.

Capitel 267.
Sendebud til
Birger Jarl.

tilbage, som det der var ham mest tjenligt. Da Kongen fortalte denne Drom, opmun

trede de Fleste ham til at vende tilbage; men det vilde han ikte. Kort efter blev han syg
og dode, hvorpaa Skottehaeren oplostes, og Kongens Lig blev fort op til Skotland. Su
deroingerne sige, at det var den norske Konge Olaf den Hellige, Magnus Jarl af Orken
oerne og den hellige Columba, som havde viist sig i Sovne for Kongen. Skotterne valgte
Alexanders Son, Alexander, til Konge, der siden blev gift med en Datter af Kong Hen
rik af England, og blev en stor Hovding.

Om Vaaren begav Kong Håkon sig fra Oslo Sveakongen imode med stort og vak
kert Mandskab, og omhyggeligen udrustede Skibe. Selv havde han Olafssuden, og den

unge Kong Håkon et vakkert Skib ved Navn Dragen, og de havde mange andre store og
prcegtige Skibe. Vinden faldt noget seent til for dem. Med Kongen var hans Frcende, Hr.

Philippus som Kong Erik og Birger Jarl havde gjort landstygtig fra Svearike.
Da Kong Håkon foer op langs Got-Elven, lod han Skibene roe pynteligen frem, for fulde
Seil, og foer frem med storste Priis, som Sturle siger:

Da nu Kong Håkon kom til Konghella, spurgte han for vist, at Kong Erik, Birger
Jarl og mange andre Hovdinger, vare komne ostenfra med stort Mandskab. Men da de

erfore Norges Konges Fwrd, og at Kongen havde mangfaldige Skibe og meget Mandskab,
vilde Svearne ikke bie; men Kongen red op til Gotland, og Birger Jarl blev tilbage i Ljod

huus en Tid. Medens Kong Håkon laa i Got-Elven, kom Matheus til ham, hilsede ham
og sagde, at Birger Jarl var reden op til Gotland. „ Birger Jarl havde tamkt," sagde
Matheus til Kongen, „at det skulde vcere blevet et fredeligt Mode; men da han spurgte, at

I havde en stor Hcer, vidste han ikke, om I vilde have Fred." Mere fremforte han ikke;
men foer derpaa bort.

Derefter kalder Kong Håkon til sig sine Mcend, og overveier med dem hvad Raad man
skulde tåge; og det syntes dem underlige, at Matheus var saa sage faren bort. Da havde
Gunnar Kongeframde, som var en stor Ven af Birger Jarl, Elfarsyssel. Han paastod

Jarlen snart vilde vende tilbage, dersom der blev sendt Bud efter ham, hvorpaa Gunnar og
Thorlaug Bose bleve sendte til Jarlen. Kongen sagde, at de ikke skulde tale lcengere med lar-

I) Laurents. 2) En i Edda omtalt Viking. Randvers Ski er Skibe. 3) Skjolde, som opstilledes
langs Skibsborde. 4) Rorsbamke. 5) Hacmdens, og Haandens Lueild er Fingrenes Guldringe. 6) Guld.
Gnldringens Glands kappedes med Solens.

Cap. 267. den sydlige Deel af nuvcerende Bahuus-Lehn, see 1 B. S. 63.
43^

Vidt det spurgtes, Da bugted' Maaner-')
At den seierrjge I wtte Rad
Landets Vogter Mindsed' over
Fare vilde Aare-Tillie.^

I gode Held
Til Sveas Land Hsgemarkens^

Paa Randvers^ Lue-Ild

Stcerke Ski. Lange Vei
Sees lyse;

I Ledingstog Da den hoie
En Lueglands Himmels Sol
Gylden svoeved Farve siifted
Over Kongens Flaade. Med Havstraale.e)
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len end Matheus havde talet med ham. Derpaa fore de og traf Birger Jarl i Gotland.
Jarlen var noget studs i sin Tale, og ankede over, at Kong Håkon havde saa stort Mand«
skab. Gunnar svarede, at dette ikke var gjort paa Svig; men at det var hans Skit altid
at fare med store og vel udrustede Skibe. Han lempede sig med Venlighed efter Jarlen,
og bad ham vende tilbage for at tale med Kongen. Jarlen sagde, at Kong Erik var reden
op til Bster-Gotland og vilde ei vende tilbage. Gunnar gjenmcelede, at Landsens Raad
var ene der hvor Jarlen var; thi Kong Erik var meget lcespende, hvorsor han talede kun lidet,
og lod Andre jcevnligen tale paa Thinge eller i Forsamlinger. Birger Jarl gav den Be
sted, at han vilde komme til Ljodhuus for at vente der paa Kong Håkon indtil ncestfslgende
Sondag, men dette var Loverdag, og dette Budskab bragle Gunnar og Thorlaug Kongen til»

båge. Derefter holdt Kong Håkon Raad med sine Mamd, og der blev tåget den Besiut»
ning at drage Jarlen imode; hvorpaa han forfoiede sig med hele Hceren op til Ljodhuus,

som Sturte siger:
Saa var Elven

Heelt at stue
Som gjceve Folk
Guldet saae,
Da den lovscele

Landets Konge
Paa Flaaden iled
Ad Ljodhuus til.

Der paakom Geterne en stor Skrået, da de saae saa mange store og vel udrustede Skibe,
og de frygtede meget for at Nordmanna - Kongen, dersom Hovdingerne ei bleve forligte,

skulde gjore stort Hcerverk i deres Land, som her siges:

Hjcertesteen^

Paa gotisk Mand
I Krigens Stund
Var sunken ned,

For frygtelige
Sveakonge
Samtykt havde

Bud.

Eapttel 268. Kong Håkon lagde til ved Torskebakke vestenfor Aaen, lige for Ljodhuus, og biede
Kong der til Jarlen kom. Da fore Mamd imellem dem, og da blev den unge Kong Håkons

Frieri aftalt, samt mange andre Ting angaaende deres Forlig; derpaa sendte de hinanden
Gidster. Siden modte de hinanden selv saalunde, at Jarlen foer over Aaen til Kongen, og

de talede sig imellem. Deres Samtale gik vel af, og de siuttede Fred mellem Norge og
Svithjod, saa at den enes Uvenner ei skulde have Fred eller styrkes i den andens Rige,

hvorefter Kong Håkon den Unge fsstede Jarlens Datter, Fru Rikiza, og dette Giftermaal
skulde gaa for sig, nåar Kongen og Jarlen fandt Tiden dertil beqvem. Derpaa skiltes de
ad i storste Kjcerlighed. Jarlen foer op til sit Rige; men Kong Håkon til Konghclla, og

I) Hjcertet. 2) Kong Håkons.

<tap. 268. et Sted, der maa vcere beliggende paa dcn vestre Side af
Gsta-Elven i Ncerheden af nuvcrrende Torskogs Icernbrug i Vesterlanda Sogn, lige over for

eller det gamle Lodese.
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reiste om Hosten til Tunsberg og derfrå til Bergen, hvor han beredte sig til at tåge Vinter
scede. Denne Hest kom Henrik Biffop over fra Island, og sagde at Thord Kakale cend

sede lidet Kongens Sag, hvorhos han lagde meget ondt for Thord hos Kongen. Kongen
tog vel imod Bijkoppen og stcevnede Thord til sig samme Sommer. Om Vinteren sad
Kongen i Bergen og dette var hans Regjerings-Aar.

Om Vaaren efter kom nogle Mcend ostenfra Svearige, som fortalte Kong Eriks Dsd. 2«».

Der var da stor Uenighed mellem Folket om Kongevalget, eftersom de Fleste syntes, at Bir- Eriks D«d.
ger Jarls Son, Kong Eriks Sosterson, var ncermest til Kongedommet; thi hans Soster tog

hele Arven efter ham. Philippus, en Son af Knut den Lange, spntes og at have Ret til
Kongedommet; thi hans Fader havde vceret Konge med Kong Erik. Endelig syntes Knut,
en Son af Magnus Broke, at have Ret til Kongenavn, da han var en Datterson afKong Knut,

der lcenge havde vceret Konge i Sveavcelde. Men saasnart Birger Jarl kom til; thi han
havde den storste Deel i Landets Styrelse, stemte de Fleste for, at hans Son ffulde vorde
Konge, efterdi han dertil var bedst ffikket, og da blev Birger Jarls Son Valdemar udvalgt
til Konge. Dette var de Hovdinger til stor Mishag, som ansaae sig ligesaa berettigede til
Riget.

Den Sommer indtraf den vigtige Begivenhed i Danmark, at Abel tog sin Broder
Kong Erik med Svig, og lod ham drukne St. Laurenti Aften. Derpaa lod Hertug Abel
sig udncevne til Konge over Danavcelde, og blev en mcegtig Hovding. Om Sommeren
foer Kong Håkon nord til Throndhjem, og tog der sit Vinterscede. Om Hosten kom Si

gurd Biskop og Thord Kakale over fra Island og indfandt sig hos Kongen i Throndhjem.
Der vare da mange islandske Mcend, saasom: Henrik Biskop, Gissur Thorvaldsson, Thor
gils Skarde, lon Sturlesson, Finnboge Helgesson, og Scemundssonnerne Philippus og
Harald. Mellem dem var stort Partihad; Henrik Biffop drev paa at Gissur stulde fare

ud til Island; thi han var Thords storste Modftander, og sagde det var til Unytte, hvad
Thord havde gjort, og foregav, at han i Alt kun havde sorger for sig selv, men ei for Kon
gens Mrende, hvilket dennesinde ogsaa blev troet. Samme Vinter kom Kong Håkons
Frcende Herre Knut, en Son af Magnus Broke, oster fra Svearige og var om Vinteren

i Throndhjem. Han forebragte Kongen, at Birger Jarl ei vilde lade ham vederfares den
A3re, som han syntes at tilkomme. Kong Håkon sad den Vinter i Throndhjem, hvor han
lod gjore mange Tilberedelser til lulen; thi han havde mange Folk. Han bar sin Krone ot
tende Dag Juul. Han havde da til Gjcest hos sig de bedste Mcend, som vare i Byen,
Sigurd Erkebiskop, Lydbiffopperne og Stadens Korsbrodre; der var Knut Jarl og Hr.

Knut, Kongens Frcende, samt alle de gjceveste Mcend i Throndelagen. Dette var hans
Regjerings-Aar. Om Vinteren fore Ordsendinger mellem Danakongen Abel og Kong

Håkon; denne sendte Bjarne Moisesson sorover med Breve, og Abel sendte andre Mcend
sondenfra med sine Breve, og det blev derved bestemt, at Kongerne selv skulde modes om
Sommeren ved Landsgrcendsen, for at afgjore de Anker Kong Håkon havde over Danerne.

Den Vinter kom SendemceNd ostenfra Kong Alexander fra Holmgaard i Gardarike.

Deres Formand var Ridder Mikael. De klagede over den Strid, som Kong Håkons

Sysselmcend jcevnligen havde nord i Finmarken og ostenfor med Karelerne, der vare ffatffyl

dige under Holmgaards-Kongen; thi de havde viist sig meget «fredelige med Ran og Mand

drab. Derpaa overveiedes hvorledes denne Sag kunde blive neddysset; derhos beilede de

Cap. 271. Om Nolmxarclr (Nowgorod) i «m6i»,Ki (Rusland), see IBS. 120.
MsiK eller Finmarken, hvorom see 1 V. S. 76.
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til Kong Håkons Datter, Fru Kristina, for Kong Alexander. Siden sendte Kong Håkon

Vigleik Provsteson og Borgar med mange andre fra Throndhjem i Selskab med Kong Alex
anders Sendebud, som foer over Bergen og ostover til Holmgaard, hvilke bleve vel modtagne,

og disse stiftede Fred imellem dem og deres Skattande saalunde, at hverken Kareter eller Finner
skulde krige paa hverandre, endskjondt dette Forlig ei blev holdt lcenge ester den Tid. I
denne Tid paaforte Tartarerne fra Vsten Holmgaarde-Kongens Rige Krig, derfor havde
Holmgaard-Kongens Frieri ingen Fremgang. Sendemcendene forlode Holmgaard med som-
melige Gåver, som Holmgaards-Kongen sendte Kong Håkon. De kom tilbage om Vinte
ren, og tras Kong Håkon i Viken.

Epitel 272. s)m Vaaren foer Kong Håkon fra Throndhjem for til Bergen, hvor han fad om
" berrer. Sommeren, og der var en Mamgde Folk. Herre Knut, Magnus Brokes Son, fulgte Kongen

nord fra. Da kom ogsaa ostenfra Viken for at trceffe Kongen Herr Philippus, en Son
af Kong Knut den Lange, og begjcerede, at Håkon vilde give dem Hjcelp til at vinde det

Rige, som dem syntes med Rette at tilkomme. Men han vilde ingen Hjcelp give dem, efter
som det var aftalt mellem ham og Birger Jarl, at den ene af dem ei skulde styrke den an
dens Uvenner. Derpaa vendte disse Herrer sig ser paa til Vindland, og samlede der Mand
skab, saavel Vender som Tyskere, hvormed de fore til Svithjod.

Epitel 273. Denne Sommer var mange Mcend fra Island hos Kong Håkon, som for fortalt, og
'° forlise, der blev holdt mange Moder angaaende hvilke Forholdsregler der skulde tages betrcrffende

deres Land, og det besluttedes at sende Henrik Biskop, Gissur og Thorgils Skarde ud til

Island; thi bleve de såtte over det Rige paa Island, som Kong Håkon havde faaet hjemlet
Ret til, og tillige skulde de understolle Kongens Sag hos andre Landsmcend. Scemunds
Sonner fore over til Island, og overdroge Kongen ved Haandstag den Magt, som de der

havde havt; Sigurd Biskop, Thord og lon Sturleson bleve tilbage i Norge. Det Skib,
som Scemundssonnerne vare paa, forliste, og tun 4 Mand bleve reddede. Henrik Biskop,

Gissur og Thorgils derimod dreve tilbage til Norge om Hosten, lede Skibbrud og bleve
i Throndhjem om Vinteren. Kong Håkon foer om Hosten oster til Viken i den Agt
at mode Danakongen Abel, som for var aftalt, og Talen var om et Svogerskab mellem
dem saaledes, at Junker Magnus skulde faa Kong Abels Datter. Kong Håkon foer om

Hosten alt oster til Gotelven, og da han ikke spurgte noget til Kong Abel, seilede han oster

til Mostrarsund, hvor han laa en Stund. Imidlertid kom her mange Kogger, baade
Vindlandsfarere og andre Kjobmcend, af hvem han erfoer, at Kong Abel ikke agtede at

mode ham; thi vendte Kong Håkon tilbage til sit Rige og tog om Hosten ind til Oslo, hvor
han beredede sit Vinterscede.

kapitel 2?H. Den Host var der stor ufred i Svithjod mellem Birger Jarl og de omtalte Herrer,

ven. og de havde paa begge Sider en stor Hcer, hvormed de fore mod hinanden. Da nu den
Time var kommen, da Birger Jarl skulde gifte sin Datter bort og reise til Brylluppet i
Norge, ansaae han det for uraadeligt selv at reise; men sendte sin Datter ostenfra med et
stadseligt Folge, og to Biskopper, Lafrants af Skare og Magnus Biskop, fulgte hende. Den-

X>l'M»r, Carelerne eller Indbyggerne i hvorom see 1 B. S. 12, cfr. S. 26.
Herved forstode Nordboerne ei Indbyggerne af Tartanet i Asien, men det osten-

for Gardarike boende Folk i Almindelighed.
Cap. 273. MnBtrai-Bun<l (MuBti'3iBund maaskee rigtigst uden Tvivl nuv»-

rende Malo-Sund, imellem Monster og Maloen i Onssala Sogn, ved Indlobet til Kongsbakka-
Fjord i Halland.

Cap. 274. BKaiir (a OKllurom eller OKorum), nu Staden Skara i Vester-Gotland, ste
1 B. S. 222.
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<s«pitcl 27F
Om K. Håkons

Sendemcrnd.

ne Fcerd var overmaade glimrende, baade formedelst dens Pragt og dens Folge. Der var

og Hr. Karl, en Son af Ulf Jarl, og mange andre gjceve Herrer og Hovdinger sra
Svearike. Dette Folge traf Kong Håkon i Oslo, og han tog over al Maade venligen
imod dem, som Sturte qvad:

Rigdoms Ststte! Goters Styrer
I Guldets Glands fra Osten sendte
Sin Datrer til Din gjceve Arving,
Udstyret med den storste Pragt.
O! Du, som knuser vceldig Krigermalm,
Brudefcerdens Svea-Fslge
Veuligst tog imod, og Folket
Eders Vceldes Ro paaskjsnned.

Siden blev der gjort i Stand et stort Gjcestebud i Oslo, hvori den unge Konges
Bryllup med Fru Rikiza blev feiret, og Bryllupsgjcesterne vare baade talrige og gjceve.

Efter Bryllupsgildet fore Svearne hjem, og Kong Håkon affcerdigede dem med sommelige
Gåver. Men medens deres Ophold i Norge, indtraf vigtige Begivenheder i Svearige.
Der modtes Herrerne Birger Jarl, begge Philipperne og Knut Magnuson ved Hervadsbro. De
gave sig Alle i Jarlens Vold; men han lod dem Alle halshugge og mange Andre med dem, dog
mest Tyskere. De fleste Svenske Mcend gav han Fred. Siden standsedes Ufreden i
Svithjod, og dette Jarlens Verk blev meget forskjellig bedomt.

Kong Håkon og Keiser Frederik vare, som for fortalt, de bcdste Venner, og Sende
mcrnd fore jcevnligen mellem dem med herlige Sendinger. Der havde da nogen Tid vcrret
Ufred mellem Nordmcendene og Lybekkerne i Anledning af deres for ommeldte Roven,

og Kong Håkon havde skrevet om denne Ufred til Keiseren, der havde Magt over Staden,
at Nordmcendene ei havde Fred til at seile til Lybek. Den Sommer, Da Erik ved Svig
blev drcebt i Danmark, kom der Brev fra Keiseren, der indeholdt, at hatt havde tilskrevet

Lybekerne, at Nordmcendene der skulde have den bedste Fred, og at han agtede at gjore
mere A3re af Kong Håkon end af andre Hovdinger i Nordlandene,'tilligr at han vilde
overgive Staden Lybek i hans Vold, saa at han derover skulde vcere baade Hovding og
Herre, samt at han derpaa vilde udstede Brev og Segl, nåar Kong Håkon vilde lade saa

dant forlange. Da nu Kong Håkon saae dette Brev, sendte han Mcend baade til Keise
ren, for at gjengjcelde dette Budskab, og til Lybekerne, for at flutte fuldkommen Fred med

dem. Til Keiseren sendte han Sira Affatin og Amund Haraldsson, en Son af Harald
Stangarfylja, som fore fra Bergen sor til Danmark om Hosten ved Vinternats Tid; men
da de 13 Dag Juul kom til Venedig, spurgte de den Tidende, at Keiseren var dod fore

Juul i Apulien. De vendte derpaa tilbage, og agtede sig til Hr. Konrad, Keiser Fredriks
Son, i Svaben; men paa denne Fcrrd bleve de kastede i Foengsel, i hvilket de forbleve ind
til Hr. Konrad udloste dem. Derpaa fore de til Keiseren, der tog sommeligen imod dem;

de finge dog ei deres A3rende udrettet saaledes som om Keiseren havde levet. Det er en
almindelig Tale blandt Folk, at Keiser Frederik haver vceret den gjceveste blandt de romerske

Keisere i den senere Tid. Han var Keiser i39 Aar; men efter ham blev Keiserstolen

Nei-V«6Bb,-U (ikke Hel 368- eller lleitn3lliB-liiu), nu Herrevads-Bro i Kolbek Sogn i
Vestmanland i Sverige, cfr. Lagerbr. Ev. R. Hist. 11. 302, Suhm Hist. af Danm. X. 201 0. fl.

(sap. 273. I? en 6 (li, den bekjendte Stad Venedig i Italien.
pul eller Nedre Italien eller Kongeriget Napoli, see 2 V. S. 113.
sv»la, Landstadet Schwaben i det sydlige Tydskland, see 18. S. 116.
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Vapitel 276
Krissrustning

<sapitel 27?
Abels Strid

med Friserne,

ledig, og der har ingen vceret indtil denne Bog blev sammenskreven, og Magnus havde
vceret Konge i Norge to Aar efter at Kong Håkon foer vester over Havet. Derefter fore

Askatin og Folge nord til Norge, og traf Kong Håkon i Bergen ved lonsvaage Tid; de
fortalte ham den Tidende de havde, og tykkedes Kongen Keiserens Dod at vcere den storste
Skade. Bjarne Moisesson kom tilbage, og havde efter Kongens Raad sluttet en saadan

Overeenskomst med Lybekerne, at begge Parter gjensidig skulde seile til hinanden med Tryg
hed og Fred, og forbleve de siden Kong Håkons bedste Venner.

Vinteren efter den unge Håkons Bryllup, sad Kong Håkon i Oslo. Samme Aar,
om Vaaren, dode Paal Biskop i Hamar. Håkon Konge holdt lulen i Oslo om Vinte

ren, og dette var det Aar af hans Kongedom. Forst i Vaaren dode Sigurd Erke
biskop den Marts, og i hans Sted udkaaredes Sira Sorle, Korsbroder i Hammar,
til Erkebiskop, som foer samme Sommer ud af Landet til Pave Innocents og blev af ham
indviet. Sorle Erkebiskop indviede to Biskopper i Pavegaarden, nemlig Peter, som til

forn var Prcedikebroder, til Biskop i Hamar, og Rikard til Suderoerne. Forst i Vaaren
foer Kong Håkon fra Oslo oster til Elven, hvor han traf Birger Jarl, og de talede om man

ge Ting sig imellem. Kong Håkon klagede over den Troloshed, Danakongen Abel havde
viist ham ved at bryde det aftalte Stcevnelag. Jarlen klagede ogsaa over, at Danerne
havde tilfoiet Svearne den storste Skade ved Rov og Manddrab; dog mest derved, at de
havde understottet Herrerne mod Sveariget. Da saalunde begge syntes at have meget
at fore Anke over mod Danerne, besluttede de, at en Hcer fra begge Riger om 12 Maa
neder skulde udrustes. Kong Håkon med en Skibsstaade fra Norge, og Jarlen med 5000
Mand fra Svearige skulde modes om Vaaren ved Gota-Elven og fare mod Dcmavoelde;
Kong Håkon skulde seile med Flaaden til Vcesund, men Birger Jarl drage med H<rren

sor om Halland og Skaane, for der at gjore det Hcerverk mod Danmark de lystede, hvor»
paa de skulde trceffes i Aresund, og der tåge den Bestutning, som lovede den bedste Fremgang,

hvis Danerne ei vilde gjore dem et sommeligt Tilbud. Siden foer Kong Håkon nord til
Tunsberg; men Birger Jarl op til Svearige, og Kong Håkon sad om Sommeren i Ber
gen. Samme Sommer fore Henrik Biskop, Gissur, Thorgils og Finnbjorn ud til Is

land, og toge mod de Forlehninger, som Kongen havde bestemt dem. Dog blev der
snart Ufred imellem Gissur, Thord og de andre, som Kongen havde givet Magt i Hcende.
Henrik Biskop syntes ei, at Gissur holdt de Lofter han havde gjort Kongen, og vendte

sig derfor med sit Venskab til Gissurs Uvenner. Den Sommer da Gissur og Folge fore
over til Island, gav Kong Håkon Thord Kakale Syssel nord i Gaulardal. Did foer

han; men sendte sin Frcende Kolbein Gron ud til Island; men han bidrog ikke meget
til at forlige Folk da han kom til Island.

Omtalte Sommer holdt Kong Abel Strid med Friserne, som han vilde paalcegge
stere Skatter end for havde vceret. Friserne havde samlet sig og lode Skovene vcere de
res Beskyttere. Da nu Abel opsogte dem, blev han trusten af en Piil, og fik deraf sin

Bane. Efter hans Dod valgte Danerne Kong Eriks Broder Christopher til Konge, der
tog hele Danavaelde under sig og blev en stor Hovding. Om Vinteren sad Kong Håkon

i Bergen, og dette var hans Negjerings»Aar. Henimod Vaaren gjorde han Udbud
over hele sit Rige, baade paa Folk, Levnetsmidler, Skibsredskaber og Vaaben, og sagde,

at han med denne hele Hcer agtede sig til Danmark. Saaledes samledes om Sommeren
en stor Ha?r, hvormed han foer oster til Viken; i det forste gik dog >'kke Flaaden samlet

Cap. 277. t?ri'Bii-) Indbyggerne i Frisland, hvorom see 1 V. S. 76.
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Sapitel 278
Om Kong Håkon

og Magnus.

under Seil, men hver gik afsted som de bleve fcerdige til. Kong Håkon lagde md ved

Tunsberg, hvor han efterlod Dronning Margreta og Fru Rikiza; men selv seilede han oster

over Folden, hvor meget Mandslab fra Viken og nord fra Landet sogte til ham. Da

havde Kong Håkon Olafssuden; men den unge Konge Dragen, Knut Jarl Dragmarken,
Hr. Sigurd Kongeson Rygjabranden, Peter i Gizka Borgundarbaad og Ogmund Krcekedands
Gunnarsbaad, og desuden havde Baard fra Hestbo et stort Skib, ligesom de og havde mange
andre Storskibe. Kong Håkon lagde til ved Ramsholmen, i Hervidarsund,hvor Hovedstyrken

af Hcrren kom til ham; herfrå foer han ind til Ramsholt, hvor der stod et stort Skib, som Gunnar
Kongefrcrnde havde ladet bygge efter Kongens Befaling, og som var det storste der nogensinde

havde vceret bygget i Norge. Kongen lod Skibet lobe afßankestokken, hvilket gik meget heldi
gen for sig. Derpaa holdt Kongen en vakker Tale og gav Skibet det Navn Korssuden.
Han lod derpaa nogle Mcend blive tilbage for at frette Skibet i fuldkommen Stand; men
selv foer han ud til Flaaden, med hvilken han seilede for til Ekeroerne, og lod den storste
Deel af Hceren tilligemed de fleste Lendermcend blive liggende der, imedens Kongen gik
ombord paa et letseilende Skib og lagde ind til Lindisholmar i Elven, hvor han spurgte
Birger Jarls Ankomst med Sveahceren, saaledes som aftalt var.

Derpaa sendte Kong Håkon sin Son Junker Magnus og Gaut paa Mel nordefter
for at bringe Korssuden til Ekereerne til de andre Skibe. Da de kom nord, gjorde de det i

Stand paa Skibet, som endnu var ufcerdigt. Da de nu fore fra Ramsholm, holdt Jun
ker Magnus sin forste Tale, og Folket undrede sig meget over, hvor «barnsligen den blev
frembaaren. De styrede Skivene ind til Ekeroerne; men da de kastede Anker i Havnen, lov

Spillet, hvorom Ankerrouget var lagt, saa fort omkring, at der kom Ild i Spilkrandsen.

Folket troede at Touget maatte brcende, og vcedede et Telt, hvormed de agtede at stukke ll
den; men Junker Magnus fandt paa et bedre og hurtigere Raad, tog en Botte fuld af

Drikke og styrtede den over Spilkrandsen, hvorved Ilden dcempedes. Da Korssuden
kom i Ankerleie ved Siden af de andre Skibe, naaede dens Skandseroekker op til Teltaa»
serne paa Olafssuden og de andre Skibe. Ovenbords, var Korssuden 9 Alen over Vån

det, saa dette var det storste af alle de Skibe som der vare, endffjondt alle gamle Folk blandt

de Tilstedevcerende sagde, at de aldrig havde seet saa store Skibe ien Leding. Der gik

et stort Skrekkens Rygte af denne Leding og Skibsfiaade over hele Halland og Danmark,
og Folk syntes at Modstand her var unyttig, som Sturte qvad:

den ydre Deel af Christicmia-Fjorden, see 1 B. S. 209.
vi'»ABM6l'K. Formodentlig var Knut Jarls Skib bygget paa dette Sted i Lane-Herred i

Bahuus-Lehn (see 1 B. S. 63), ligesom Sigurds og Peter i Gizka's i Ryfylke og Borgund paa
Ssndmor.

Il6BtbFi-, Hesbo paa Finoen i Ryfylke, see 1 B. S. 65.
Nams-nnlm,-, rigtlgere er vel Knfns-ncilm,-, hvormed rimeligviis er meent Ravn-Holmen,

en liden D paa Vestsiden af Krageroen og Indseilingen til Frederiksstad i Vorgesyssel, ogNelvidai
eller ti6im<t3i-Bunll bliver da Sundet imellem hine Ser. Livet nordenfor Ravn-Holmen ligger
paa Krageroen Holte, som kan voere det hvorom meldes, hvis man ellers
hermed har tcrnkt sig et andet Sted end Rafnholm, hvilket er tvivlsomt. I Udstjcerene ved Ky
sten af Bahuus-Lehn findes vel Ramse» og Ramsholm; men at man skulde falde paa at bygge
Skibe paa disse Steder, lader sig neppe antage.

NKi-«xM' eller Villr»xl«r, nu Dckero i Vest for Hisingen, sydligst i Bahuus-Lehn.
En liden, til Lundby Sogn paa Hisingen horende, D, paa hvilken det for

henvserende Lindholms Slot var beliggende (Tuneld 2 B. S. 221).
<sap. 278. Mel,-, Gd. Mcel i Qvindherred, see foran S. 225.

111. Binds 2det Hefte. 44
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Gapitel 279.
Om Kong Håkon

Gapitel 280.
Om Danernes

Sendebud.

Bolgehestens Styrer! Folk jeg siger
Hvorlund'Dauers Ufred Du gjengjeldte;
Dit Folk tyndplanket Skib paa Hav
Af Vankestokken rulle lod;
Og Eders Stormcrnd langen Stund
Udbod Folk mod Ran at vcerge.
Ei Folket syntes Leding liden
Mod Danmarks vide Kyster.

Lovpriset Konges Folkefcerd

Hen til Aarebcenken iled;
Du siden, Guld-Forsder!o styred
Store Flaade for langs Land.
For Din Va-lde,
Hallands Krigsmcend vorbe rcedde.
Ingen Krigsmand
Var udeu Skrcek for Norges Drot.

Kong Håkon havde mange gjcrve Mcend med sig i denne Leding; deriblandt vare
3 andre Konger, nemlig Kong Håkon den Unge, lon, Konge paa Suduroerne, Kong Du
gal, Knut Jarl, Junker Magnus, og Hr. Sigurd. Disse vare de gjceveste Lendermcend:

Peter i Giska, hans Son Nikolaus, Gaut paa Mel og Brynjolf lonsson. Medens
Kong Håkon laa ved Ekereerne, kom Serle Erkebiskop fra Paven. Han reiste til ham for
Moros Skyld fra Tunsberg; men nylig tilforn var Biskop Arne kommen, som i Tunsberg
var bleven overladt et letseilende Skib af Dronningen, for derpaa at fare ser til Kongen.

I Selskab med ham var Peter Biskop; men tilforn vare hos Kongen Arne Biskop i Ber
gen, AM Biskop i Stavanger, Håkon Biskop i Oslo, og mange andre Geistlige.

Medens Kong Håkon laa ved Lindesholm, var Birger Jarl estenfor Aaen med sin

Håer ved Guldbergseid. Han havde 5000 Mand, og mange gjceve Mcend vare med

ham, saasom Hr. Karl, en Son af Ulf Jarl, Hr. Holmgeir, en Ssn af Folke Jarl, Karl
Kneifesson, lon Engilsson og mange andre gjceve Hovdinger fra Svithjod. Med Jar
len var ogsaa Andres, Konge af Sursdal, Broder til Kong Alexander af Holmgaard, der
var stygtet estenfra for Tartarerne. Kong Håkon den Unge, med Peter i Giska og fiere
gjceve Mcend foer fra Lindisholmar og vare i Gjcestebud hos Birger Jarl; men Dagen der
paa, som var Sondagen fer lonsvaage, drog Birger Jarl med den unge Håkon Kong Hå

kon den Gamle imede, og de talede om mange Ting sig imellem. Jarlen sagde, at Da
nakongens Sendemcend vare komne sendenfra, og laae oppe i Aaen ved Guldbergseid, nem
lig to Biskopper, 15 Riddere, tilligemed mange andre, som vare sendte til at stutte For
lig om de Anker, som Kong Håkon fsrte over Danerne. St. Hansdag modtcs de for at
omhandle Sagen, og Folk syntes, at Jarlen holdt mere med Danerne end de havde tcenkt;
endskjendt Danerne modtoge det Forlig, som Kong Håkon foreslog efter de forstandigste
Mcends Raad. Saaledes var Forliget, at Danerne skulde betale saa mange Penge i Beder

til Nordmcendene, som det kunde bevises, at Danerne havde fraranet dem. Håkon Konge blev
og demt til at betale nogle Penge for de Anker, som Danerne havde over Nordmcendene, og
disse Penge skulde udredes om Hesten tilligemed nogle af dem, som Danerne havde at
udrede, men Halland scettes i Pant for dem, som stode tilbage. Vilde Kong Kristoffer ikke

dette, skulde nogle Riddere felge med Kong Håkon, og Nogle med Birger Jarl til Svea
rige, og sidde der indtil de bleve udleste. Da dette Forlig var bragt istand, bleve Breve
udfcerdigede, og paa begge Sider forsynede med Biskoppernes og andre dygtige Mcends

Indsegl, som Sturte siger:

1) Gavmilde Konge. 2) Gavmilde Konge, som udoeler Ringe. 3) Jyllands Konge.

(sap. 28t>. er beliggende Miil ostenfor Goteborg. En liden Fcestning,
Gota-Lejon, ligger nu paa dette Sted, cfr. Tuneld om Vester-Gstland S. 27.

8 ur» 6alir var et i Nordvest for Vulgaria liggende Rige i Rusland. Navnet er endnu
tilbage l Vyen Susdal, der var Residents-Stad for en Storfyrste, indtil det efter Midten af
12te Aarhundrede forftyttedes til Wolodimir.
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Stridshvasse Skjoldeknuser
Siden gjengjaldt Daner Ranet;
Bryderen af Skibets Mast
Forst kom til Ekeroer.
Folk loved Guldbestormer
Meer end nok af Vrandskat.
Lovpriset Thronders Konge
Lande tog i Pant.

Da nu dette var forhandlet og stadfestet, holdt Håkon Konge og Birger Jarl nogle
Raadstag; derefter oplostes Ledingen, og ikte lcenge for Petersmessen vendte Kong Håkon
nord til Tunsberg, hvor han gav Alle Hjemlov.

Håkon Konge foer, saasnart han var fcerdig, fra Tunsberg til Bergen, hvor han 281
fad om Sommeren, og da det nu led hen til den bestemte Tid, sendte Kongen Aslak Gust

ester til Landsgramdsen med de Penge, som han skulde udrede til Danerne; men der kom
Ingen fra Danmark til at modtage Pengene, og Ingen til at udrede dem, der vare lovede.

Aslak reiste Birger Jarl imode, som sagde ham, at Danakongen ingen Pengemulkt vilde
udrede den Host; men vilde, at Kongerne selv skulde modes om Sommeren og slutte For
lig om alle de Ting, som vare dem imellem, hvortil Jarlen meget opmuntrede. Aslak

reiste derpaa hjem. Kong Håkon foer nord i Landet, og sad i Throndhjem om Vinteren,
og dette var hans Kongedoms Aar. Om Vaaren i Fasten dode Peter i Giska.

Samme Våar dode i Throndhjem Erkebiskop Sorle paa Apostlerne Philips og Jakobs
Dag. Kong Håkon foer sor til Bergen. Efter Erkebiskoppens Dod bleve Korsbrodrene

forligte om at vcelge Einar Smjorbak, en Son af Gunnar Grionbak, til Erkebiskop; men
han var ude i Paris. Da sendtes Mester Håkon og Mester Ottar afsted med Breve

for at kundgjore ham dette Valg, men uden at have indhentet Kongens Raad hertil. Om
Sommeren foer Kong Håkon oster til Viken og lige til Elven, Danakongen imode.
Kongen lagde til ved Lindesholm; men Birger Jarl var ved Guldbergseid. Der kom
og Danakongen Christopher, og havde stor Trost i Birger Jarl. Da Forliget kom paa
Bane, mcerkedes det, hvorlunde Danakongen syntes, at Biskopperne den forrige Sommer

havde overskredet den Fuldmagt han havde givet dem. Kongerne bleve ei forligte, end
skjondt Birger Jarl tilraadede Forlig, og Nordmcendene syntes han holdt meget med Da
nerne. Saaledes endtes Modet, at Danakongen red bort uforligt. Han red sorefter

gjennem Halland, og lod alle Broer over de Elve, han foer over, kaste af. Kong Hå
kon foer Nord til Viken, hvor han sad om Sommeren.

Den nu omtalte Våar dode Hr. Sigurd, Kong Håkons Son, og Askel, Biskop i

Stavanger. Samme Sommer sendte Kong Håkon Sigurd Biskop og med ham Si- Dov.
gurd Silkeoie til Island for at fore hans Sag paa Thinge. De havde mange Breve
med, hvori Gissur Thorvaldsson og stere Andre bleve stcevnede over til Norge. Vinteren
for havde Ejolf Thorsteinsson, Hrane Kodransson cg Kolbein Gron indebroendt 3 af
Gissurs Sonner tilligemed mange andre Mcend paa Flugumyr. Samme Vinter drcebte

Gissur Kolbein Gron og 3 andre Mcend paa Grimso, og der var da stor Ufred paa

Island. Sigurd Biskop traf Gissur sor paa Landet; han var da sat i Ban af Biskop

2Bl. i» og d. e. Frankrigs store og skjonne Hovedstad.
Cap. 282. en Gaard i Skagafjord, nord paa Island.
<3iimB en til DjnA6xj»i--hi'nF horende, og langt ud i Havet ved Nordsiden af Island

liggende, S, igjennem hvilkcn den nordre Polar-Cirkel gaar.
44-H
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ftenrik. Da nu Henrik Biskop Horte Skibets Ankomst, red han til Sorlandet, og begge
Biffopperne såtte saa haardt ind paa Gissur, at han foer sirar ud af Landet; men såtte

Odd Thorarinsson over Skagafjord, og gav ham sin hele Sag i Hcende; men Thorer
Thott såtte han over sin Fcedrene-Arv, og skulde han styrke Odd mod Eyjolf og Hrafn.
Gissur kom cil Bergen, hvorhen Thord Kakale forud var kommen, og der var intet Ven

nemode mellem dem, hvorpaa Gissur strax foer oster til Viken og indfandt sig hos Kongen.
<sapit«l 283. Samme Hest lavede Kongen til VintersiVde i Bergen, oq dette var det 38'5 AarIvar foer ttl Is- ' ' , c,

af hans Kongedom. Baade Gissur og Thord vare ogsaa der, Gissur i Byen og Thord
paa Berget. Om Vaaren foer Kong Håkon til Bergen med Korssuden. Samme Som
mer kom Erkebiskop Einar tilbage fra Paven. Han kom fra Havet ind til Alda, og

foer strår nordover langs Landet til Throndhjem; men vilde ei indfinde sig hos Kongen,

hvilket syntes ham forunderlige. Denne Sommer, da Kong Håkon sad i Bergen, sendte
han til Island Ivar Englesson for med Biskoppernes HMp at rygte hans A3rende; thi
dem troede han vel. Gissur og Thord gav Kongen Sysler; Gissur fik nemlig et nord i
Throndhjem, og Thord et oster i Skida. Vinteren for Ivar kom ud til Island havde Hrafn
og Ejolf drcebt Odd i Geldingaholdt Vinteren forhen; men Sommeren es

ter holdtes et Slag paa Tvwraa-Stranden mellem Thorvard Thorarinnsson, som havde
Hjcelp af Thorgils Bodvarsson og Sturle Thordsson, og mellem Hrafn og Ejolf som
hans Modstandere. I dette Slag faldt Ejolf; men Hrafn stygtede. Ivar var om Vin
teren i Skalaholt, og syntes at Biskoppen lagde sig Kongens Sag mindre paa Hjcerte end
han havde lovet. Om Vaaren foer Ivar nord til Skagafjord, hvor han traf Henrik
Biskop og Thorgils Skarde, som var sat over Skagafjord, og forsvarede Kongens Sag
for dem. Saalunde kom det dertil, at Alle fra Skagafjorden og Vfjorden betalte Kon

gen Skat, ligesom de fleste af Bonderne i Nordlandet skulde betale den Skat, som de med

Ivar blev forenede om. Ivar foer over til Norge om Sommeren, og syntes at have

udrettet mindre af sit end han agtede, hvilket han mest tilskrev Gissur og hans
Kammerater, men dog ogsaa nogec Thords Venner.

bM>v Erkebiskop kom til sin Bispcstol i Nidaros, og da han spurgte Kongens Mis
kom tllsitStrdc. lwie med, at han ei havde indfundet sig hos ham, da han kom i Land, foer han sor til

Bergen, og Kongen tog vel imod ham, da de modtes. Erkebiskoppen var en stor Ven af

den unge Konge; han havde givet ham Kongenavn, og lagde siden den storste Pndest
og Kjcerlighed paa ham. Han bad Kongen dele Landet mellem sine Sonner, som de bedst
kunde blive enige om. Kong Håkon talede herom med sine Venner og Raadgivere, som
vare af ulige Meninger. Nogle sagde, at Magnus skulde have en Trediedeel af Landet
og Hertugs Navn, Andre sagde, at Lehnene skulde deles i lige Halvdele; men Håkon dog
bcere Kongenavn. Der vare Nogle som erklcerede, at de ei vilde indfinde sig til dette
Mode, nåar ikke lige Lod tildeeltes Brodrene; de sagde, at det sommede sig bedst, at Alt blev skif
tet til Haldnings dem imellem. Einar Erkebiskop og den unge Håkons Venner bade Kon

g n bringe denne Sag i fast Orden, og derom udstede Brev forsynet med sit og andre
lndsegl. Kongen Horte paa disse Forslag med al Blidhed men sagde, at det

Cap. 283. i 'runBbeiKl, senere 'l'un«de,-KNu», see 1 V. S. 60.
(la, Sen Alden, noget i Sydvest for Atle-Den i Vilnces Sogn i Sondfjord.

BKi6a, nu Staden Skien, hvorom see 1 B. S. 9l), 112.
en Gaard i Skagafjord paa Island.

v«l-lll s)iar ved Dveia i nord paa Island.
8K»lanolt, det forrige Bispescede i det sydlige Island, beliggende i Aarnes Syssel, see 1 B.

S. 68. 2. V. S. 148.
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var bedst Gud skiftede imellem dem, og Enden blev, at der ingen Deling stede. Erkebi

skoppen foer nord til sin Bispestol, og Kongen og han skiltes ad i Venskab. Kong Ha
ton den Unge havde den Sommer sendt nogle Mcend ud til Spanien til Kongen af Ka

stilien, og dens Formand var Prcesten Elis. De skulde bringe Kongen nogle Hoge og andre
Ting, som der vare vanskelige at faae. Da de kom ud til Spanien, tog Kongen vel imod

dem og Norges Konges Sendinger, og de bleve der en Stund under god Behandling.
Nceste Vinter sad Kong Håkon i Bergen og dette var hans Kongedoms 39-5 Aar. Br"«?ndiM I>l

Am Vaaren ncer under Paaske sendte Kong Håkon Thorlaug Bose og nogle Mcend til
Danmark med Brev til Erkebiskop Jakob i Lund, for at erfare, om Danakongen vilde holde
det Forlig, som var aftalt Foresommeren. Da Thorlaug kom til Lund, tog Erkebiskoppen
vel imod ham, og lod ham blive hos sig; men sendte Bud derom til Roskilde i Sjceland til Kong

Kristoffer. Da Kongen fik deres A3rende at vide, beholde han dem hos sig; men sendte
nogle Mcend op til Skaane, som skulde gribe Norges Konges Sendemcend. Da Erkebiskoppen

herom fik Nys, advarede han Thorlaug, og gav ham Heste hvormed han red op til Svea
rige; men Nogle af hans Reisefceller bleve lonligen tilbage hos Erkebiskoppen. Thorlaug
og hans ovrige Fceller fore den ostre Vei til Viken, og saa nord til Kong Håkon i Bergen,

hvor de kom Pintsedag og bragte ham sin Tidende og Erkebiskoppens Ordsending om hvor
lunde Danakongen ikke agtede at holde noget Forlig med Nordmcendene. Kongen udlod
sig kun lidet om dette; men kort ester lod han sit Skib Olafssuden scette paa Vand, og lod
de Ord udgaae, at han vilde fare nord til Throndhjem; men da Skibet var lagt ud under
Fenhring, sagde han, at de skulde seile oster til Viken. Han sendte Breve forud til sine Sys
selmcend i Viken, at intet Kjobmandsskib skulde seile lcengere Syd end til Ekeroerne; men
vente der paa Kongens ncermere Bestemmelse. Håkon Konge seilede ostover langs Landet,

og da han kom til Viken, tog han forst ind til Tunsberg. Her sendte han Udbuds-
Breve over hele Viken og stcevnede alle Lendermcend og Sysselmcend til sig. Der samle
des en stor Hcer og mangfoldige Skibe, med hvilke Kongen styrede for til Ekeroerne. Saa
lunde kom der en stor Flaade sammen, og Rygtet gik, at der ikke manglede meget paa 390
Seil, som Sturte qvad:

Du cetgode Kongetvinger!

Sad kun kort i Ro ved brudt Forlig.
Haarde Hirdmoend takled' til

Stcerke Krigsskib med stive Toug.
Nordmanna-Konge forte did

Ud for Elveu gjceve Skibsbord';
Nye Planker proved Nod;
For Dine Fiender det Dodsbud blev.

Da Kong Håkon kom i Ekerosund, sendte han en stor Deel af sin Hcer sor til Halland

og bod dem hcerje og odelcegge Landet med Ild og Svcerd. To Dele af Hceren sendte
han heelt sor til Glymsteen, under Anforsel afOgmund Krcekedands, Arnbjorn Pose, Baard
i Hestbo, Aslak Gus, Paal Gaas og Amund Haraldsson. En tredie Deel skulde gaa

(llap. 284. i Opania, Kongeriget Castilla eller Castilien i Spanien.
Cap. 285. KoiBliella> den danske Stad Roskilde i Sjoeland, see 1 V. S. 309.
I'enliriliA, Askoen ved Bergen, see 1 B. S. 50.

arsunci imellem Dckero see ovenfor) og Hono i Bahuus-Lehn.
(6laum-, Maaskee nuvcerende Glumsteen i Fauras-Herred i

Halland.
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Vopitel 286
Feioctos til

Danmark.

op paa Geitkjsr, og denne anfsrtes af lon Dronning, lon Lodinsson, Thord Kakali og

fiere Sysselmcend fra Viken. De seilede alle tilhobe til Blostersund, som Sturte qvad:

Dine Folk lod tynoe Skiers
Med fulde Toug og Takkel glide
Over Maagens ved Mostersund;
Gother fcele Leding spurgte.
Der siden Dine, Gutter snare Konge!

Seilet falde lod, og det lysnet»
Af Krigsskibs Dragehoved,
Da Frygt foer om i Danabygd.

Da Kongen kom til Mostersund, stodte han paa nogle Daner, hvoras de sieste bleve
drcebte.

St. Bartolomams Dag var paa en Torsdag. Nordmamdene gjorde Landgang i
Halland, efter som Kongen havde bestemt. De stege i Land ved Glymsteen; men begge
lonerne fore forst ind til Bardfjord, og afbrcendte der et heelt Kirkesogn. Siden holdt de

sor til Geitkjor, hvor de ginge paa Land. Der havde nogle af Landsfolket samlet sig, og
forsvarede sig en kort Stund; men der faldt mange Daner. Siden tog Nordmamdene

paa at hcerje Landet og brcende, som Sturla qvad:

Mcegtig Konge! Du raaded' Folk at styre
Mod sircekomgivne Konges Land;
Og kort derefter raaded' Du
Prude Skårer Land bestige.
Halland Dine store Hirdmcend

Hcerjede alt uden Skaansel;
Ost ved Geitkjor Folkesicegter
Vidt og bredt Friheden forspildte.

Nordmamdene ginge vide over Landet, drwbte Folk og afbrcendte Bygderne; Folket
stygtede hvorsomhelst de kunde. Saa qvad Sturla:

Raske Gutter synge lode Stcerke ginge

Stridens i Pile-Drev;
Klinger rinde lod af Vunder
Nok af Danafolkets Blod.
Gjceve fulde

Vidt omkring paa snelle Flugt;
Og Krigerhelt, skrcekomhyllet.
Der gik til Strid i raske Fart

Under Mcerke paa viden Grund;
sted i Vaabenmode

Varme Brad af Dine Raad.

Orn med selve Ulven skifted
Hovedsaarets fcele Vove:^)
Ulven stod over Stromme Blod

Af grumme Folk af 3Ct.

Ogmund og hans Folk ginge paa Land ved Glymstein St. Bartholomceus Dag, og
finge ingen Modstand; men dr<xbte mange Daner. De bramdte Bygderne Fredags Qvcx!-

N Skibe. 2) Havet. 3) Cgentligen Icetteqvinde, betyder Dren. 4) Malmens d. e.: Svcerdenes
Tolle eller Trceer er kriqerste Helte. 5) Malmestammen d. e. her Kongen. 6) Valpladsens Fugl, Hegen.
7) Blod. 8) Dygtig, gjcev.

(6eitBkor) er rimeligviis den temmelig betydelige O Gettero ved Varberg i
Himle-Herred i Halland, og har neppe Hensyn til noget Sted paa Fastlandet.

Mo8tll»l8unl!, hvorom see foran S. 336.
It»r6h9r6r eller see foran S. 220.
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Vapitel 287.
Om Kongen af

Spaniens Scn
demoend.

den, og fore alt ssr til en Aa, som heder Eidre, hvor et Handelsthorp blev afbrcendt. Lo
verdag vendte de tilbage, og bramdte da atter alle de Bygder hvorover deres Vei faldt.
Saa qvad Sturla:

Stcerke Hirdmcend hsist i Sky
Tcendte Ild i Danavwlde;
Hallens i rene Lue

Vcmdred' over hus' paa svedne Land.
Vidt Birksot-) foer om Bondehuse,
Da rendte rcedde Folk til Skovs,
Fra brcendte Land, og mange

Nalten til Sondag laae de paa sine Skibe; da opkom der en svoer Storm, som
drev nogle af deres Skibe fra sit Ankerleje, men forinden bjergede Mands?abet Godset, og

gik selv ombord paa de Skibe, som havde Anker i Bunden. Om Sondagen kom Daner
ned i en stor Skare og drcrbte nogle nors?e Efternslere paa Landet; siden toge de de Skibe,
som vare drevne i Land, og antcendte paa disse et stort Baal, menende at de skulde drive

ud til Nordmamdenes Skibe, fordi Vinden, som havde staaet paa Land, havde vendt sig.
Nordmamdene roede ind imod dem, da de bleve dette nye Paafund våer, og fatte Stavn

liaaer i somme Skibe og droge dem til sig, saa at ingen Skade slede. Derefter fore Nord
mamdene bort fra Glymstein; men bramdte forst Staden Arances af, som Sturte qvad:

Elris Ulvens drev til varme Tag
Ved Elven Sster store Gnister;
Siden falde hoie Halle

I Sorgens Stund i Danabygd.
I rcedsom Strid gik op i Lue
Hus viden om paa Hallands Side;
Over Folkets store Strcede
Ulven foer ved Glymstein nord.

Kong Håkon laa ved Ekeroerne, og da Hceren kom tilbage til ham sondenfra, lod han
sig noie underrette om alt hvad der havde tildraget sig, og Byttet blev deelt efter Kongens
Raad. Håkon Konge overveiede da, hvorlunde Nordmamdene havde gjort megen Ufred i
Danakongens Rige; han holdt derfor Raad med sine Mcend, hvorledes han skulde bestytte
sit Rige, og den Bestutning blev tågen, at sende Simon Prcediker, og Broder Sigurd til

Danakongcn med det Mrende, om han vilde forliges eller holde Ufred med Nordmamdene,
og med dette A3rende fore de. Danakongen tog imod Forstaget med et tungt Sind, og

yttrede megen Misnsie med at Nordnuendcne havde feidet i hans Rige. Da de ikke finge
nogen bestemt Bejked af Danakongen, fore de derefter tilbage, og fortalte Kongen Udfaldet
af deres Mrende, og at intet Forlig var at vente.

Da Kongen foer fra Ekeroerne, fatte han sin Son Håkon efter oster ved Elven, og
han laa i Straumsund med II) store Skibe. Disse vare de Skibsstyrere, som bleve tilba-

i) Ild. 2) Ild. 3) Ilden og Vinden, som i Mythologien ere Vrodre.

286. Nl6re, nu Athran eller Folkenbergs-Aaen i Halland.
nu Staden Kongsbakka i Fjaras-Herred i Halland, see Mennrclsnns Ilallaullia

S. B—9.
(sap. LB7. BtlnumBBunll. Navnet er nu forsvundet, men maa formodentlig vcrre et

Sund imellem Derne i Kongsbakka-Fjorden, cfr. l. o.

Helte slagne paa Baal.
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gc hos den unge Konge: Agmund Krcrkedands, Vesete af Helle, Simon Staur, Lodin
Staur og Praesten Helge Rode. Gjcesterne havde to store Skibe. Kong Håkon selv
foer nord til Viken, og forst ind til Tunsberg, hvor han dvcelede en kort Tid forend han
foer nord i Landet; men da han kom til Vster-Agder, kom Prwsten Elis, som han havde
sendt til Spanien, til ham. Han fortalte Kongen, at Kongen af Spaniens Sendemcend
vare komne til Landet, og at deres Formand hedte Sir Ferant. Han tilfoiede, at de havde
mange Tidender til Kong Håkon, og blandt andet at Kongen af Spanien vilde befceste de

res Venskab ved Svogerskab. Da nu Kong Håkon kom til Randarsund, vare Sende
moendene der for ham, og bragte ham deres A3rende. Kongen tog den Beslutning, at de

skulde bie ham i Tunsberg, indtil han kom nordfrå om Vaaren, og da vilde han give dem
Besked paa deres A3rende efter forstandige Mcends Raad. Siden foer Kong Håkon

nord i Landet og kom om Hosten til Bergen, hvor han lod gjore i Stand til Vintersoede.

Samme Host kom Ivar Englesson fra Island og bragte Tidender med sig derfrå.

Kabalen Un- K""g, Håkon Unge laa om Hosten i Straumsund, som for fortalt, og der stod stor
Skrcek af ham blandt Danerne. Han sendte Bud om Hosten til de Herreder i Halland,
som übrcendte vare, paalagde dem stor Brandskat, og bestemte hvor mange hundrede Nod
de skulde udrede til ham, da han ellers vilde fare til dem, og give dem samme Skjebne,

som hine, der var brcendt for. Alle Danerne underkastede sig Kongens Paalceg og udre
dede mangfoldige Nod til ham; men en Deel af Brandjkatten loste de med Vor, Loerred,
Solv og andre Kjobmandsvarer. Dette Gods blev bragt til Kong Håkon i Straumsund,

og han laa der ombord paa sine Skibe heelt til Mortensmesse. Sja?lcenderne laae sam
lede hele Vinteren, og vare meget rcedde for, at Kongen skulde hcerje paa dem. Håkon
lod lave til lulegilde for sig i Tunsberg, og did foer han for Juul; men fatte Vgmund
Krcekedands tilligemed nogle andre Sysselmcend efter sig oster. Håkon Konge sad i Tuns

berg under lulen, og kort efter sendte Agniund mundtlig Bud til ham, at han maatte kom

me oster; thi der vare mange store Ord af Danerne komne ham for Dre. To Nattter ef
ter Juul begav Kongen sig paa Veien; og fik et meget haardt og hvast Veir stik imod sig,

saa han maatte gjore et Slag for han naaede Havnen i Spjor. Siden gik Kongen paa en
Skude og lod sig ro ind til Fastlandet; han foer nu i Gjcesteri den ovre Vei, imedens han

lod Skivene seile den ydre sor til Elven, og kom han for til Konghella end Skivene. Han
sad i Borgen paa Holmen ved Konghella, hvor han var til Fasten. Did kom Breve til
ham fra hans Fader, at han skulde fare nord til Oslo og bie ham der til han kom norden»
fra, for at holde Raad om, hvad de skulde svare paa det Forslag, som Sir Ferrant bragte
fra Kongen af Spanien, der forlangte, at Kong Håkon skulde gifte sin Datter Christina med

en af hans Brodre. Kong Håkon den Unge foer fra Konghella Aske-Onsdag nord til
Oslo. Kort efter kom Breve til ham fra hans Vcerfader Birger Jarl oster fra Gotland,
at han skulde i storste Hast komme til ham. Og da nu hans Fader ikte var kommen nor

denfra, da gjor han sig fcerdig for at reise fra Oslo til Tunsberg; paa Veien faldt han i en Syg

dom, dog bedrede Gud ham snart. Da han kom til Tunsberg, gik han ombord paa et Skib,

He IN i-, Gaarden Helle, hvorom see foran S. 295.
Nl>n<l2l-Buncl (ikke Agud9Bun(l) paa Agder, nu Rannesund eller Randesund i S. D. for Chri-

stianssand, see S. 150.
(sap.

Navn i Hvalsernes Prcrstegjceld i Borgesyssel, see 1 B. S. 83. V
Borgen paa Holmen, d. e. ved Konghelle, see 1 B. S. 154, cft

Cap. 333.
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Sapitel 289
Krigsrustning

seilede oster til Elven og tog ind til Konghella, hvor han kom i Begyndelsen af Dimmel-
Ugen. Derfrå foer han til Ljodhuus, hvor hans Svoger, Sveakongen Valdemar, var for

ham og tog mod ham med den storste Venlighed. De rede begge sammen op til Got
land. Da nu Birger Jarl spurgte at hans Svigerson, Kong Håkon, var kommen til
Sveavcelde, bod han sine Moend tåge sommeligen mod ham og hans Folk og bestemte

saa stor Straf for dem, som brugte Spot eller kaldte dem Vagger, eller brugte andre van
crrende Navne mod Nordmcendene, at de derfor ikke skulde miste mindre end deres Hals
been. Alle Svogrene vare i i Vester-Gotland paa en Gaard som heder Lein ar,
og under Messen paa forste Paaskedag ledede Kong Valdemar og Birger Jarl Kong Hå
kon til Alteret, og viiste ham i Alt den storste A3re, ligesom de gave ham Scede mellem

sig. De ffiltes ogsaa ad i storste Venffab og Blidhed, og Kong Håkon red ned til Kong
hella, hvor han dvoelede en Tid om Vaaren, og foer siden nord til Viken. Icevnligen
red han ud og morede sig med Hoge og Hunde. En Dag foer han oster over Elven ved
Guldoen for at more sig; men nceste Nat derefter blev han syg; han gjorde sig da fcerdig
til at fare nord i Viken, hvorpaa Kongen tog ombord paa sit Skib, og det gik vel osten
for Folden; men da han kom til Folden tog Sygdommen til. Da lod han sig paa en Sku
ve ro over Folden til Tunsberg, og lod sig bringe op til Munkeklosteret, hvor han laa.
Da kom en Lcege til ham som Sir Ferant havde bragt over med sig, og holdt Raad om
hans Sygdom; men ikke destomindre tiltog Sygdommen, og han dode kort ester, og hans
Dodsdag var to Dage efter Vitalis-Messe April). Dette syntes alle Folk et overmaade

stort Tab; thi Kong Håkon var sirrdeles elffet af sine Maend og gavmild. Han var middel
maadig, dog noget hoi, af Vaext, vakker i Synet, haarfager, havde de vakkreste Vine, var
stcerk, iser behcendig og let af sig, og den bedste Nytter af alle dem, som da i Norge vare.
Hans Liig blev fort ind til Oslo, og begravec i Halvardskirken, der hvor Kong Sigurd
lorsalafar ligger begraven.

Kong Håkon sad den Vinter i Bergen, og dette var hans Regjeringsaar. Efter
at de tvende Prcedikebrodre, som han havde sendt til Danmark om Hosten, vare komne
tilbage, kunde han as deres Ord ffjonne, at Danakongen havde liden Lyst til at forliges med
Nordmcendene. Da nu Håkon Konge saae, at der ei vilde blive noget af Forliget, sendte

han Udbuds-Breve over hele Norge; mindst var Ledingen fra Hålogaland, men derfor
desstorre fra de sydligere Fylker. Han sendte tillige et mundtligt Bud til Erkebiskop Einar,

og alle Lydbiffopperne, at de ffulde komme til ham det snareste de kunde, for at folge ham

i denne Leding. Kongen lod da et Skib lobe paa Vand, som han havde ladet bygge i
Bergen, og kaldte dette scerdeles vakkre Skib Mariesuden. Ilden rog af Bankestokken,
da det gik af. Saa qvad Sturte:

Nu gjceve Konge rinde lod
Hcerffibs Vjcelker paa salten Hav.
Ilden rog af sildre Bcrnko
For iiskolde Bolges Trwder.^)

I) Bankestokken. 2) Skibet.

I. en a r (beinar), nu Kongs-Lena i Hvarfs Prcestegjceld i Vester-Gotland.
er maassee nuvcrrendc Gullholm, en S med et Capel, hvilken ved et smalt Sund

er adstilt fra den sondenfor liggende Hermano i Morlanda Sogn paa Vestsiden af Den Orust i Ba-
Huus-Lehn; i saa Fald maa Udtrykket >Kl- »na i l3ulw>ua" vcrre urigtigt. Det fortcrlles
(i Cap. 333), at Kong Håkon Hakonsson lod Sen forst bebygge.

I 11. Binds 2det Hefte. 45
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O Skrekkelige! Fra Din Grund

Ålmenning sammenstimler;
Folk med milde Haand udsendte
Stcerke Hjcelp af Norges Velde.

Vapitel 290. Da Kong Håkon var seilklar, holdt han ost forbi Agder. Der spurgte han sin Sons,

''porsen Sens Aong Håkons Dod, og dette syntes ham et stort Tab, som det og var. Da styrede han
ferst til Tunsberg, hvor han kaldte til sig Erkebiffoppen og de ovrige Biffopper, samt de
forstandigste Mcend, og holdt Raad om, hvad Svar de skulde give paa det A3rende, som
Sir Ferant havde til ham og Jomfru Kristina. Dette laord syntes hans Mcend som

meligt, om Lykken vilde folge; thi bestemte Kongen sig til, efter sine Venners Raad, at

sige Sendemcendene Ja, og sende sin Datter Fru Kristina ud til Spanien efter de Ord,
Kongen havde sendt til ham, dog saaledes at Jomfruen skulde udkaare sig til Mand en af
hans Brodre, som hun, og de bedste Mcend, som Kongen sendte med i hendes Folge, likede
bedst. Derefter lod Kongen gjore i Stand til hendes Reise, og bestemte nogle Mcend
til at folge hende. De Fornemste deriblandt vare: Peter, Biffop i Hamar, Simon Prcedi
ker, med stere lcerde Mcend; desuden vare i Folget: Ivar Bose, Lodin
Lepp, Amund Haraldsson med mange andre gjceve Mcend, saa de vare mere end 100

Mand. Mange gjceve Koner vare og i Folge med hende. Kong Håkon udstyrede Jom
fruen hjemme fra med saa megen Rigdom i Guld, brcendt Sslv, hvide og gråa Skind
varer og andre Kostbarheder, saa ingen Mand vidste Erempel paa, at nogen Kongehaller
fra Norge var bleven saa rigeligen udstyret. Kongen lod ogsaa tiltakle en stor Snekke,
hvori der blev indrettet Soverum, paa den ene Side for Jomfruen, og paa den anden for

Sir Ferant; thi han kunde ei vcere hos andre Mcend formedelst Sosyge. Denne Fcerd
beredtes med stor Bekostning og Pragt, som Sturle qvad:

Raffe Konge Nngmo sender
Paa svulmet Hav til fremmed Land.
Aldrig spurgtes gjceve Konge
Vedre Hjemme-Fslge give.

gjceve Somcend
I Syderhavet imodtoge
Din Datter, som hun monne vcere
Et Kongebarn, i Landet fsd.

Saasnart Jomfruen var reisefcerdig, ginge de til Soes og kom til England ved larnamod.

Sturle:
Rige Konge! Flinke Mcend
Styred' nord fra Finnebygd,
For Dig at give Mode;
Planken proved hule Volge.
Ladte Skibe lod Du svceve

Fra hvert et Nsst paa breden Hav;
Og fra Norden Havets Ulv^
Hvcelver Sand om målet Staal ved Elven.')

!) Havhestens d. e. Skibets. 2) Vinden, iscer den heftige Nordenvind. 3) Gota-Elven. Målet Sta«l
er jcernbeslagne Skibsstavne.

<tap. 290. Farnam66n, Staden ved Udlobet af Floden i
i England.
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Medens Kong Håkon var i Tunsberg, kom sor fra Danmark Absalon Pr<ediker, som
var Provincialis over alle Praediker-Klostere i den norske Tunge. Han var sendt til Kong

Håkon fra Danakongen med den Begjoering, at Nordmamdene ei skulde hcerje hans Rige,
og sagde derhos, at Danakongen vilde heller have et Stcevnemode med Norges Konge, for
at forliges med ham efter gode Maends Raad. Kong Håkon bar dette for sine Venner,

som Alle fandt, at det ei maatte tages for Alvor, hvad Danerne sagde, eftersom disse ei havde
holdt hvad for var vedtaget. Derfor gav Kong Håkon Broder Absalon den Bejked, at

han vilde seile til Danmark efter sin Agt; men fare med Fred, indtil det blev provet om
Danakongen vilde holde Forlig med ham, etter hans Ord kun var Falskhed eller Fjas.
Med denne Besked foer Absalon sor til Danmark, og med ham Prior Sigurd, som

for var sendt herop om Vinteren. Nu gjor Håkon sig fcerdig til at reise fra Tuns
berg, og havde Mariesuden med sig, som var en Drage paa 30 Rorsbamke og det smuk
keste af alle de Skibe, som have vaeret gjorte i Norge. Hovedet og Halsene vare guldbe

slagne, og Seilene vare stukne med fager Som. Kong Håkon havde mange andre store
og vel udrustede Storskibe, og i Solskin var det aldeles at see som om Ilden brcendte af

Hovederne, Vimplerne og de forgyldte Skjolde, der vare ophamgte ved Stavnene, som
Sturle qvad:

Diglens rsde blev seet

Paa Seilets fagre Skrifters
Gyldne O! Rhinluens Dder'^)
Kneised' over Dine Drager.
Ild synes brcende paa Skibs?Raa

Af Ullerstibetss) siagne Guld;
Havets Ild6) rodfarved' alle

Da Kong Håkon var seilklar, seilede han fra Tunsberg med hele Flaaden oster over
Folden, og da sogte til ham en stor Hoer fra Vstsiden af Fjorden. Saa hart seilede Har
dangrerne Thorer Greipsson og Baard Groason ind paa Erkebiskoppens Skib, at Stavnen
gik af imod Skibets Bov, og styrtede med det samme Alt paa Soen, Stavnen og Skjol

dene, som derpaa vare; Vimplerne fcestede i Thorers Seil, hvorpaa de skiltes ad. Erke

biskoppen lod Baade ro hen for at optage Skjoldene tilligemed Stavnen, og lod denne
siden sattte paa Skibet igjen og gjore forsvarlig fast, og derpaa hcenge Skjoldene udenom.
Saalunde seilede Erkebiskoppen til Ekeroen Kongen i Mode. Da Kongen fik at vide, at Er

kebiskoppens Skib var bleven fordcervet, maerkedes det paa ham, at dette var ham meget til
Mishag; men Somme sagde, at der var brudt mindre itu, end Biskoppens Mcend fortalte,
og da dette blev sagt til Biskoppen, lod han kaste Stavnen af, som nu drev ved Stran

den. Forholdet mellem Kong Håkon og Erkebiskoppen var sommeligt, men koldt;
mod Junker Magnus var Erkebiskoppen hoflig, men mod faa Andre, ligesom heller ikke

imod Almuen. Siden holdt Kongen et Stcevne med sine Folk, og sagde hvilken Skade
han og alle Norges Mcend havde faaet ved den unge Konges Dod, men endskjondt den
almcegtige Gud havde tåget denne Son fra ham, var der dog godt Haab med Hen
syn til Kongevalg, saasom hans Son Junker Magnus endnu var tilbage. Erkebiskoppen

1) Guld, som smeltes i Digler. 2) Seilene vare smukt kantede og farvede med skinnende Farver.
3) Gallionen paa Skibet, som var et forgyldt Dragehoved. 4) Flodens Glands er Guld. 5) Skjoldets.
6) Guid.

Cap. 291, HarllenFrir, Indbyggerne i Hardang, see 1 B. V. 110.

Lueglindsend' Flaades Skjold.
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Vapitel 292
Magnus udnoev
nes til Konge.

kapitel 2!)3
Kong Håkons

Afseiling.

underststtede denne Sag mest. Da sagde Kongen: „Hr. Erkebiskop, da vi talte sam
men om Landeffifte mellem mine Sonner, onskede I meget, at Kong Håkon ene skulde
bcere Kongenavn ester mine Dage, men Junker Magnus v<ere Hertug. Da tykkedes det

Eder og flere andre Mcend underligt, at jeg ikke vilde kundgjore en saadan Ordning
dem imellem; men det syntes mig urigtigt, at gjere Forsljel imellem mine ligebyrdige Sen

ner; thi skjsd jeg, som stedse, min Sag til Gud, at han ffulde skifte imellem dem, og nu
er Udfaldet blevet saaledes, at Den er bortkaldet herfrå, som I Alle gjerne vilde have be

holde, men Hiin lever igjen, som I, og flere af mine Raadgivere, vilde unde mindre Hir
der, end ham tilkom." ErkebPoppen svarede: „ Derfor, Herre, bifaldt jeg det, fordi
jeg onffede, at kun Een ffulde vaere Konge i Norge i Sen, og ingen Mand undte jeg
denne Hceder bedre, end Håkon; thi han var den aeldste as Bwdrene, og ham havde jeg
desuden givet Kongenavn. Men efterdi at Gud haver kaldet ham bort, da under jeg nu
Ingen Kongevoerdigheden bedre, end Junker Magnus." Alle samtykkede heri lydeligen og
yttrede, at de gjerne vilde dette, hvorefter det blev besluttet, at Kong Håkon skulde holde et
almindeligt Thing og give Magnus Kongenavn; endog det var siedvanligst, at Kongen
blev tågen paa Brething i Throndhjem, saa synces det dog Alle forsigtigere, at Landet ei
var kongelsst, imedens Kong Håkon var borte fra Riget.

St. Hans Dag holdt Kong Håkon almindeligt Thing paa Ekere, paa hvilket Junker
Magnus udncevnedes til Konge. Erkebiffoppen Einar gav ham Kongenavn, hvorefter

han svoer alt Landsfolket ved at holde Lov og Ret. Derefter svoer
Knut Jarl til Magnus Konge, og derpaa Lendermomd, Stallare og Skutilsvende, og
endelig 12 Bonder af hvert Fylke. Messedagen havde Kong Håkon Kong Mag
nus til Gjcest hos sig tilligemed alle Lydbiffopperne. Erkebiskoppen havde megen Smerte
i Hoenderne, af den Aarsag var han der ikke; men derimod alle Lendermcend og Hirdfor
standere. Dagen efter uddcelte Kong Magnus blandt sine Mcend semmelige Gåver;

men fsrst til sin Fader Kong Håkon. Erkebiffoppen gav han et stort og kostbart Lang

skib paa mere end 20 Rorboenke med stere Gåver, ligesom han gav alle de bedste
Maend, som vare hans Gjcester, sommelige Gåver. Deraf blev han strax storligen ven

nesæl. Magnus antog da en stor Svite, og deriblandt de Fleste, som havde tjent hans
Broder Kong Håkon; thi han skulde blive tilbage for at vcerge Landet.

Derefter seilede Kong Håkon bort fra Ekewen med Flaaden; men Kong Magnus

vendte tilbage til Viken og sad om Sommeren i Tunsberg. Kong Håkon havde en glim
rende Flaade af3ls Skibe med sig til Danmark, som Sturte sagde:

Da Du, Kongeson, fra Nord
Paa Planke styred til jormed') Grund,

Det var som Lyn paa Havet foer;
Vslger pidsked Skibets Sider.

Kongens Mcend styred prcrgtigt Skib,
Pyntet ud med stolte Seil,
Gyldne Skibsbord' lod Du svaje,
Grundens Vogter! ved Sresund.

Kong Håkon styrede Flaaden ind til øresund, til Kaupmannahafn, hvor han lag

de sig i Refshale-Dybet, og Danerne faldt i stor Forundring over Hoeren, som baade
var stor og syntes at vcere vel udruster, saa at aldrig monne stig udenlandff Hcer vcere

I) lormungrund, hvorom Edda taler. Isrmet eller dyndet Jord betegner frugtbart Land. Isrmuw
grund betyder ogsaa i Edda Jorden, som Odins Ravne dagligen gjennemflyve.
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kommen til Danmark, og Danerne vare angest og bange for at det ei skulde komme til
Forlig mellem Kongerne. Saa qvad Sturle:

Himlens Ild paa Belgen syntes
Lobe op af breden Flaade,
Overalt hvor gjceve Konges
Hcerstib laae i Danavcelde.

Prcegtig Konge ret til Jorden
Styred Du, og her i Landet

Tirsdagen kom Kong Håkon til Kaupmannahafn, men Fredagen derefter kom ogsaa
Danakongen til Staden med en stor Hcer, og mange gjceve Herrer; der var Jacob, Erke»
biffop i Lund, og 3 Lydbistopper, samt larmar afße i Vindland. Men da Folk ssgte at

stifte Forlig mellem Kongerne, var der langt imellem. Nordmcendene skyndede Håkon
meget til at hcerje Danakongens Rige, men Kongen havde givet Danerne 6 Dages Stil

stand, som Gizur Thorvaldsson, der dengang var hos Kongen, qvad:

Snilde Konge bod alle dem,
Som nyde Slangens Luescede/)
Stilstand holde tryggelig,
Og scette Fred i Ncetter sex.

Mest gjorde Einar Erkebiskop sig Umage for Forlig; men det var, som det almindeligt

haver vceret for med Nordmcendene og de Danffe, ac jo lcengere de talede derom, jo storre
syntes dem deres Skade. Erkebiffoppen bragte da i Forstag efter Kongens Raad, at en»
hver af Kongerne ffulde scette Vcerd paa sin og sine Mcends Skade. Da Alt kom til
Alt, paastod Kong Kristoffer, at han vilde domme sorst. Da Kong Håkon erfarede
dette, syntes han, som sandt var, at den raadede for hele Sagen, som sidst domte, thi

gav han dertil sit Ja. Kongen havde ogsaa bestemt hvor Enhver skulde gjore Land
gang og hcerje, hvis de ei bleve forligte; imidlertid opstod Knur mellem Nordmcen

dene, fordi de ei monne faae Lov til at hcerje. Danerne vare meget tilboielige til Forlig;
thi dem syntes Norges Konges Magt at vcere stor, og et vanffeligt Folk at angribe, som
Sturle qvad:

Vidtberomte Agder-Konge!
For Alle fra det sondre Hav
En Skrcek det var med Dig at holde
Krigerluens Rcedsels-Thing.
Dig, Sognelandets Konge,

Bade alle Daner oM Forlig,
Glad' vinde Dine Fi'nder Liv

Da Kong Kristoffer overveiede denne Sag med sine Raadgivere, tyktes det ham at
vcere meget vansteligt, at bringe noget Forlig i Stand med Nordmcendene; thi tog han da

1) Som eie Guld.

Cap. 233. 1.un6,-, Staden Lund i Skaane, see 2 B. S. 21.
Ne, Den Rygen i Vindland eller Venden, see 2 V. S. 18.

Ingenlund Exempel gaves,
At Konge kom saa stcerk som Du.

Folkets Drot af snilde Raad,
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Gapitel 294.
Kristina Konge
datters Afreise

viseligen det Raad ester sine Venners Tilskyndelse, at han eftergav Norges Konge al
sin og sine Mcends Skade. Da Kong Håkon Horte dette, eftergav han ligeledes Da
nerne for al den Ufred og de Fiendtligheder, som de havde ovet mod Nordmcendene; til denne
Sag lagde Alle godt, som vare noervcerende, og alle Mcend bleve glade ved dette Forlig,
undtagen Jacob Erkebiskop og Hrr. larmer af Vindland. Ester Forliget dråk Kong Hå
kon med Danakongen i hans Landtelt, og Dagen derpaa gik Danakongen ombord paa
Norges Konges Skib og dråk med ham. Ved dette Forlig forbandt de sig iet saa fuld
komment Venskab, at Danakongen sagde, at han skulde vcere Håkon Konge i Sons Sted,
og Håkon ham i Faders Sted, og at den Ene skulde hjcelpe den Anden med sin Styrke saasnart
det behovedes. Siden gav Danakongen Kong Håkon gode Gåver; men Kong Håkon tilbod
Kong Kristoffer enten han vilde modtage afham Mariesuden, eller 3 andre Skibe, som han selv

kunde udvcelge asFlaaden. Danakongen tog imod Gåven; men vilde siden sende ncermere Bud
til Håkon Konge, om hvilke Skibe han vilde have. Derpaa skiltes de ad i stor Kjcerlighed,
og Kong Håkon foer nord til Norge ester Forliget, og Alle bleve glade ved hans Hjemkomst;
saa qvad Sturle:

Mcegtig Skaane-Konge

Gav Vugt-Ildso Gåver;

Da kom Raumers Konge
Uden Skude tidlig hjem

Det funde kjcekke Folk.

Kong Håkon foer forst til Tunsberg, hvor han gav Hjemlov til alle sine Mamd; her
tras han Kong Magnus og Dronning Margreta. Siden fore de baade nord til Bergen.
Der gav Kong Håkon Magnus Rygjafylke. Derefter fore de nord til Throndhjem, hvor
de agtede at sidde om Vinteren. Dronningen og Fru Rikiza vare paa Kongens Skib.

Nu have vi at fortcelle om Fru Christinas og hendes Folges Fcerd, da de fore for
over Havet fra England til Normandiet. Da de kom der, vilde Ivar Engleson fare vester

ud den almindelige Skibsvei; men Sir Ferant, Thorlaug Bose og de som havde A3ren
de til Kongen i Frankrige vilde finde ham forst. De toge derfor Landveien, og kjobte
mere end 7l) Heste, omfram dem, som de for havde. Thorlaug Bose og Sir Ferant fore til
Frankernes Konge, som tog vel imod dem, og da han fik at vide, at Jomfruen var i Folge
med dem, bad han dem lceggeVeien vester over Gaskogne, og gav dem sine Leide-Breve med Segl

for at skaffe dem al den Hjwlp paa Reisen overalt i Riget, som de behovede. Saaledes fore de
til en Stad, som heder Narbonne i Kongen af Aragons Rige, og ligger ved lerusalems-
Havet. Da den Herre, som var i Staden, fik Kundskab om lomfruens Ankomst, indbod

han hende til sig tilligemed alle hendes Mcend, og de bleve meget vel modtagne. Derfrå
fore de over Catalonien, over store Fjelde og besvcerlige Veie langs med lorsala-Havet

1) Havets Ild, d. e. Guld.

294. l3a.«Kun Oasonnia), Landstadet Gascogne i Frankrige.
Nurk on, Staden Narbonne ved eller AHHaicwr-buk (Middelhavet) i Provindsen

Languedoc i Frankrige.
KllBtatlnn Kongeriget Castilla eller Ny-Castilien i Svanien.

Gjceve Folkets Herre,

Guldsamlcr havde Held;

Med stsrste Pragt og 3Ere;
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til den Stad, som heder Gerun. Da Jarlen der i Staden spurgte til Jomfruen, red han

hende med to Biskopper og 300 Mand vel to Mile imode, og da hun kom frem til Sta
den, tog Jarlen hendes Hest i Bidstet, imedens hun paa den anden Side fulgtes af en Bi
<kop, og saaledes blev hun ledet ind igennem Staden med den storste Hceder lige til hendes
Herberge; da tog Jarlen Jomfruen af Hesten, og holdt dem Alle Kost i tre Dage. Jom
fruen befandt sig vel paa Reisen, og stedse bedre jo lcengere hun kom frem. Da Jom
fruen red til Barsalon, red Kongen af Aragon hende imode med tre Bistopper og en utal

lig Hoer, mere end tre Mile, og hilsede hende paa det sommeligste. Kongen tog selv hen
des Vidsel, og ledede den Hest hun sad paa ind i Staden, hvor han gav hende og hendes
Mcend den bedste Bevoertning i to Dage, og saaledes fremdeles igjennem hele sit Rige;
men hvor de kom til nogen Stad, der bleve de modte af Jomfruer, Riddere og Baroner
til Hest, efter Kongen af Aragons Foranstaltning. To Dage for Juul kom Jomfruen til

en Stad i Kastet, som heder Sarre, hvor Louis, Kongen af Kastels Broder, og Bistoppen i Afs
torga rede hende imsde, og bleve de der meget vel modtagne. luleqvcelden kom de til

Burgs, hvor de ligeledes bleve overmaade vel modtagne; de havde Herberge i et Kloster,
hvori Kongens Soster Beringer var, og Horte Messe i Staden. Tredie Dag Juul ved
Messen offrede Fru Kristine et stort Bordkar, et andet havde hun for ofret i Rodemadun,
og af Sligt fik hun saa stor Berommelse, saa ingen Mand vidste Erempel paa, at nogen

udenlandst Jomfru havde nydt storre A3re, og ikke haver saa hcederlig F<erd vceret gjort fra
Norge, saavidt Mcend kunde hugse, siden Kong Sigurd gjorde sin Reise. Fjerde Dag
Juul rede de ud af Staden Burgs, efter Overlceg med Kongen af Kastet, som vilde at

Jomfruen skulde komme til ham ottende Dag Juul; men samme Dags Aften sendte Fru Be
ringer Jomfruen 7 Qvindfolksadler, alle stadselige, og en Baldakin, som hun selv skulde
bcere. Samme Dag red Kongen af Kastel og Palens Jarl Jomfruen imode med en stor

Skare, modtager hende venligen som sin Datter, tog hendes Hest i Bidstet og fulgte hende
hsederligen til Staden. Tiende Dag Juul red Kongen selv med hende til Vallident, hvor
Kongens Son med en utallig Moengde Riddere, Baroner, Erkebiskopper og Lydbistopper

samt Scndemoend, saavel christne som hedenste, red dem imode. Kongen lod hende give et
sommeligt Herberge, og viiste hende mere A3re, end der nogensinde tilforn var viist nogen
udlcendist Mand eller Qvinde; hver Gang Kongen eller Dronningen vilde tale med hende,
ledede de hende begge til Scede. Siden sendte Kongen af Aragon Brev til sin Svoger,
Kongen af Spanien, hvori han bad om, at han vilde give ham Jomfruen til Mgte.
Kongen fremforte dette for Jomfruen og Nordnnendene, overladende hende Valget i dette
Giftermaal og sagde, at han var gild Mand og stor Hovding. Men efterdi Nordmcen

dene vidste, at Kongen var noget alderstegen, sunde de Betcenkeligheder derved, og det blev
heller ikke oftere bragt paa Bane. Derpaa opregnede Kongen sine Brodre for Jomfruen,
og sagde Enhvers Egenstaber. Frederik, som var den «eldste, beffrev han som en rast Mand og
Ridder, en god Herre i sit Rige, og en dygtig Iceger, hvoraf han havde faaet et Skur i

<36i un (Keri-un, tleinn), Staden Gerona i Kongeriget Xatalunia (Catalunna eller Catalo
nien) i Spanien.

v ar/. «lon Staden Barcelona i Catalunna.
sairs (Barti), Staden Soria i Oammcl Castilien.
Vu, ssß

Nod small un (Kntliemallun) er, ligesom Nulla og de Gamles Vencrvnelse paa
Staden Nonen i Nordmandie i Frankrige, see 1 B. S. 71.

Vallillent, Staden Valladolid i Kongeriget Leon i Spanien.
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Vapitel 295.
Kongcrnes °g
Dronningens

Mode.

kapitel 296.
K«»gernes oq
V»rqcr Jarls

Mede.

Overlwben. Men om sin Broder Henrik sagde han, at han var den bedste Nytter af alle

sineßrodre; dog tilfoiede han, at han her ei kunde komme paa Bane, eftersom han havde gjort

Opstand imod sin Fader. Skerius, bestemt til Erkebiskop, erklwrede han for en dygtig
Mand, vel stikket til Klerk i Toledo; men at hans Broder Philippus, bestemt til Erkebiskop
af Sevilla, derimod ei var stikket til at vaere Klerk, da han heller vilde more sig med Hege
og Hunde. Han kalder ham den bedste Bjorne« og Vildsvins-Skytter, stedse glad og mun»
ter, mild og besteden og den bedste Selstabsfcelle, han er og den stcerkeste af alle vore Bro

dre og derhos en god Rytter. Om hans Vcert og Skjonhed sagde Kongen Intet; thi
Nordmcendene kunde jaevnligen see ham selv. De maerkede snart, at Kongen likede ham
bedst af sine Bwdre, ligesom og Jomfruen og Nordmamdene; thi kaarede hun sig ham

til Mand ester sine Venners Raad. Saa siger Sturte:

Fra breden Borg mod Pigen ride;
Vidt om glcedes valffe Folk
Ved Havets Ild/) som Din Gave.
Siden kaared' snilde Brud,

Ester gjcevest' Mcends og Eders Raad,
En af hoederlysten Kongens Vrodre,
Som hun til Mage vilde have.

Det var Aste.Onsdag, da Hr. Philippus foestede sig Jomfruen med Guds Mistund,

Kongen afKastels Raad og hendes egen Villie. Hendes forste Bon til Hr. Philippus

var, at han vilde lade bygge en Kirke for den hellige Kong Olaf, hvortil han og svarede Ja,
ligesom Alt hvad hun bad strax tilstodes hende. Det blev bestemt, at Brylluppet stulde
voere Ssndagen ester Paasteugen. Da Tiden kom, feiredes det med den sterste Pragt, som

der i Landet var mulig. Onsdagen ester Brylluppet, kom Kong Håkons Svende Thorald
og Bjarne til Spanien, og berettede om Kongens Fcerd. Siden lavede NordMlendene

sig til Afreise. Peter Bistop, Andres Nikolausson og Amund Haraldsson fore tilbage

til Norge; men Ivar Engleson, Thorlaug Bose med nogle andre, toge Veien til Jerusa
lem, og Ivar dode paa denne Reise.

Den Vinter da Kong Håkon sad i Throndhjem ester Forliget med Danakongen,
rustede Kong Håkon og Kong Magnus sig til en Reise op i Landet, og fore sorover Dovre»
fjeld. Da havde Kong Håkon raadet over Norge i4l Aar. Fru Dronning Margreta

foer den ydre Vei og havde et Skib til Bergen, som hedte Sauevommen; her tog hun Ma
riesuden, paa hvilket hun fortsatte Reisen oster til Viken, hvor hun tras Kongen i Tunsberg.
Einar Erkebistop foer ikke nordenfra; thi der havde sundet nogen Misforstaaelse Sted

imellem Kong Håkon og ham, da de stiltes ad. Kong Håkon og Kong Magnus fore
oster til Elven til et Mode med Birger Jarl. Da havde Danakongen sendt Bud efter
Hjcelp baade til Kong Håkon og Birger Jarl i Svearige; thi Hrr. larmar gjorde stor

Ufred i Sjceland, ligesom Grev Alfs Sonner, lon og hans Brodre, hcerjede Jylland, af

hvilken Feide der blev stor Ufred i Danmark.
Da Kong Håkon og Birger Jarl modtes ved Elven, talcde de mangenlunde om

Danakongens Ordsendinger og andre Ting, som Landenes Tarv krcevede. De aftalte mel«

i) Guld.

'l'ulet, Staden Toledo i Kongeriget
Oihllill, Staden Sevilla i Andalucia i Spanien.

leg Horte, at en Mcengde Folk
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kapitel W?
Om Oissur.

lem sig, at de samme Aar skulde udruste en Hoer baade fra Svearige og Norge, for at

hjcelpe Kong Kristoffer mod hans Uvenner, og det blev bestemt, at Kong Håkon og Bir
ger, hver for sig, skulde stille 400 Mand, med mindre En af dem vilde stille fiere. Alt
aiksom soedvanligblideligen til imcllem dem; thi deres Venskab tiltog, jo lcrngeredethavdevaret.
Da foer ogsaa Fru Rikiza op til Svearige med sin Fader, og Kong Håkon viiste hende al

H<eder ved Afskeden. Junker Sverrer blev tilbage hos Kong Håkon, der elskede ham

hoit; han var ogsaa den haabefuldeste Pngling. Samme Tid sendte Kong Håkon Ma
riesuden sor til Danmark, og Danakongen tog meget venligen mod denne Forcvring, saa
velsom den Ordsending, som bragtes ham, at Håkon Konge og Birger Jarl vilde komme

ham til Hjcelp, saa saare han monne behove det. Kong Håkon foer fra Elven, saa
snart han var fcerdig, og nord i Viken, hvor han dvcelede en kort Tid i Tunsberg. Der
frå reiste han nord i Landet, og kom ved Helligdagenes Tid til Bergen, hvor han opholdt sig
om Sommeren, og ordnede mange Ting der med sine Moend. Om Vaaren forud af
bramdte den storste Deel af Byen Tunsberg til Manges store Skade. Samme Host
kom de, som havde fulgt Christina til Spanien, tilbage, nemlig Broder Simon, Lodin
Lepp og Amund Haraldsson. De kom soveis fra Spanien paa en Kug. Peter Bi
skop foer derimod Landveien til Flandrcn, og kom noget senere. Andres Nikolausson

blev tilbage i Frankrige il 2 Maaneder. Peter Biskop og Folge fortalte Kong Håkon
mange Tidender fra Üblandene, som og om, hvorlunde Kongen af Spanien havde modta
get hans Datter Jomfru Christina og alle hendes Ledsagere, hvor kongeligen han havde viist sig
ved Afffeden, i det han skjcenkede dem i Penge ikke mindre end 800 Mark reent Solv,
omfram hvad de til Kosthold behsvede. De talede og meget om, hvor stor en Ven han

var af Kong Håkon; thi hvorsomhelst han havde Strid, skulde hans Hjcelp staa ham rede,
tun ikke mod Kongen af Frankrige eller Aragon, eller Englands Konge. Kong Håkon
lovede derimod at yde Kongen af Spanien al Hjcelp, kun ei mod Kongen af Danmark,
Sveakongen eller Englands Konge. Kongen af Spanien rustede den Gang en Hcer mod
Hedningerne, og skyndede Kong Håkon meget til at folge med sig, og saaledes lose sig fra
det Korstog, han havde paataget sig. Thi Paven tillod at dette Tog skulde ansees lige
med et Korstog til Jerusalem. Samme Sommer kom Peter Biskop op til sin Bispe

stol i Hamar, ester at have faaet hcrderlige Gåver af Kongen, fra hvem han skiltes med
meget Venskab.

Om Sommeren sad Kong Håkon i Bergen og Gizur Thorvaldsson var hos ham.
Ham sendte Kongen til Island og gav ham larlenavn, hvorimod Gizur lovede at frede
Island, og lade alle Bonderne udrede den Skat, som han for havde krwvet. Gizur gjorde

sig megen Umage for at faa dette paa det lempeligste bragt i Veie. Kongen gav ham
tilligemed larlenavnet mange sommelige Gåver, og sendte ud med ham sin Hirdmand

Thorald Hvite, ligesom mange andre af hans fortrolige Venner bleve sendte til Island paa
andre Skibe for at tilsee, hvorlunde Jarlen udforte Kongens Mrende. Da nu Gizur

kom til Island, gjorde han bekjendt, saa vidt og bredt han kunde, hvad Kongen havde gjort
mod ham, at han havde beviist ham mere Hceder end nogen anden Mand paa Island,

formedelst det Hcedersnavn han havde givet ham foruden mange andreWresbeviisninger, og det
lod han og sige, at denne ingen Penge skulde koste ham, og ingen Skat skulde
derfor laegges paa Landet; samt at de Mcend som ginge i Jarlens Tjeneste, eller bleve

I) Navn-Forbedring, svarer til vort Titel."

Cap. 296. ai, <ir, Flandern, see rlNminAjai2n<l 1 V. S. 133.
I'r nu 2, Frankrige, see I?l3kKl»u6 18. S. 129.

111. Binds 2det Hefte
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hans Hirdmamd og Skutilsvende, skulde faae samme Vcerdighed af Kong Håkon i Norge.
Derfor ginge mange gode Mcend i Jarlens Tjeneste, og asiagde Håkon Konge Troffabs-Ed.
Snart kom Folk til Kundffab om, at Jarlen falffeligen havde forebragt Kongens Ord; men
ikke destomindre bevarede de deres Troskab mod Jarlen og Kongen. Om Jarlens og Is

lcendernes indbyrdes Forhandlinger haves mange Fortcellinger. Vinteren for Jarlen kom
til Island, tog Thorvard Thorarinsson Thorgils Skarde af Dage i Hrafnagil, fordi Kon
gen havde sat Thorgils over Åfjord og alle Herreder nordenfor Oxnadalsheden, som han
kaldte sine Eiendomme; men hvortil Thorvard ogsaa syntes at have Hjemmel ester sin Svi

gerinde') Steinvor.
Kapitel 288. Kong Håkon sad i Bergen om Vinteren, og dette var hans Regjerings-Aar.OmKonq Håkon e> > <ci << c?> >?
og Danerne. Vaaren efter kom de Ord fra Danakongen, at Kong Håkon, saavelsom Birger Jarl, ffulde

fare ham til Hjcelp efter det Loste de havde givet. Da disse Ord kom til Håkon Konge,
stcevnede han til sig Lendermcendene og Sysselmcendcne, lod scette de Skibe paa Vand, som han
vilde have, og udbsd Leding; da han var fcerdig, seilede han oster langs Landet. Da han
nu kom ostenom Icederen, kom to Riddere ham imode fra Danmark, der bragle ham den
Tidende, at Kong Kristoffer var dod; men Dronningen og alle Hovdinger sendte ham
mundtlig Bud, at han desuagtet skulde komme dem til Hjcelp, som han havde lovet Kong
Kristoffer. Han gjorde da, som ellers altid, holdt sit Ord, og lagde forst ind til Tuns
berg, hvor der samledes en stor Moenge Folk fra Viken, foer derpaa samme Sommer
til Danmark med en stor og vakker Håer, og styrede lige til Kaupmannahafn, hvor han
traf Dronningen. Birger Jarl kom ikke den Sommer til Danmark; men havde dog Le

ding ude, hvormed han gik ostenfra til Blekingen. Da Kongen kom til Kaupmannahafn,
havde Dronningen og Danahovdingerne forligt sig med Alfs Son, og syntes saaledes ei at

behsve Norges Konges Hjoelp. Det mcerkedes af Håkon Konges Ord, at han tyktes
Danerne havde viist sig vcegelsindede og sveget Overeenskomsten. Kong Håkon gav og
Dronningen sommelige Gåver, og ligesaa Dronningen ham igjen. Da Kongen var i

Kaupmannahafn, lod han tåge en Kug ved Malmhaugar i Vresund, som tilhorte Hr. lon,
en Broder af Jacob Erkebistop af Lund; der var ombord nogle Moend, som havde vceret
med larmar, hvem ErkebWoppen og hans Broder understottede mest af Danahovdingerne.
Håkon Konge lod Mcendene lede frem, og bad Danerne komme for at kjende, om hvad
enten de vare Kjobmcend eller Ransmcend; men deres Landsmcend kjendte dem strax for

at vcere de vcerste Rovere, hvorpaa Somme bleve halshugne, og Somme paa anden Maa
de strassede. Håkon Konge beholdt Kuggen, som stden blev hans Heste-Kug. Ikke saa--

snart spurgte larmar, at Håkon Konge var kommen til Danmark, forend han styede sor
under Vindland. Danerne toge Erik, en Son af Kristoffer, som da var i Bornealderen,
til Konge.

Vapitel 299. Kong Håkon foer om Hosten tilbage til Norge og nord til Bergen, hvor han fad
Kong Magnus om Vinteren, og dette var hans Regjerings-Aar. Den Vinter dode Peter Biskop

i Hamar, som syntes at vcere stor Skade; men efter hans Dod holdt Korsbrodrene et

Mode mellem sig om Bij?opsvalget. De bleve ikke enige, og de finge Ingen valgt; men
overdroge Valget til Erkebiskoppen. De sendte saaledes nogle Mcend til ham, og bade

1) I Texten: Maagkone.

Cap. 297. Ui «kn l,^i I, en Gaard i (Dfjord) i det nordlige Island.
Oxu l> 6nlBNei»!i, en Hede ved (Srnedal) i ovenmeldte Sfjords-Eyssel.
Cap. 2!)8. IVIlllmnauK»!-, nu Malme» i Skaane.



Håkon Hakonssons Saga. **357

ham bestemme, hvo der skulde vcere Biffop af dem de havde forestaaet. Erkebiffoppen gav
dem Valget tilbage; men udncevnede dog dertil en Korsbroder ved Navn Lodin, som in

gen Ven var af Kongen.
Kong Håkon sad i Bergen om Vinteren. Sommeren for havde han spurgt fra 300

Island, at Gissur Jarl havde lagt liden Vind paa at fremme hans Mrende hos Islcen- Kong Hak°« °g
derne; thi sendte han Ivar Arnliotsson og Paal Linseyma tidligen om Vaarcn over til Is

land med Befaling at indfinde dem paa Althinget. Da de kom paa Thinget, var Gissur
Jarl og de fleste Formeend der forud, og der bleve Kong Håkons Breve fremlagte, hvilke
bleve paa forffjellig Maade modtagne. Jarlen fremforte Kongens Mrende, dog paa en
anden Maade end som i Brevene stod; men mest fatte Jarlens bedste Venner, Sorlcendin

gerne, saavelsom de der vare komne ostenfra Thjorsaa, sig imod at betale Skat. Ivars og
de Andres Mrende bleve saaledes om ikke, og de fore samme Sommer over, og indfandt

sig hos Kongen. Det var deres Paastand, at Sorloendingerne ei saa djcervt havde neg
tet at give Skat, dersom det havde vwret mod Jarlens Sind.

Den Sommer da Kong Håkon sendte Ivar og Paal over til Island, foer han fra 301
Bergen oster til Tunsberg, og med ham Kong Magnus. De fore oster til Elven for at pe« "'Holum,

mode Birger Jarl, og Alt gik saare venligen til imellem dem. Jarlen og hans unge
Sonner tilligemed mange gjceveMcend vare Kongens Gjcester, og de knyttede deres Venffab

saa fast, at det ei skulde oploses saalcenge Baade levede, hvorhos de aftalte, at de ffulde mo
des na?ste Sommer. Kong Håkon foer til Viken, og med ham var Henrik, Biskop af
Holum, der lcenge havde fulgt ham. Da Kongen kom ostenfra til Folden, blev Biskop
Henrik syg. Kort efter seilede de vest over Folden til Tunsberg, og strår efter dode Hen
rik Biffop og blev bcgraven i Olafskirken i Tunsberg. Kongen sang selv paa Gravbak

ken, og talede ved Graven mange fagre Ord til Biskoppens Berommelse, hvilket han i
mange Henseender fortjente.

Derefter fore Kong Håkon og Kong Magnus til Bergen, og agtede sig derfrå til

Throndhjem. Da de St. Olafs Aften kom til Nidaros, var Einar Erkebiskop for dem A
i Byen, der var ogsaa kommen Korsbroderen Lodin fra Hamar, som efter Erkebiskoppens

Raad mod Kongens Villie var valgt til Biskop, hvorover han lagde Erkebiffoppen megen Vrede
til. Da nu Kong Håkon lagde til Byen oppe i Aaen, svingede hans Skib ind paa Tiran
den lige over for Bakke og kom paa Grunden der. Erkebiffoppen roede til og befalede

sine Mcend hjcelpe til, at Skibet kunde komme af; men Kongen vilde ingen Hjcelp modtage

af ham. Siden lod Kongen scette Stotter under Skibet, at det ei skulde kantre, nåar
Ebben kom. Da nu Floden kom, flod Skibet, og Kongen lagde ind til Byen, hvor Erke
biskoppen gik dem i Mode med en fager Procession. Erkebiffoppen, som gik med Sira
Lodin under Armen, kyste Kongen, men viste sig noget forlegen. Lidt senere havde Kon
gen et Mode med Erkebiffoppen om Bispe-Valget i Hamar, og Erkebiffoppen vilde srem

deles, at Lodin ffulde vcere Biffop i Hamar. Men Kong Håkon såtte sig tvcert derimod,
hvorover der blev en stor Strid imellem dem, saa det kom dertil, at Kong Håkon appel
lerede mod Erkebiffoppen til Paven, og Erkebiffoppen blev derover overmaade vred. Da

(sap. 3W. en Elv, som stiller imellem Naudar- og paa det sydlige
Island.

(sap. 3ttl. Ilnlur paa det nordlige Island, see 1 B. S. 68.
I?oI6!u (I<'o1!o), nu Folloug, see 1 V. S. 61.
Cap. !W2. VaKKi, Bakke-Kloster ved Nidaros, see foran S. 53.
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Kong Magnus saae dette, gik han imellem dem, og deres Venner paa begge Sider gjorde

sig megen Umage for at forlige dem, ligesom og Lodin selv undslog sig for at voere Biffop.
Omsider bragle Kong Magnus det dertil, at Kong Håkon og Erkebiffoppen modtes, og
ved dette Mode vare tilstede: Kong Magnus, Biffoppen af Suduroerne og Gillibert, som
da varKong Håkons Klerk, og havde vceret Erkedegn i Hjaltland, og som KongHakon vilde have
til Biffop i Hamar. Enden blev, at Erkebiffoppen valgte Gillibert til Biffop; men Lodin

opgav sin Ret. Eftersom nu denne Sag var ffudt under Paven, sendte de Gillibert, som
var valgt efter begges Villie, til ham, og han foer til Paven med Breve, saavel fra Kon
gen, som Erkebiffoppen.

Kapitel 30.?. Sommeren efter foer Kong Håkon ind til Frosta-Thing og afgjorde Kongens Sager,
.til Håkon. Siden forfoiede han sig sor i Landet, og med ham Kong Magnus. De kom om Hosten

til Bergen, hvor Kong Håkon sad om Vinteren; men Kong Magnus foer sor til Sta
vanger og sad der. Samme Host kom Ivar og Paal fra Island og fortalte Kongen

Udfaldet af deres 2Erende, og han fandt at Gissur Jarl siet ikke havde udrettet mere end
han havde lovet. Dette var hans Regjerings-Aar, og Vinteren efter dode Junker
Sverrer, hvilket Kongen, saavel som mange Andre, syntes at vcere et stort Tab.

«kapitel 304. Kong Håkon og Kong Magnus havde om Sommeren sendt Broder Nikolaus til

demcen^tttSar- Danmark for at frembringe Kong Magnus's Frieri til Jomfru Ingeborg, Kong Erik den
Helliges Datter. Broder Nikolaus ffulde fare alt sor til Sarland til Hertugen, hendes

Morfader, for at erfare hvad han lagde til i Sagen; thi han var en saare mcegtig Hov
ding, og en af de 8 Mcend, som ffulde vcelge Keiseren, og var lillige Keiserens Drost, hver
Gang han var i den nordre Deel af Tydffland. Da nu Sendemcendene kom til Hertu
gen, tog han sig lidet deraf og sagde, at hans Datterdatter var danff paa Fcedrene-Side,
og at Danerne raadede for hendes Giftermaal. Derpaa lod han fremstille for dem to af
sine Dottre, vel pyntede, og sagde: „for mine Dottre raader jeg, om Nogen beiter til dem."
Derefter fore Sendemwndene tilbage til Danmark, og saa til Norge, og sagde Kong Håkon
Udfaldet paa deres Mrende.

Efter Junker Sverrers Dod fore Kongerne Håkon og Magnus ind til Sogn, og saa
over Fjeldet til Oplandene, og da de kom til Ringisaker, modte Einar Erkebiskop dem, og

foer med dem ssr til Viken; i Tunsberg traf de Broder Nikolaus, som fortalte dem sit
Mrendes Udfald. De sendte derpaa Sira Affatin og Broder Nikolaus sor til Danmark
til Dronningen, Grev Ernest og de Mcend, som havde Svar at give for Jomfruen, for at
erfare denne Sags Udfald. Medens de vare paa denne Reise, fore Kongen og Erkebi
ffoppen oster til Elven for at mode Birger Jarl; men endffjondt de laae en Stund i Elven,
og biede paa Jarlen, kom han dog ikke. Derefter fore de nord til Viken, og biede i Tuns
berg indtil Affatin med Folge kom fra Danmark. Nikolaus blev tilbage der sor, men
Affatin bragte de Ord fra Dronningen, Greve Ernest og Jomfruen, at Kongen ffulde sen-

de hende et hcederligt Folge i Mode, hvorimod Dronningen og lomfruens Frcender lovede

at udstyre hende hoederligVn og paa det bedste til denne Fcerd.
Siden besluttede Kongen at ffikke Jomfruen Sendcmcend imode, og deres Formwnd

vare Håkon Biffop, Ogrnund Krcekedauds, og Borgar hans Son, Paal Gaas, og Lodin
bora hentes. .

Ou<ii'lwimai', er paa dette Sted en aabenbar Feil uden Tvivl for
Cap. 31>3. I'in«t»-Ziin3, see 1 V. S. 90.
Cap. 304. 8«xllluc!, hvorom see 4 V. S. 6.

(Fjeldet), her Alperne, see 1 V. S. 6, cfr. 2 V. S. 5.
Cap. M5. Ninx;»llKl-, Ningsager paa Hedemarken, see 1 V. S. 33.
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Gapitel s«i?,
Om Ekotteton

m,?!!d

Staur. De havde 7 Skibe, de fieste store; Biffoppen havde et Skib paa 20 Sceder,
men Vgmund en stor Drage, ligesaa Paal Gaas, dertil havde de meget, vakkert og vel
udrustet Mandffab. De fore til Danmark og kom til Hosver i Jylland den Stcevnedag,
som Danerne havde sat dem, og det var en halv Maaned for St. Olafs Dag. Da de
kom der, modte de ingen Mand, hverken fra Dronningen eller Greven, som gav dem nogen
Besked paa deres Mrende. De sendte derfor Bud til Klosteret, hvori Jomfruen var, for
at erfare, om Noget var bestuttet angaaende hendes Fcerd til Norge. Hun svarede, at
aldeles Intet var bestuttet, det hun vidste. Hun sendte derpaa sin Svend til Dronningen
for at sporge, om hun vilde trcesse nogen Foranstaltning til hendes Reise; men Dronningen
gav det Svar, at hun kunde Intet foretage ved den Sag saa hastig, formedelst den Strid

hun havde med Hertugen. Nu lod Jomfruen Nordmcendene underrette herom, og da de
saaledes vidste, at Dronningen ikke vilde fsie nogen Foranstaltning for Jomfruen og de

Mcend, som skulde drage Omsorg for at bringe hendes Reise til Norge istand, saa foer
Håkon Bistop, og de Mcend som vare med ham paa denne Fcerd, op til Klosteret for at

trcesse Jomfruen. De talede med Jomfruen, bade hende sclv tåge sin Bestutning og fkyde
sin Sag under Guds og Håkon, Norges Konges, Vold og Forsorg. I Forstningen

fremforte hun meget derimod, og mest ac hun var kun lidet forberedt til en saa hurtig Af
reise; men de svarede, at Alt hvad hun behovede var paa rede Haand. Enden derpaa
blev, at Håkon Biskop trolovede Jomfru Ingeborg med Kong Magnus, og de bestemte en
Dag, da de skulde mode Jomfruen, og hun folge dem til Skibene, hvis imidlertid ingen
Bestutning om hendes Reise kom fra Dronningen. Paa den Tid laa Birger Jarl i
Oresund med Sveahceren, og da han spurgte til Nordmcendene, sendte han Bud til Hå
kon Biskop, at de stulde bie, da han vilde trcesse dem, om Tid gaves. Men Nordmcende
ne fkynd te sig ikke destomindre afsted; thi de vidste forud, at Jarlen havde beilet til Jom
fruen paa sin Son Kong Valdemars Vegne, og derfor havde de ingen Tro til ham. Da
Etcevnedagen kom, gjorde Nordmcendene sig fcerdige til at gange til Klosteret, og lode

nogle blive tilbage for at vogte deres Skibe. Bistopven, Nordmcendenes Krigshovdinger
og den bedste Deel afMandstabetvcebnede sig som til Slag; thi de varebange forden Bestut
ning, som Danerne vilde tåge, da de vidste, at de selv havde liden Styrke i saa folkerigt Land.
Da de kom til Klosteret, stod Sagen i samme Stilling som for; thi henvendte de sig til Jom
fruen og bade hende holde sit Ord og folge dem til Skibene. Jomfruen holdt Alt hvad
hun havde lovet, og beredte sig til at reise med dem tilligemeo to Riddere og hendes Sven
de. Hende fulgte og 8 Piger, og Alle ginge de derpaa ombord. Priorinden i Klosteret

sagde kun lidet hertil; thi hun havde stor Frygt for Nordmcendene. Dette ffede ien
saadan Hast, at Danerne ei vidste Noget derom, for hun var kommen paa Veie, og de
Riddere, som fulgte med hende, havde ingen andre Klceder, end de de stode og gik i. Nord
mcendene forlode Danmark i en Fart og kom ingensteds i Land for i Tunbberg Aftenen

fer den sidste Olafs-Fest.
Medens Sendemcendene vare i Danmark, fore Kongerne tilligemeo Erkebiffoppen

nord til Bergen. Der kom Sendemcend vestenfra Skotland fra Alexander Skottekonge,
nemlig en Erkcdegn og en Ridder, ved Navn Misset; men Kongen syntes de fore mere

med fagre Ord end med Troffab. De fore saa hemmelige» bort igjen, at Ingen vidste
Noget derom, ferend de allerede vare under Seil. Da sendte Kongen Brynjolf lonsson

Cap. 3N3. ll us ver eller (Norsne»), nu Vyen Horsens i Nsrre Jylland.
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Ga pite» 308.
Om K. Håkon

Gapitel 309
Brylluppet.

efter dem, der hentede dem tilbage med sig, og Kongen siger, at» de skulde blive i Norge om
Vinteren, fordi de mod Sendemcends Viis vilde fare orlovslost afsted.

Biskop Håkon sendte Mcend med Vreve til Kong Håkon, og fortalte ham Alt om
deres Reise, som og at Jomfru Ingeborg var kommen til Norge paa Guds og Kongens

Naade; han sagde ogsaa, at med saa faa Folk, som de havde, torde de ingen Tro scette til
Danerne, og bie der indtil Jomfruen kunde berede sig saa sommelig til Reisen, som hun on«
slede og hendes Vcerdighed fordrede; men ikke skortede det hende paa Gods i Danmark.
Dette Brev kom til Kong Håkon i Bergen, og han udlod sig vel om Biskop Håkons Wrende,
da Jomfruen var med og med fri Villie havde fulgt ham. Da Kong Håkon saaledes
var underrettet om at Jomfruen var kommen til Norge, lod han gjore Anstalt til at mod

tage hende og Biskoppen. Han stcevnede til sig alle de bedste Mcend i Landet, Hr. Knut
Jarl og alle Biskopper; thi Kong Magnus vilde, at Brylluppet skulde holdes snarest mu
ligt. Erkebiskoppen var da i Bergen, og havde såret ostenfra om Sommeren med Kong

Magnus og fulgt med ham ind til Stavanger, hvor de da vare sammen den hele Sommer
og holdt fcelles Bord. Kong Håkon sendte Mcend afsted for at mode Biskoppen og Kon
gedatteren. Disse havde ingen fsielig Vind paa Reisen sorfra, og blev liggende henved tre Uger
underveis; de ankom saaledes til Bergen 3 Dage for den sidste Mariemesse og lagde forst ind i

Laxevaag. Kongen gik strax til sine Skibe, ligesaa Erkebiskoppen med alle de fornemste Mcend,
og agtede at mode Jomfruen; men Veiret var saa hvast, at de ei kunde bruge Aarer
ne. Dagen efter roede Kongerne og de bedste Mcend Jomfruen imode, og Kongen tog

imod hende med den storste Venlighed ligesom og hendes hele Folge. Det var bleven
saaledes bestemt, at Jomfruen ikke skulde komme i Kongsgaarden forend Brylluppet skulde
vcere; hun begav sig da op til Mikaels Kloster, og Biskop Håkon med hende; her var

hun i 7 Ncetter. Da Kong Håkon var kommen hjem, og havde seet Jomfruen, sagde
han: „det var min Agt, at tåge vel mod denne Jomfru; men saa meget lover hendes Ud
seende, at jeg nu skal gjore mere for hende end jeg agtede." Kong Håkon overlod til Kong
Magnus at bestemme, hvad enten han heller vilde lade indrette det store Nost, «hvori

Gjcestebudet blev holdt da jeg blev kronet," eller om han vilde det skulde holdes i Kongs
gaarden ide Kamre, som til saadant Brug vare bestemte. Kong Magnus svarede, at

der nu var saa gode Haller i deres Kongsgaard, hvilke ei vare indrettede, da hiint Gjceste
stebud holdtes, at det ingenlunde manglede dem paa Huusrum. Derefter lod Kongen
scette Haller i Kongsgaarden i Stand paa det kosteligste til Brylluppet.

Sondagen efter den sidste Mariemesse blev Jomfru Ingeborg viet til Magnus Konge
med megen Pragt. Medens Kong Magnus holdt sit Bryllup vare begge Kongerne i

Steenhallen, tilligemed Erkebiskoppen, Lydbiskopperne, Knut Jarl, de fieste af Lendermcen
dene, Hirdstyrerne og de bedste og udsogteste Mcend. Dronningen, Fru Margreta og

Jomfru Ingeborg med sit hele Fslge, samt Klostermcend og mange andre gode Mcend,
vare i Trcehallen. I lulehallen vare Ogniund Krcekedans og Erling Alfsson, samt Kjob
mcend, udenlandske Mcend og Byens Folk. Der blev sagt at der var ikke mindre end

1600 Bryllupsgjcester omfram Tjenestemcend. Dette Bryllupsgilde blev holdt med den
storste Bekostning og den storste Overstsdighed i alle Henseender, saa kloge Folk have sagt,
at sligt Bryllup haver aldrig vceret holdt i Norge som dette. Kong Håkon sagde forud til sine
Gjcester, at i den Hal hvori han selv bevcertede, skulde Enhver have Valget af den Drik,
han helst vilde have; thi der skorttde ikke mere paa Viin end paa anden Drik. Kong Håkon raad

(sap. 308. Laxevaag i Asks Sogn og Skjolds Skibrede ved Vergen, see S. 113.
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kapitel Zio.
.Kong Magnus

trones.

forte sig med sine Venner og Raadgivere om Kong Magnus skulde da sirar vies under
Kronen eller ikke; men derom vare ulige Meninger. Nogle sagde, at Kong Magnus vilde
slaae stort paa og holde en anden Hird, nåar han fik Kronen, og at deraf vilde opstaae
Uenighed mellem ham og Kongen. Håkon Biskop derimod og Andre, som havde faret
Jomfruen imode, sagde, at Kongen havde lovet, de begge skulde krones, og bade Kongen

holde hvad han havde lovet dem begge til Hceder; men dog gik Kongen seent dertil. Man
ge af deres Venner yttrede sig herom, og det kom omsider dertil, at Ingen vidste hvad
det vilde blive til. Kong Magnus forte selv sin Sag for sin Fader, og sagde saa:
„ikke skulde I, Herre min, tro de Mcends Ord, som sige, at jeg monne scette mig op
imod Eder, fordi I giver mig storre Hirder, end nogen anden Konge i Norge haver

givet sin Son; thi I veed det Selv, Herre min, at jeg haver vceret myg mod Eder i alle
Dele, ikke mindre siden jeg blev Konge, end for, som baade er Eders Hceder og min, og
saa venter jeg det end skal vcere herefter, endskjondt I under mig den Mre, som I haver
lovet mig." Kong Håkon svarer: „Sandt er det Magnus Konge, at I haver kjcerligen

tjent mig, og det er saaledes ufortjent, om jeg ei under Eder den hoieste Hceder, som Gud
i sin Miskundhed scetter mig i Stand til." Bryllupsgildet stod i 3 Dage.

Korsmesse Dag, som var en Onsdag September), lod Kongen gjore nye Til

beredelser i Gaarden; thi han agtede samme Dag at lade Kong Magnus krone, eftersom Gud hav
de det forud bestemt. Der blev da aarle om Morgenen holdt Messe over al Staden, og da
denne var endt, sogte alt Folket op til Kongsgaarden. Alt gik til paa samme Maade, og i
samme Orden, som da Kong Håkon blev kronet. Den storste Deel af Hirden var vcebnet

og ifort deres fulde Krigsrustning, for saavel at holde Orden om Kongsgaarden, som og for
at holde Veien ryddig til Kristkirken. Forst gik Hirden, som skulde gjore Plads, derncest
de som bare Mcerkerne (Bannerne), derncest Sysselmcend og Skutilsvende, efter dem Lender

mcend, derpaa fulgte fire Lendermcend, som bare et stort Bord over deres Hoveder, hvorpaa
Kroningsdragten og de kongelige Prydclser laae; derncest gik Erling Alfsson og Brynjolf
lonbson med to Rigsstave af Solv og prydede med meget Guld; derefter gik Knut Jarl,

som bar Kronen, ledet af to Stallare; thi han var meget syg. Ved Siden af ham gik
Gaut lonsson, som bar Kronings - Svcerdet; derncest bleve Kongerne lededc. Ved
Kongsgaardens Port kom Biskopper, Abbeder og Prcester dem imode i Procession og
istemmede med Sang, som vedvarede indtil de vare komne for Alteret; derpaa blev sungen

Messe, hvorpaa Kroningen lykkelig og vel gik for sig saaledes, som den hellige Kirke byder.
Under Messen stod Ridder Missel oppe i Choret, og undrede sig meget over Vielses-Ad
fcerden; thi det er ikke Skik i Skotland at krone Konger. Da nu Kong Magnus var

klcedt, og Kong Håkon, Erkebiskoppen og de ovrige tre Biskopper bandt Vielses-Svcerdet

om ham, sagde den skotske Ridder: „mig er sagt at Ingen vorder staaet til Ridder i dette
Land; men aldrig saae jeg Nogen saa hcederligen slaaes til Ridder, eftersom fem af
de gjceveste Hovdinger i Landet bunde Kronings-Svcerdet om ham." Da Kong Magnus
var ifort sin Skrud, ledte Erkebiskoppen ham til sit Scede. Derpaa viede de Dronningen.

Da Kongen gik til Stolen, som Kong Magnus sad paa, vilde han stande op imod ham;
men Kong Håkon lagde Haanden paa hans Skulder og sagde: „ ikke skulle I boie Eder for nogen

Mand i Dag; thi nu er den Dag kommen, som jeg saa inderligen har bedet om, at jeg seer mit
Kjod komme til den Hceder og Vcelde, som jeg er langt fra at misunde. Jeg sogte Raad

<sap. 310. Erling Alfsson af (nu Tanberg), Brynjolf lonsson af Hvollr eller
HvaUi- (nu Qvale) og Gaute lonsson af Meir (nu Mcrl), see foran S. 62, 176, 225.
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Eapitcl .?11.
KuutlllrlsDed

i denne Sag, fordi jeg vilde vide Andres Mening herom; og de, som fraraadede mig dette,
vare de samme Mcend, som tilforn heller ikke have vceret Fredsmceglere mellem mig og Dine
hedenfarne Frcender; hvilket Gud forlade dem!" Da Messen var endt, fulgte Erkebi
skoppen og de andre Biskopper Kongerne hjem til Herberget, og som forhen, syngende „ lover
Herren." Derpaa afklcedtes Kongen Kroningsdragten, og Erkebis?oppen ydede ham al den
Tjeneste, som Vielsen havde Krav paa. Derefter gange Kongerne til Bords, og Magnus
Konge bar Kronen den Dag, som var den fagreste Gjoestebudsdag til Hceder for Kong
Magnus og Fru Ingeborg med deres Mcend, som Sturte qvad:

Gjceve, frygtelige Konge,
Ung Du tog mod Hcederskrone,
Med varigt Kongenavn;
Dit Mod er Alle vitterligt.
I Dm Lod faldt siden,
Tappre Konge, fulde Magt
Over alle Landets Folk.
Her jeg lyser Kongens Priis.

Du kjcekke Konge-Ssn!
Hellig Folkekonges Datter

Med sEre tog t.il Brud. -
Dig hcever Gud til Hceder.
Alle Ting nu snilde Erik,
Dyre Konge, modig styrer
Med den rene Guddoms Hjcelp«
Eders Kraft steeg og Magt.

Ester dette Gilde gave Kongerne alle Hovdinger sommelige Gåver, forst
og andre Hovdinger; Kong Magnus gav alle sine Tjenestemamd og mange Andre Gåver;

siden indbod han alle de danffe Mcend til Gjcest hos sig, som havde fulgt Fru Ingeborg
sondenfra, og tog Afsked med Hovdingerne, som derpaa reiste hjem til Danmark, og vare

vel fornoiede med deres Mrende; men de Piger og Svende, som huede Dronningen bedst,
bleve tilbage.

Knut Jarl blev meget i det for omtalte Gjestebud, saa han blevsengeliggende,
og dode kort ester. Kong Håkon gjorde sommeligen hans Ligfcerd, ester hans Hceders
Vaerdighed og Byrd, og han blev begraven i Christkirken ved sin Fader Håkons Side. Knut
Jarl var i alle Dele en overmaade beleven Mand, god Klerk og saare gavmild med Penge.

Han var hoi af Voert, og havde et vakkert Ansigt; men han var en stor Dranker, hvoraf
han ogsaa sik sin Vanhelse. Den samme Host kom over fra Gronland Odd fra Sjaltar,
Paal Magnusson og Knarrar-Leif, som havde vwret derude i 4 Aar. De at Gren

lcenderne havde underkastet sig at betale Skatter, og bode til Kongen for alle Mord, det
vcere sig paa Nordmanid etter Gronlcrndere, og hvorsomhelst de udovedes, i Bygden eller
andensteds, saa at blev betalt heelt under Nordstjernen, som Sturte qvad:

Din Magt Du liker at forsge

Under kolde Jordens Lande,
Fjcernt under Polens Ledestjerne,
Og gjceve Mcend sig derved glcede.
Stormcegtige! Ei haver nogen Konge,
Som Du, Din Magt vedligeholdt;
Din Hcrders Priis did Folket bcere,
Lcenger bort end Solens Straaler.

1) Terten har dette Ord: KranKl-, hvorsor det i Overscrttelsen er optaget. 2) Voder til Kongen for en
Undersactts Drab.

(sap. 3N. (u Bj«Utum) er uden Tvivl den nuvcerende Gaard Skjold, hvorefter
et Skibrede har Navn, en af de betydeligste i Birkelands Sogn og Fane Prcrstegjceld sondenfor
Bergen i Nordhordland.



**363Håkon Hakonsfons Saga.

Eapitel 3t2
Om K. Magnus

Denne Sommer, som her omtales, sendte Kong Håkon Halvard Guldsko til Island.

Han kom til Hvitaa i Borgarfjord og foer brat til Jarlen, for hvem han djcerveligen frem
bragte Kongens A3rende. Jarlen tog venligen derimod, og lovede at gjore efter Kongens

Bud. Halvard tog sit Herberge i Reikjaholt, og forblev der om Vinteren. Nogle Mcend,
som tilforn havde vceret Kongen imod, svore ham om Hosten Tro og Lydighed. Om Vin

teren sad Jarlen nord i Landet, og handlede med Bonderne om, hvad Raad de skulde sinde
paa i Anledning af hvad Kongen havde fordret og han lovet, hvorved Sandheden om hans
Lofte til Kongen kom for en Dag. Da besluttede Bonderne at love Jarlen store Penge,
for dermed at udlose den bestemte Igjeld, og nogle Bonder lovede 300, Andre 1.00, Nogle

13 Brer eller mindre. Da nu Halvard spurgte dette, siger han, at Kongen vilde have Ly
dighed af Bonderne, og stig Skat, som de bleve forligte om; men han vilde ikke, at Bon
derne skulde betynges med saa store Penge-Udredster. Halvard talede ogsaa Kongens Sag
for Vestfjordingerne, der lovede at komme til Thorsnes-Thing om Vaaren, og der svcerge

Kongen Tro og Lydighed; men da Jarlen fik Kundskab herom, staevnede han Bonderne
til Hegrances-Thing, og lod der nogle Mcend svcerge til Kongen; men fordi Rafn Oddsson

ei kom til Thorsnes-Thing, foer ikke Halvard did; men den hele Sag blev skudt under Al
thinget. De storste Moend samlede Flokke sammen i Vestfjorden, da det led imod Thing
tiden. De sendte Moend efter Steinvors og Anders's Sonner, for at formaae dem til at

ride til Thinget med al den Styrke de kunde samle ostenfor Thjorsaa; Thorvmd Thora
rinsson havde lovet at komme med Bstfjordingerne. Gissur Jart kom til Althinget med
mange Folk for at understotte Kongens Sag. Da nu Jarlen Horte dette, forte han Kon
gens Sag hos Nord- og Sorlcendingerne, og kaldte det Forroederi mod sig, dersom de ei

underkastede sig Kongens Forlangende. Da Lagretten var sat, tilsvore de fleste Bonder
fra Nordloendinge-Fjerdingen og fra Sorlcendinge-Fjerdingen udenfor Thjorsaa, Kongen

Land, Lydighed og Skat til evindelig Tid, som det Brev derom blev gjort bevidner. Si
den red Jarlen fra Thinget og ser i Laugardal og holdt der Flokken sammen en Tid. Bi
skop Sigurd red med Halvard vester til Borgarfjord til Tvceraa - Thing, og der astagde
Vestfjordingerne samme Ed, som Formcendene Rafn Oddsson, Sigurd Bodvarsson, Sturte

Thordsson, Einar Thorvaldsson, Vigfus Gunsteensson, og 3 Bonder med hver af dem
forst svore. Tre Bonder svore og for Borgarfjord. Da havde alle Islcendinger for

pligtet sig til at betale Håkon Konge Skat, med Undtagelse af Vstfjordingerne fra Helkun
duhede og til Thjorsaa i Sorlcendinge-Fjerding.

Noeste Vinter efter at Kong Magnus havde holdt Bryllup og var kroner, fad Kong
Håkon i Bergen, men Kong Magnus foer for til Stavanger. Einar Erkebiskop fulgte

Uvit» i LoiKllrhsl-cll-, en Elv, som danner Grcendsen imellem Buuulen6mj?»> og
Ku-Fjerdingerne paa Island.

en Gaard i sydpaa Island, see foran S. 281.
Bni-BneB-hiNF, di e. Thinget for Vestfjordingerne, eller Nnnppa6alB-, snNfellsnos»- og

Vuw-Sysler, hvilket har Navn efter Gaarden ved i BnNkollBN6BB-Syssel.
Hegrane 8-fiinK, Skagefjordingernes Herreds-Thing, der holdtes paa. UezranL» inderst i

Skaga-Fjord, nord paa Island.
holdtes paa ved Sraraa sydpaa Island, see 1 V. S, 68.

Ve»t-kn6ii- (Vestfjordens) og Indbyggerne see sammesteds.
adffiller lisnFm-. og paa Sonder-Landet i Island.

Sstfjordene, see 1 V. S. 68.
i Syd paa Island.

Bv6i'»r-hi'nA kaldes Borgarfjords- og Myra-Sysler sydpaa Island,
ttelkundukeicli, en Hede op fra I.2NK»neB, paa Grcendsen af Nordlcendinge- og

ge-Fjerdigerne.
111. Binds Ldet Hefte. 4?
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Vopitel 313.
Om K. Haken

ham til Skibet, og sagde ved Afsteden: har tilforn stedse vceret mig tungere at stilles
fra Eder end dennesinde; thi det glceder mig nn, at jeg har tunnet gjore Eder alle de Tjene
ster, som det stod i min Magt at gjore til Eders Hcrder. Forst gav jeg Eder Kongenavn,
derpaa oegteviede jeg Eder til Dronningen, siden viede jeg Eder under Kronen, saavelsom
Eders Dronning; kun Eet staar nu tilbage, som Gud ei lade falde i min Lod! nemlig at
staa over Eders Grav." Kong Magnus takkede Erkebistoppen baade for hans Ord,

og de gjorte Tjenester. Kong Magnus opholdt sig en Tid i Stavanger, hvorpaa han
for Juul vendte tilbage til Bergen, hvor begge Kongerne tilbragte lulen sammen. Dette
var Kong Håkons Regjerings-Aar. Tidligen om Vaaren fore Kongerne oster til Vi
ken, og agtede sig oster til Elven for at mode Birger Jarl ester det Ord, som var faret imel
lem dem. De skulde nemlig raadsiaa om de Eiendele, som Kong Eriks Dottre havde i
Danmark, som Kong Magnus og Kong Valdemar, der var gift med Kong Eriks Datter

Sophia, Dronning Ingeborgs Soster, gjorde Fordring paa. Da Kongerne forlode Ber

gen, bleve Dronning Margreta og Fru Ingeborg tilbage; thi hun var da med Barn. Da
nu Kongerne kom til Viken, vare Birger Jarls Sendemamd i Tunsberg, og sagde, at Jar
len formedelst mange Forretninger ei kunde mode dem; men gav det Raad, at begge skulde

sende Mcend til Danmark, for at erfare hvilken Udvei Dronning Margreta vilde gjore med

Hensyn til ovenncevnte Eiendele, at de kunde skiftes mellem hine Sostre, og de tvende,
som ugifte vare.

Kong Håkon og Kong Magnus sendte Paal Gaas, Andres Plyt, og Thorlaug Bose
til Danmark for at tilsee dette Eiendoms-Skifte paa Magnus Konges og Dronning Inge
borgs Vegne. Da de kom til Danmark var Adalbrekt, Hertug af Brunsvik, der forud,

og raadede Alt med Dronningen. Paal og hans Folge blev hos Hertugen om Sommeren;
men fik ingen Befked paa deres Mrende. Kong Håkon reiste til Oslo, men Kong Mag

nus foer oster til Borg for at tilsee de Lehn, som Kong Håkon havde givet Fru Ingeborg
i Brudegåve. Formedelst den megen Riden paa denne Reise paadrog Kong Magnus sig

en Sygdom; derpaa vendte han ind til Oslo, hvor han solte sig noget lettere. Her gik han iKirke,
og Bijkoppen modte ham i Procession; fra denne Tid bedredes han. Siden fore begge Kongerne
til Bergen, hvor de kom ved Helligdagenes Tid, og bleve der om Sommeren. Samme Sommer
sendte Kong Håkon, Lodin Lepp og Håkon Eysil ud til Sultanen i Tunis (og Konge i
Serkland), med mange Falke og andre Ting/ som der vare sjeldne, og da de kom ud til

Sultanen, vare de der lcmge om Vinteren, som Sturte qvad:
Mcegtige! I Serkland hcedres Du
For Din Mildhed her i Landet;
Folket liker Dine Hoge
Alt ude ved Blaalands Strand.

Med Hceder spredes vidt omkring

Gåver, som Du ikke sparer,
Dine Skatte, Vidtberomte,
Pryde Jordens Kanter vide.

Denne Sommer kom Halvard Guldsko over fra Island, og fortalte at Islamderne

havde tilsvoret Kong Håkon Skat. Over med ham kom ogsaa Sighvat Bodvarsson, og

«lap. 313. VrunsviK, Hertugdommet Braunschweig i Tydffland.
Vni-A eller i Vorgesyssel, see 1 V. S. 216.

Staden med Landffabet Tunis paa den nordafricanste Kyst.
Oei-llii-, d. e. Indbyggerne af 8erKI»n«l (Saracener), see 1 B. S 4.
«Island, Vlaaland, hvorom see 1 V. sammest.
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Sturte Hrafnsson, og da kom ogsaa Abbed Brand lonsson fra Island ester Erkebiskop
Einars Ordsending. Thorlaug Bose kom til Kong Håkon i Bergen og sagde sig ei at
kunne give Underretning om Udfaldet, men Paal Gaas og Andres Blyt vare tilbage. Den
ne Sommer fedtes i Bergen Olaf, Magnus Konges og Dronning Ingeborgs Son. Om

Hesten fore Kongerne nord til Throndhjem og med dem begge Dronningerne; men Junker
Olaf blev tilbage i Nonneklosteret. Da de kom nord til Nidaros, bleve de af Erkebiskop

pen modtagne med en fager Procession. Den Vinter sadde Kongerne i Throndhjem. Om
Vinteren fer Juul kom Andres Blyt ser fra Danmark og sagde, at Hertugen og Dronnin

gen ingen Greie havde gjort med Hensyn til de Eiendele, som tilherte Dronning Ingeborg,
og at intet Skifte var gjort mellem Kong Eriks Dettre; men de havde faaet at vide, hvor
store Eiendommene vare, og hvor de laae.

Håkon Konge tilbragte lulen i Throndhjem, og-havde megen Bekostning. Brand Epitel 3«
Abbed var hos ham, og Kongen var venlig imod ham. Einar Erkebiskop var syg om
Vinteren og kom sjelden til Kongen, men dog var der god Forstaaelse mellem dem, hvor
til ogsaa Kong Magnus bidrog alt Sit. Sommeren fer vare der komne Breve over Ve
sterhavet fra Sudereerne fra Kongerne, som klagede meget over den Ufred, som Jarlen af
Ros og Kjarnak, Makamals Sen, tilligemed andre Skotter, gjorde paa Sudereerne. De

havde nemlig landet ved Skid, brcendt af Kirker og Gaarde, og drcebt mange baade Karle

og Qvinder, ja de sagde endog, at de havde tåget smaa Bern, sat dem paa Spyds-Odde,
og rystet dem indtil de faldt ned mellem Hcenderne paa dem, hvorpaa de kastede dem dode
bort. De sagde ogsaa, at Skotte-Kongen agtede at lwgge alle Sudereerne under sig. Da
nu Håkon Konge spurgte denne Tidende, fik han derover stor Bekymring og bar denne

Sag for sit Raad. Endskjendt nu Enhver havde sin Mening, lod dog Kongen om Vin
teren efter Juul udgaae Breve, og udskrev Leding baade af Folk, Skive og Kost, saa me

get han syntes Landet kunde orke, og stcevnede hele Hceren til sig tidligen om Vaaren i
Bergen.

Om Vaaren raadstog Einar Erkebiskop med Korsbredrene om Biskops-Valget til kapitel 3i«.
Holar paa Island og de bleve enige om at vcelge Brand til Biskop, med begge Kongernes udncevncsnl B,

Samtykke. Da var ogsaa Sira Gilbert kommen tilbage fra Rom; han foreviste Brev
fra Paven, som overlod Bispevalget i Hamar til Erkebiskoppen, men dog skulde han
vcelge Gilbert, efterdi det var Kongens Villie. Den Marts viede Einar Erkebiskop

begge til Biskopper, nemlig Gilbert til Hamar, og Brand til Holar paa Island, i Over

vcerelse af Peter, Biskop i Bergen, og Thorgils, Biskop i Stafanger.
Kong Håkon foer fra Nidaros n«er Midfaste Landeveien ud til Orkadal, og derpaa Eapite» Zi«.

ser over Fjeldet til Viken, og derfrå ester til Elven for at tra-ffe Birger Jarl,
blevne enige om at medes i Ljodhuus i Paaske-Ugen. Da Kong Håkon kom til Ljod

huus, var Jarlen alt borte, og Kongen foer derpaa nord til Viken. Kort efter reiste

Kong Magnus tilligemed Dronningen fra Throndhjem; Paaskedag lod han holde Guds
teneste i Frekesund, og kom kort efter Paaske ser til Bergen og foer siden til Stafan

ger. Kong Håkon foer nord til Bergen Korsmesse-Tid; han forblev der om Vaaren,

og holdt paa at ruste sig ial Skynding. Da Kong Magnus havde foranstaltet det For-

<sap. 314. No 8, Provindsen Ross i den nordre Deel af Skotland, indbefattende Oomart?
og samt en Deel af luverneBB-Bniie.

OKicl, Sen Sky vestenfor Skotland, see om Syderoerne 1 V. S. 68.
Cap. 316. I.MnuB, Lodose, i Vester-Gotland, see 2 B. S. 4.

Frskosund i Huusstads Sogn i Romsdalen, see 1 V. S. 325.
47»
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nodne angaaende Udbudet og Skibsrustningen i Rygiafylke, drog han Kong Håkon imode.
Derefter samledes med hver Dag meget Folk om ham, de sieste baade Lendermcend, Sys
selmsnd og haandgangne M<end i Landet, foruden mangfoldige Ledingsmcrnd.

Eapitel 317. Siden holdt Kong Håkon et almindeligt Thing i Bergen oppe paa Bakkerne, hvor
hom Mng med kom sammen en meget stor Skare. Kongen tillyste der det Tog, han agcer at gjore med

Hceren over Vesterhavet til Skotland, for at hevne den Feide Skotterne havde ovet paa

hans Rige. Kong Magnus tilbod sig at gjore dette Tog for ham; men Kong Håkon
blive tilbage. Han takkede ham derfor med mange fagre Ord; men sagde dog, ac da han
var celdre og kjendte noiere til Vesterlandene, vilde han selv fare denne Fcerd, hvorhos han
overdrog Kong Magnus hele Landets Bestyrelse. Paa dette Thing ordnede han mange
Dele Landet vedkommende- Han tilsagde Bonderne, at Sysselmcendene under hans Fra»
våer i Udlandet ei stulde fore andre end de storste Sager for Retten. Til denne Fcerd

havde Kong Håkon det store Skib paa 27 Rum, som han havde ladet gjore i Bergen gan
-1?e af Eeg, hvis prcegtige Dragehoveder og Nakker alle vare forgyldte. Desuden havde

han mange andre store og vel udrustede Skibe. Om Vaaren havde Kong Håkon sendt
lon Langlifarson og Henrik Skor vester til Orkenoerne ester Veivisere til Hjaltland. De
fore til Suderoerne og berettede Kong Dugald, at Hceren var ventendes ostenfra. Ordet

gik da, at Skotterne vilde hcerje paa Verne om Sommeren. Nu tillyste Kong Dugald,
at 40 Skibe vare ventendes fra Norge, og saaledes afstode Skotterne derfrå.

Noget for Kongen var seilklar, sendte han 4 Skibe forud vester paa. Disse vare
Formcendene: Ragnvald Urke Nicolausson, Erling Ivarsson, Andres Nikolausson og Hal-
vard Raud. Da Kong Håkon havde sat sit Skib i Stand, lagde han ud af Byen til

Eidsvaag med hele Flaaden, og foer siden atter til Byen, hvor han dvcelede nogle Dage,
tog derpaa tilbage til sine Skibe og seilede ud til Herdlovwr, hvor hele Flaaden samledes,

baade norden- og sondenfra Landet, og der var en umaadelig stor Håer, som siges i Rafns»
maal og Sturle qvad:

Stridslystne Skårer
Sogte fra Finn'bygd
Larmende Spydstorms
Gjceve Opvcekker^)
Brusende Belger
Var' sster fra Elven

Gjceve Skibsforers
Sei'rvante Skibe.

Ingen Ormevangs
Saae ftere Kampdrotters
Pileflugt-Styrer'3)
Forsamled' i Sen.^)

Hader af Svig

Kjcek i Bslgernes Bruus,
Landets Udstrande

Lukked med Hcer-Ski^)

3Eger-Luen da braged'^)
Paa Gestils') sovandte Heste,
Hoit over navnkundig
Mcegtige Konge.
Fra seilvcene

Utrcettet ffinned'
Skjoldenes Sol
Over gjceve Sei'rshelt.N

I) Fiendtlige Krigere. 2) Ormevang, paa andre Steder Slangescede, er Guld, Guldets Skrcek er
Manden, som oder Guld. 3) Drabelige Krigere. 4) Paa eet Sted eller paa een Gang. 5) Skibe. 6) Gul
det ssinnede. 7) Cn bekjendt eddis? Viking; hans Hest er Skibet. 8) Skibe. 9) Kongen.

Cap. 317. Lakkar (u LsKKum), d. e. Bakkerne imellem Muur-Almindingen og Kloster-
Pladsen, paa den indre Deel af den bergenffe Halvs, som kaldes Nordnces.

VeBtrwncl, Vesterlandene, see V. S. 78.
<sap. 318. NidsvaA!-, nu Eidsvaag i Aasene Sogn og Hammers Prcestegjceld, en halv

Vei nordenfor Bergen.
'terlNovei-, nu Herlovcer, n i Herls Sogn og Mangers Prcestegjceld yderst ud imod Havet

D i N. V. for Bergen, see foran S. 214.
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Ragnvald og hans Folge ffiltes fra de Bvrige p«a Havet, og kom til Orkenoerne med nogle

Skibe. Erling derimod, Andres og Halvard Raud såtte Kaasen mod den sydlige Deel afHjalt
land, og siden vestenfor Tharo-Fjord; men saae ikke Land fsr Sulneskjcer vestenfor Orkenoerne.
Siden lsb de ind under Skotland, under Dyrnces, stege paa Land og nedbrode Kastellet;

men de Mcend, som vare deri, stygteve undas. Derefter afbrcendte de mere end 20 Gaar
de, og seilede derpaa til Suderserne, hvor de traf Kong Magnus fra Man.

Tre Dage ester Seljomandsfesten seilede Kong Håkon ud i Solunderhavet med hele 313.
Flaaden, og da havde han vceret Konge i Norge 46 Aar. Han havde en YPperlig Bor""' "a m°rge
og et fagert Veir, og Flaaden glindsede i stor Pragt, som Sturte siger:

Fra Valens '
Lys, paa Havet festet,
Vlomstred Vovens Ild^)
Paa klare Himmelvei.
Konge-Skarens
Paa Havets Stromme

Var som Himlens Ild

Nu heelt at stue.

Kong Håkon havde meget udvalgt Folk paa sit Skib, og disse vare i Forrummet:
Thorleif Abbed fra Holm, Sira Affatin, 4 Proester og Kongens Klerker, samt disse Lceg
ma?nd: Aslak Gus, Kongens Stallar, Andres af Thissiso, Andres Havardsson, Gut
torm Gullason med sin Broder Thorstein, Erik Skota Gautsson og Flere. Disse vare i
Kraprummet: Aslak Dagsson, Steinar Herke, Klemet Lange, Andres Gums, Erik Du

galdsson, Kong Dugalds Fader, Einar Lungbard, Arnbjorn Svcela, Sighvat Bodvarsson,
Hoskuld Oddsson, lon Hoglif, og Arne Slink. I det tredie Rum var Sigurd Ivarsson,
Ivar Kofa's Son, Ivar, en Son af Helge paa Losto, Erlend Stolbein, Dag fra Suder

heim, Brynjolf lonsson, Gudleik Sneis og stere af Konge-Hcrbergets Mcend. Andres

1) Valkynens, og Valkyriens Lys er Skioldet, som fcestedes langs Skibet ovenbords. 2) Volgens
Lys er det sedvanlige Digternes Billede paa Guld. 3) I Texten staaer Ringknusers, det sedvanlige
Villede paa en gavmild Konge.

Dur»^' clr eller La,O).jl,i-fjsl6i-. Det fsrste af disse Navne kan vcere en ufuld
kommen Form af I?i-ihursxjal-fj»i-clr, efter (nu ll?ali- lslgns), og da betegneHavet imel
lem Hjaltlands- (Shetlands-) Derne og Orkn-Derne; det andet, som dog vel er det rimeligste,
kunde vcere Fjorden paa Sydvestsiden af Hjaltland, saakaldet efter en S, som nu heder Vurrg, men
som fordum med Rimelighed kan antages at have havt Navn af see Saml. t. d. N. F.
Sprog og Hist. 6 V. S. 493.

BulnuBli6l (>BulnuBtl,pi), NU Buli»lcei, en Klippe i Havet ncerved Oen Nona, vestenfor Orkn
oerne og nocdenfor Hebriderne (Suderserne), see herom M«rUn'B v6Beript, ot tlw MkBteru-181. 5.25.

ljårne», nu vM!N6BB, noget sstenfor 6»p nordvestligst i Skotland. I Ncerheden af
vjui-ness Kirke ligger ouBtle duve.

Mun, en S i det irlandste Hav, hvorom see 1 B. S. 68—69.
Cap. 319. Bolun<ll,,-.K»f, en Deel af Vester-Havcr, see foran S. 332.

(i li»lkBkinn: nu Toss i Fjelds Sogn, henved et Par
Mile sondenfor Bergen. Her stod i Middelalderen en Kirke, som var et af de fjorten kongelige
Kapeller, cfr. Dansse Magaz. 1 B. S. 323.

I. ofl 6 (I.oflllNkr), rimeligviis Gd. Lauglo paa Leinstranden i Melhuus Prcestegjceld i S. V.
for Throndhjcm, som i et Dipl. fra 1333 skrives og i Asl. Bolts lordb. ~u I^xalnom."

8 ulli Keimar. Rimeligviis havde Dag, ligesom Brynjolf lonsson (S. 62) hjemme i
Sogn; i saa Fald er det den gamle adelige Scedegaard Sornm i Lyster i Indre-Sogn, der i 17de
Aarhundrede tilhsrte den bekjendte Corfits Ulfeld, som menes med dette suclikelmar (der i

vgsaa ncevnes som Ridderscede fsrst i 14de Aarhundrede.
BneiB, en Gaard paa Folloug, hvorom see 2 B. S. 164.
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Plyt var Kongens Skatmester. Disse vare i Stavnen: Erik Skife, Thorfinn Sigvalds
son, Kaare Endridsson, Gudbrand lonsson med stere Skutilsvende. For det meste vare
4 Msnd i hvert Halvrum. Med Kong Håkon foer fra Bergen Magnus, Jarl fra Or
kenoerne, og ham gav Kongen et godt Langskib. Disse Lendermoend vare med Kongen:
Brynjolf lonsson, Finn Gautsson, Erling Alfsson, Erlend Raud, Baard paa Hestbo, Ei.

lif i Naustdal, Andres Pott og Vgmund Krcekedans. Ragnvald Urka, Erling Ivarsson,
lon Drotning med siere Skibsstyrmcend vare tilbage i Bergen, da de ei vare blevne fer
dige. Mange andre gjceve Skibsstyrmcend fulgte Kong Håkon, om hvem siden vil blive

fortalt. Gaut paa Mcel og Nikolaus i Giska bleve tilbage hos Magnus Konge. Kong
Håkon fik en fsielig Vind, og ester at have vcerct to Dage paa Havet, gjorde han Land
ved Hjaltland med en stor Deel as sin Flaade ved Breidosund, som Sturte qvad:

Landenes Styrer
Bryder toppyntet

Lang-Ss
Med vandtcette Planke,
Lue-Havn lyste
Med glodrsde

lld
Fra glindseude Stavn.

Kong Håkon laa ncesten en halv Maaned i Breidssund og seilede derfrå til Orken
serne, hvor han laa en Stund i Ellidarvik, som er ncerved Kirkevaag. Da havde Kon

gen en Samtale med sit Raad, og han gjorde bekjenbt for Mandffabet, at han vilde dele
Hceren, og sende en Deel deraf sor til Breidafjord og hcerje der, imidlertid vllde han selv
oppebie Krkenoingerne med de store Skibe og den sterste Deel as Hceren; men Bonderne

og Ledingsfolket såtte sig imod at fare nogensteds, uden at Kongen selv var med, og der
for blev der intet af deres Fcerd. Olafs - Festen (den Juli) var paa en Sondag,

da lod Kongen holde hoitidelig Gudstjeneste i sit Landtelt, og bevcertede samme Dag Fol'

1) Vslgerns, med Skum paa Toppen, d. e. det tcette Skib bryder Bolgerne under Sogangen. 3) Slan
gens Mark eller Scede er det ofte brugte Villede paa Guid.

Hestbs paa Finsen i Ryfylke, see foran.
NauBt<lali-, formodentlig Nsstdal i Eids Prcestegd. i Nordfjord. I Fsrde Prcestegjceld i

Ssndhordland haves ogsaa en meget betydelig Gaard af samme Navn; men da den her ncevnte
Kirke i gammel Tid var Prcestegjceld ets Hovedkirke, saa er det rimeligt, at i det mindste en stor
Deel af Gaarden paa den Tid har vceret benyttet til Prcestegaard; cfr. 1 B. S. 58.

Nauxnvalll»»? (K»KN- eller nu suutn den sydligste af Orkn<
Verne, see 1 V. S. 68.

Klelr, Gd. Mcel i Qvindherred, see 5.225. En Son af Gaut lonsson til Mcel, var den
ovenncevnte Finn Gautsson.

tllLlcg, Gisks paa Sondmsr, see 1 V. S. 291.
d. e. Sundet imellem det egentlige Iljllltluncl (nu Naml»n<i) og Vreis'

(nu Lrsssa).
Vlliclai viK, nu Elwick, en fortrinlig Havn paa Sydvestsiden af Bn3pinB-

lige ovenfor Kirkwall. Det er ikke usandsynligt, at den under Frithjofs Ophold i Orknoerne, har
faaet sit Navn efter hans Skib Ellioa; cfr. Saml. t. d. N. Folks Spr. og Hist. 6 V. S. 107.

(Kirkevaag), nu Kirkwall paa UrnBBt,v (nu Pomona eller Mainland), den
storste blandt Orknserne. I Kirkevaag havde nogle af Orknoernes larler og Biskopper deres
Scede, og saavel af larleborgen, som af Vispegaarden, endnu smukke Ruiner tilbage. Dom
kirken her, en skjsn gammel Bygning, er indviet til den hellige Magnus Jarl, der blev drcebt i
Aaret 1110, og hvis Levninger gjemmes sammesteds.

den store brede Fjord i det nordostlige Skotland, som i Nord og Syd for
Tarbit Ness (Tollnes) danner Dornoch-Frith og Moray-Frith.
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ket paa sit Skib. Efter Olafsdagen seilede Kong Hokon fra Ellidarvik sor til Mule ved
Ragnvaldso med hele Flaaden. Da var Ragnvald kommen til Kongen udenfra Orken

eerne med de Skibe, som havde fulgt ham. Håkon Konge lagde ind i Ragnvaldsvaag

med Flaaden, og laa der en Stund. Da sendte han mundtlig Bud over til Katances, og
paalagde dem Igjwld, hvorimod han lovede dem Fred, nåar de vilde underkaste sig, eller

og vilde han revse dem paa det haardeste; men Katncesingerne underkastede sig Igjcrlden og
Kong Håkon fik Mcend der til at modtage den, som siges i Sangen:

Vise og fredmilde
Nordboens Vogter tog
Skat af udloste Folk

Fra Katances-Land.
Folk fra vceldige Rige
Blev staget med Skrcek
For hcerklcedte Mand,

Som Brynjen fcester.

Da Kong Håkon laa i Ragnvaldsvaag, drog der saa stort Morke over Solen, saa at

der var kun en liden lys Ring udenom den, hvilket varede en Stund paa Dagen. Håkon

Konge havde spurgt onde Tidender fra Suderoerne; thi lon Langalifarsson havde indfun
det sig hos Kongen, da han var kommen vester til Hjaltland, og bragt den Tidende, at
Kong lon i Suderoerne havde sveget sin Trostab mod Kong Håkon og vendt sig til Skot
te-Kongen; men Kongen vilde ikke troe det, forend han havde provet det. St. Laurentii
Dag seilede Kong Håkon fra Ragnvaldsvaag over Petlands-Fjorden og bad Orkenoinger

ne seile efter ham, saasnart de vare fterdige. Magnus Jarl var ogsaa tilbage. Han

havde da spurgt, at lon Drotning, Kolbein Aslaksson og de Skibe, som vare blevne tilbage
og ventedes sstenfra, vare komne til Verne. St. Laurentii Aften seilede Kong Håkon forbi

Hvarf med hele Flaaden, og lagde ind ien Havn, som heder Halso-Vik. Derpaa seile
de de til Ljodhuus, og saa til Rauno, og videre til Skidsund til et Sted, som kaldes

Kjerlingesteen. Der kom Kong Magnus af Man til ham, tilligemed Svogrene Erling
Ivarsson, Andres Nikolausson, Halvard og Nikolaus Tart. De seilede Alle sammen til

ligemed lon Drotning, og stilles ad i Havet. Nikolaus havde ikke standset paa noget

Sted, siden han seilede fra Norge, forend han kom til.Ljodhuus. Den samme Dag Kong
Håkon seilede fra Skidsund, kom Kong Dugal til ham paa en let Skude og bad Håkon

Konge stynde sig som snarest efter. Kongen seilede derpaa til Mylarsund og derfrå under

en Bugt paa Nordvestsiden af Orknserne, see 1 B. S. 250.
Katane» (Caithness), den nordostligste Deel af Skotland. Indbyggerne kaldtes Xatnesin-

3»r, see 1 B. S. 70.
?6tllln<jB-fjl,i<il-, Pentland-Frith, imellem Orknserne og Katanes, see 1 B. S. 68.

(UalB9xiu!viK). Hvilken af de Fjorde, som ssndenfor Nvark(Skotlands nord
vestligste Forbjerg, nu Wrath) skjcere sig ind paa Vestsiden af Provindsen Southerland, herved
menes, lader sig neppe med Sikkerhed bestemme; kun saa meget er vist, at nåar man gjetter paa
I.ooK der er en Indss, men ingen Vik eller Bugt fra Havet, saa farer man vild. Sna
rere er det Vugten ved Arelvare, Kylestroom-Frith. ,

Lewis, den nordligste og storste blant Syderoerne.
Nauns).jar (Uraunsxjar), nu Derne Rona og Ransoy imellem Ross og den store D Sky

(BKi<l), som adskilles fra Fastlandet ved BKl6Bun«H, i hvilket lierljuKNl-steinn maa voere beliggende.
MMrBuu6, Sundet imellem Den NFI (Mull) og Fastlandet Argyll i Skotland (Sound of

Mull).
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Sapitel
KonaHaton^scn

til
Hatiri.

Kjarbaro, hvor hele Haeren samledes, samt Dugal Konge og Suderoingerne. Kongen

havde da henimod 2l)l) Skibe, hvoraf de sieste vare store, og alle vel forsynede baade med
Folk og Vaaben.

Medens Kong Håkon laa i Kjarbaro, deelte han Flaaaden, og sendte 50 Skibe
til Satiris-Eid for der at hcerje. Disse Hsvdinger stode i Spidsen derfor: Dugal Konge,
Magnus, Kongen af Man, Brynjolf lonsson, Ragnvald Urka, Andres Pott, Vgmund

Krcekedans og Vigleik Presteson. Derpaa sendte han 5 Skibe til Bot, som forles as
Erlend Raud, Andres Nikolausson, Simon Stutt, Ivar Unge Bfarer og Guttorm Su»
deroing. Siden seilede Kong Håkon sorefter forbi Satiri og laa ved Gudo. Der kom

lon Konge til ham, og gik ombord paa Thorgils Biffops Skib, og Kongen bad ham

folge sig, som han var pligtig til. Men lon talede sig undaf og sagde, at han havde
svoret Skotte-Kongen sin Ed, og havde af ham faaet et sterre Rige til Lehn end af Nord

manna-Kongen; thi bad han Kongen selv raade over det Lehn, han havde givet ham. Kong
Håkon havde ham med sig nogen Tid, og agtede at boie hans Sind til Troffab mod sig.
Mange toge sig, skjondt nodig, af hans Sag. Der kom ogsaa en Abbed fra Graamunke»
Klosteret, der bad om Fred for sit Scede og for den hellige Kirke, og Kongen tilstod ham
hans Bon og gav ham Brev derpaa. End videre kom der Kong Dugals Mcend,
og sagde, at Hovdingerne over Satiri, Myrgad og Engus, som havde Ben 11, vilde

gange i Kongens Vold; men under den Betingelse, at Kong Håkon ikke vilde hcerje

der. Kongen sagde, at han ikke vilde hcerje Ncesset, dersom de overgave sig til ham
ncrste Dag for Hoidags, „ellers lader jeg mine Folk hcerje." Dermed fore Sende

mamdene tilbage. Morgenen efter kom Myrgad og Engus til Kong Håkon og lagde
al deres Sag i hans Vold; men han lovede at stasse dem Forlig med Skottekongen,
nåar de sorligte sig, gjorde Ed til ham, og gave ham Gidster. Kong Håkon paalagde
Ncesset en Igjceld af 1090 Nod. Engus og Myrgad overgave Ven Ili Kongens Vold;

men Kongen gav Engus denne V i Forlehning, paa samme Maade som andre suderoiffe
Hsvdinger havde af ham, som siges i Hrafnsmaal: ,

Hiin rasktalende Af mcegtige Styrer
Styrer Af Dyrenes Gab^

Tog paa herlige Ski Stod Skrcek over Vestens
Soveis til Sudero. Urede Strande.^)

11, hcerfangne O, Fredlsse Konger

Overgav Engus, Gave de fcrle
Til Oder af Roveres Skrce^)

Herlige Leie. Hjelmdwkte Pander.^

I) Ringerigets Styrer, d. e. Norges Konge. 2) Ormens, og Ormens Leie er Guld. Vdsr afGuld,
er, som ofte bemcerket, gavmild Mand. 3) Stavnene vare prydede med gabende Dyrehoveder. 4) Op
dyngede Steenhobe. 5) Kong Håkon, som tugtede Rsverne. 6) Hoveder, d. e. lagde deres Liv i hans
Hacmd.

(som ogsaa kaldes nu Kerwaray eller Kerrera, noget ssndenfor sidst
ncevnte Sund.

<sap. 3W. Oai i ris mul i nu Mull of Cantire, den sydligste Spidse af
Halvoen Cantire i Argyle-Shire i Skotland.

Mt, nu Oen Vute ved Frith of Clyde i det sydvestlige Skotland.
Vu<ls?, nu Gigha ved den vestlige Side af Cantire N»oo'8

Oetttl»n<l, Anm. t. S. 51),
ti, nu Oen Ila eller Isla vestenfor den sidstnoevnte O, ved Ilai-Bun6 (Sound of Isla) adskilt

fra den i N. O. liggeude O Jura.
Neslt (Ncesset), d. e. satiri (Cantire).
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Eapitel 321
Om K. Håkons

Krigstog.

Sor paa Satiri er et Kastet, hvori en Ridder havde sit Saede. Han foer til

Kong Håkon, og overgav Kastellet i hans Vold. Kongen befalede sine M<end, at mod
tage hvad der var, og såtte Guttorm Bakke-Kolf og Mcend med ham over Kastellet.
Broder Simon havde ligget syg nogen Tid, og dode da Kong Håkon laa i Gudo. Han
blev fort ind til Satiri, og Graamunkene modtoge hans Liig, begravede det i sin Kirke,
og et frynset Tceppe blev bredet over hans Gravsted. Han blev siden kaldet hellig.

Hvad den Deel af Hceren angaaer, som Kongen havde sendt til Satiriseid for der
at hcerje, da ginge de paa Land og afbrcendte de Bygder, som de traf paa, toge alt det

Bytte de kunde overkomme, og drwbte nogle Mcend; men Alle, som kunde, flyede undaf.
Da de kom til Hovedbygderne, hvor baade Folk og Fw var foran dem, kom der Breve
fra Kong Håkon, der forbod dem at hcerje; de fore derpaa bort, stjondt de likede det

meget ilde, og begave sig til sine Skive med det Krigsbytte, de havde gjort, hvorpaa de
seilede under Gudo og traf der Kong Håkon, som her siges:

Modige ginge
Pragtrige Konges
Saarlues
Sor mod Satiri.

Krigsvante Helte
Mcetted' sortklcedte
Susende Ravnflok^)

Paa Skotternes Land.

Da Vinden ikke foiede, sender Kong Håkon forud til Bot lette Fartoier, under An

forsel af Andres Pott, for at forene sig med dem, som Kongen havde sendt did. Der
spurgtes den Tidende, at de havde indtaget Kastellet, og at de, som deri vare, havde over
givet sig til Nordmcendene paa Naade og Unaade. Der var og med Nordmcendene en

Skibssiyrer ved Navn Rudre, som ansaae sig cetbaaren til Bot, og da han ei fik Ven

af Skotterne, gjorde han megen Ufred, og drcebte Mange, hvorfor han af Skottekongen

blev domt i Landftygtighed. Nu kom han til Håkon Konge i Suderoerne, svor ham
Troskabs-Ed og blev hans Mand tilligemed to af hans Brodre. Saasnart Nordmaew

dene havde forladt dem, der overgave Kastellet, drcebte Rudre 9 Mand af disse; thi han
tyktes ikke at have lovet dem Fred. Derpaa underlagde Kong Håkon sig Ben Bot, som
her siges:

Gjceve FredbryderM

Rives med klovede

Om Hval-Brad paa Sudro.

Kong-Fiende faldt.

De Nordmcend, som vare i Bot, fore ind til Skotland, hvor de brcendte nogle

Torpe og mange Gaarde. Rudre foer og vide omkring, ovede Manddrab og Roveri og
gjorde alt det Onde han kunde, som her siges:

1) Saarets Lue er Svoerdet. Svcerdets Qviste er Kriger. 2)Sorte Ravn. 3) Kongens. 4)Med Kloer.

<tap. 321. BntlliBei6> det smale Eid hvorved Halvoen Cantire forbindes med Landskabet
Knapdale, see 2 B. S. 100.

111. Binds 2del Hefte- 48

Ei sparendc Fcerd
Bot vandt brede

Fra Mcrnd, forhadte af Gud.
Og flyvende Navn
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Utroe Bsnders

' > Havkrandste Bygder
Afbrcendtes, og hed
Var Hallernes

Spydmcend
falde.

Hcerdrotter sogte
Paa mod SyV.

Medens Kong Håkon var paa Suderoerne, kom der Ordsendinger til ham fra Ireland,
hvori Irerne tilbod at undergive sig hans Vcelde, dersom han vllde befrie dem fra det haarde
Aag, som Engelcenderne havde paalagt dem; thi de havde deres bedste Stceder langs Sven
inde. Kong Håkon sendte saaledes Sudereingen Sigurd til Ireland med lette Skibe, for

at prove under hvilke Vilkaar Irerne vilde indbyde ham did. Derefter seilede Kong Hå

kon fra Gude ssr forbi Satiris Forbjerg med den hele Flaade, som da var hos ham, og
lagde til ved Hewsund. Paa den Tid kom jcevnligen Sendemcend, Prcester og Barfods»
Munke fra Skottekongen til Kong Håkon, for at mcegle Fred mellem Kongerne. Derpaa

siap Kongen lon Konge los, bad ham fare i Fred, hvorhen han vilde, og gav ham mange
.gode Gåver; mett han lovede at gjore Alt for at tilveiebringe Forlig med Skottekongen og

indfinde sig hos Kong Håkon, hvis han sendte ham Bud. Formedelst disse Mceglings
og Forligs-Forsog af Skottekongen, afsendte Kong Håkon nogle Mcend til ham, af hvilke
de fornemste vare: Biskopperne Gilbert af Hamar og Henrik af Orkenoerne, samt Andres

Nikolausson, Andres Plyt og Paal Sur, som traf Skottekongen i Kjobstaden Noar, hvor
paa der blev talt om Forlig. Han sagde sig at ville sende Mcend til Kong Håkon med de
Forligs-Tilbud, som han vilde indgaae paa; derpaa fore Sendemcendene tilbage, og Skotter

ne kom kort ester. Kong Håkon havde ladet optegne alle Ver vestenfor Skotland, som

han kaldte sine, hvorimod Skottekongen havde ncrvnet dem, som han ei vilde give Slip
paa, og det var Bot, Herso og Kumeroerne. I andre Dele var der ikke langt mellem

Kongernes Mening; dog gik Forliget ikke sammen. Skotterne forhalede Forliget, men mage
de det saa, at det ikke aldeles blev opgivet, og fore saaledes tilbage til deres Konge; det
leed imidlertid ud paa Sommeren, og Veiret begyndte at forvcerres. Derefter seilede Kong

Håkon ind under Kumeroerne med hele Flaaden; men fremdeles pleiedes Underhandlingane.
Skotterne gave stedse godt Haab om Forlig, hvorfor endnu et Forligsmode blev bestemt in
de i Skotland, og Kong Håkon sendte did nogle Bijkopper og Lendermcend, som paa den
anden Side modtes af nogle Riddere og Klostermcend; der taledes Mangt og meget om For
liget, men for det meste blev det ved det samme som for, og da det leed paa Dagen, samledes
en Mcengde Skotter ovenfra Landet. Nordmcendene ansaae dette for Mistcenkeligt og

begave sig til deres Skibe, hvor de traf Kongen og fortalte ham om deres Forhandling. De
Fleste styndede nu til at opsige Freden og hcerje, eftersom Hceren havde tun liden Kost.

1) 110 af brcendte Haller. 2) Teig er endnu i vort Sprog et afdeelt Stykke Land. Saaledes afdeler
Landmanden sine Ågre i Teiger. Svane-Teigen eller Svanelandet er altsaa Soen, og Soens Spydmcend
er Sskrigere. 3) Doden bestemte, 4) Skibe.

(sap. 322. ll, Sundet imellem eller
eller nuvcerende Arran- eller Kilbrannan-Sound.

Noar, nu Nairn, en liden Sostad ved Mundingen af Murray-Bugten i Skotland. Den
ligger Miil fra Inverness og 26 Mile fra Edingburgh.

nu Store- og Lille-Cumbray i Frith of Clyde ved den sydvestlige Side af
Skotland.
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Eapiiel 322.
KonZ Håkons

Krlgstoa i
Skotland.

Kong Håkon sendte da sin Hirdmand ved Navn Kolbein den Mcegtige til Skottekongen.
Han foer med det Fredsbrev, som denne havde sendt Håkon Konge, men skulde have det
tilbage, som Kong Håkon havde sendt Skottekongen. Det var Kolbein paalagt at
fremfore det Forslag, at de skulde modes med begge Krigshcere, og personligen samtale i
Overvcerelse as deres bedste Mcend; bleve de da forligte med Guds Misiund, faa var det

vel, i andet Fald ffulde de siaaes med hele Hceren, og da havde han Seier, som Gud vilde.
Skottekongen havde ei megen Lyst til at siaaes med Kong Håkon, og der blev saaledes in
gen Afgjorelse; Kolbein foer tilbage til Kongen, og tyktes at hans Wrende havde saaet et siet

Udfald. Saa siges i Hrafns-Maal:
End den kampprude
Seiers Helt tilbod

Tidt Slaget fra Dst
Med Heltenes Spyd.

Uglade Udvcers^)

Mcend ei tor siaaes
Med vceldig stcerfe

Stilstanden blev nu opsagt; Kong Håkon deelte Flaaden og sendte 40 Skibe ind i
Skipafjord; Sudewingerne bleve anferte as Magnus, Kongen as Man, Dugal Konge og

hans Broder Alein, Engus og Myrgad, og Nordmcendene as Vigleik Provsteson og Ivar
Holm. Da de kom ind i Fjorden, toge de deres Baade og droge dem op til et stort

Vand, som heder Lokolofre. Rundt om Våndet laa en Jarls Rige, som hedte Lofnath,
og i dette Vand ere mange og vel bebyggede Ver. Disse Ver odelagde Nordmcendene
med Ild og Svcrrd, ligesom de og afbrcendte alle Bygder trindt om Våndet, og gjorde det

stsrste Hcerverk, hvorpaa de droge til sine Baade, som Sturte siger:

Den brede Strandvei,

Urcedde Krigshelte
Ddede Der

Med Spydenes TejerN
Ved vidtbygget Vand.

Alein, Kong Dugals Broder, gik saa godt som tvcert igjennem Skotland, og drcebte

mange Mcend. Han tog mange hundrede Ned og gjorde stort Hcerverk, som her siges:

Modige Helte
Hcerfcerd vidt oved'
Mod morke Ulvfeders

Storbyggede Land.

I) Fissevcrr, Fistesteder ved Sekanten, her altsaa Strandboere. 2) GuldetsKder d. e. gavmilde Konge.
2) Som sky Flugten; Modige. 4) Hcrrssjold Skjoldet er som en Mark, hvorpaa Svydene falde.

«tap. 323. BKipHsi-6i-. Hermed maa vel i Almindelighed menes idetringeste den nord
lige Deel af den store Fjord imellem Halvoen Cantire og Skotlands Fastland, men ncermest nu
vcerende Loch-Long (cfr. Fonnstone 1. o. Anm. t. S. 76.

LoKolokri (8oKo1okni), nu Loch-Lomond, Skotlands storste Indso, der ved et smalt Eid
(Tarbet) adskilles fra ovenncevnte L. Long. Den siges at ligge i larledommet I,olnatK (eller

nu Lenox- eller Dumbarton-Shire.

Havlysets Dderv)

Flugtvare/) som slyng?
Den susende Pill,
Baadene drage
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Eapitel 32H.
Om Havsned i

Sudrreerne.

Vapitel 323.
Om Skotterne

og Kong Håkon

Stridsrappe Alein
Follene fcrlded'
I hede Livsdvales
Fordervelig' Krig.

Siden fore Nordmcendene til sine Skibe, og fik der i Skipafjord en svcer Storm, saa
at ti Skibe forliste. Da faldt Ivar Holm ien brat Sygdom, der ledte til hans Bane.

Kong Håkon laa imidlertid i Sudewerne, som fsr fortalt. Mikaelsdag Sep
tember) var paa en Lsverdag, og Mandagsnatten ester opkom en svcer Storm med rasende

Ilinger. De, som holdt Vagt paa Kongejkibet, raabte da, at en Kug drev for sine An
kere. Mandjkabet sprang op i stsrste Skynding, siog ned Tettene og klcedte sig paa; men

Staget paa Kuggen fcestede sig imidlertid i Kongeffibets Galion og borttog Snuden as sam
me. Derpaa drev Kuggen agterud langs Siden as Skibet, indtil deys Anker greb fat og

sirstede sig i Touget paa Kongeskibet, saaledes at Ankerne hagede sig i hinanden. Kongen
befalede at kappe Ankertouget paa Kuggen, og saa blev gjort, hvorpaa den drev ud til Ven,
men Kongeffibet holdt sig, og Mandffabet laa uden Telt indtil det blev Dag. Om Mor

genen da Floden kom, blev Kuggen slot og drev op. Måndagen rasede Stormen saaledes,
at Nogle kappede Masten, og Nogle dreve af. Vinden tog saaledes til at vore, at Mandskabet

blot kunde stole paa den gode Ankerbund; thi kastedes det Anker paa Kongeffibet; men Kon»

gen selv foer i en Baad og roede ud til Den, hvor han lod synge Messe. KongeWet drev ind
mod Sundet, indtil Storankeret kastedes; da standsede Driften, efterat 8 Ankere vare kastede

med det, som de havde faaet paa Kuggen; men 5 Skibe dreve mod Land. De Fleste sagde at
denne Storm voldtes as Heren. Omsider toge Ankerne paa alle de Skibe, som vare paa
Drift, Bunden, undtagen paa 3, som dreve helt ind paa Land. Mandskabet blev ganske

udaset as Arbeide, som her siges:

Da nu Skotterne saae, at Skivene dreve paa Land, samlede de sig sammen, fore ned

mod Nordmcendene og ffjsde paa dem; men de forsvarede sig fra Kuggerne. Skotterne
angrebe dem stundom, og vege stundom tilbage; Faa faldt, men Mange bleve saarede. Da

sendte Kong Håkon nogle Baade til Hjcelp; thi Veiret lagde sig noget, som her siges:

Him Seiervante,
Sverdenes Slever

Seent sender til Slag
Snare Krigsskare.
Heren af Helte,
Som drebte de stolte

Skare,

Kongen hoit prised'.

I) Den gavmilde Kong Håkon. 2) Her den skotske Konges. 3) Atter Håkon. 4) Skotterne.

Nolmr, Gd. Holm i Borgesyssel, see foran S. 249.

Rigdoms vidtberomte Frygtelig Byge,
Inges^ Fremtrollet af Her,

Ugudeligt Folks Blåste paa krigerske Heltes
Myske modstod; Fuldmandede Hav-Ski.
Og bslgebrudt Hav Fordcervelig Storm
Fagre Skib loste I tudende Hav,

Fra Ankerets Fceste Iog skjoldklcrdte Kjcemper

For Ringenes Dder.^1 Mod Skotternes Land.
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Eapitel .326
Slag i Skotland

Siden foer Kongen ud paa Kjcertesvende-Skuden med Thorlaug Bose. Nordmoen
dene vare paa Land om Qvaelden og om Natten indtil det begyndte at dages, da fore de Alle

i den store Farkost. Saasnart det var bleven Dag, klcedte og vcebnede Mandskabet sig paa Kon

geskibet, og ligesaa paa de andre Skibe, og roede tillands. Om Natten vare Skotterne
kommen til Kuggen og havde borttaget af Godset alt hvad de kunde bringe med sig. Kort
efter kom Kong Håkon til Land tilligemed nogle Lendermcend og mange Folk med dem, og
Skotterne gave sig strår paa Flugten. Kongen lod Kuggen rydde og fore alt ud til Skibene.

Kort efter saae de en Hcer af Skotter, og alle Folk meente, at det maatte vwre Skottekongen
felv; thi Hceren var stor. Vgmund Krcekedans var paa en Hoi med en Afdeling af
Mandskabet, og Skotterne angrebe dem som forrest vare. Norbnnendene bade Kong Håkon

fare ud til Skibene, og vilde ikke at han skulde komme i Fare. Han paastos at ville blive
paa Land; men da de ei vilde tillade dette, foer han paa en Baad under Aen til sin Flaade.
Disse Lendermcend vare paa Land: Herr Andres Nikolausson, Bgmund Krcekedans, Er

ling Alfsson, Andres Pott, Erlend Raud, Ragnvald Urka, Thorlaug Bose, Paal Suri og
Andres Plyt. De vare i alt otte eller nihundrede Mand paa Land. Tohundrede Mand
vare oppe paa Hoien hos Vgmund, det ovrige Mandskab stod nede paa
Der samlede sig nu en Hoer af Skotter, som bestod af ncer 500 Ryttere med brynjede Heste

og mange spanske Esler, alle udvalgte. Skotterne havde og en stor Hcer af Fodfolk, vel
udrustede med Vaaben, mest med Buer og Vrer. Bgmund, med de Nordmcend, som
vare paa Holene, trak sig ned imod Soen, for at ikke Skotterne skulde kringscette dem. Da
kom Andres Nikolausson op paa Hoien, og bad Vgmund og hans Folk soge ned til Stran
de» til dem, som der vare, og ikke sprede sig omkring som Flygtninger, og dette Raad blev

fulgt. Skotterne sogte hart ind paa Nordmcendene med Stene og Vaaben, og disse trak
sig tilbage dcekkende sig med sine Skjolde. Da de nu kom ien storre Fart ned til Stran
de» end de vilde, troede de, som paa Stranden vare, at Hine vilde fin, og Mange tob da

ned til deres Baade, hvormed de kom fra Land. Andres Pott lob over to Baade i den
tredie, og foer saaledes fra Land. Mange Baade sank og nogle Mcend omkom, Nogle
Nordmcend faldt baglcends i Soen. Somme lob i Kuggen; Hine raabte og bade dem ven

de tilbage, hvilket ogsaa Nogle gjorde, men dog kun faa. Der faldt Kong Håkons Hird
mand Håkon af Stein og to andre Mcend, hvorpaa Nordmcendene rykkede sorefter fra
Kuggen, under Anforsel af Andres Nikolausson, Ogmund Krcekedans, Thorlaug Bose og

Paal Sure. Der blev en haard men ulige Kamp; thi der var IO Skotter om en Nord
mand. Der var en ung Ridder blandt Skotterne, som hedte Ferus, baade mcegtig af

Byrd og Land; han havde en guldbestagen Hjelm besat med kostbare Stene, og derefter var
den ovrige Harnisk. Han red ene djcerveligen mod Nordmcendene, og red tillige gjennem

Nordmcendenes Fylking tilbage til sine Folk. Da Andres Nikolausson kom ind i Skot
ternes Fylking modte han him gjceve Ridder, og hug til ham i Laaret med Svcerdet saa

Brynien gik i sonder, og Svcerdet stod fast i Sadlen, hvorpaa Nordmcendene toge af ham
et kostbart Belte. Der blev nu et meget haardt Slag, hvori der faldt mange paa begge
Sider, dog flest af Skotterne, som Sturle qvad:

2) Den sandede Strandbred.

(sap. 326. Bte inn. Io almindeligere dette Navn er, des vcmskeligere maa det vcere, at
bestemme, hvilken Gaard hermed menes. Den bekjendte Gaard Steen paa Ringerige var rimelig
vils i 13de Aarhundrede en Kongsgaard; dog ncrvnes i et Dipl. fra 1357 en Ogmund ~aBt6i»i,"
og hans Fader eiede Gaarden fe»r ham. Maaskee knnde man ligesaa gjerne gjette paa Gd. Steen,
hvor Byncessets Kirke staner, ved Throndhjem.



Håkon Hakonssons Saga.**376
Vore hugprude
Ringklcedte Mcend
Gjceve Helt fcelded'

Paa Brynje-Thing.
Valgribben fyldtes
Med Slagne i Fjcernet,')
Stcevned' af Ddet;
Hvo hevner Ringoder?

Imedens Slaget stod paa, rasede Stormen saaledes, at Kong Håkon ei saae sig istand
til at bringe Hceren paa Land; men Ragnvald og Eilif i Naustdal med nogle Mcend roede

desuagtet paa en Baad ind til Slaget, og fore overmaade modigen frem; saaledes og de

Nordmcend, som vare gangne i Baadene; Ragnvald trak sig da tilbage til Skibene, men
Eilif viste stor Mandighed. Da Nordmcrndene samlede deres Mandffab, trak Skotterne
sig undas op til Haugen, og de drillede hverandre en Tid ved at angribe med Skud og med

Stene; men da det leed ud paa Dagen, gjorde Nordmcendene et meget haardt Angreb paa
Skotterne, som siges i Hrafns-Maal;

Nordmore Kongens'^

Hcerstcerke Herser
Hilste de kjcekke

Fiender med Krigsfang.
Hoiswde-VogtersN
Hird, tapper i Strid,
Gik prydet med Icern
Mod Byger af Svcerd.

Eg blodfarvet beed
I Brynje-Mode,

Z trolose Krigsmcends
Skjold paa blodige Tun,^)
For end de Skotske

I Torden af Svcerdstorm
Sig skynded' undas
Gamle Kriger'.

Skotterne stygtede sra Haugen saa fort de kunde, og Nordmcendene fore paa deres

Baade ud til Flaaden; dog med Vanffelighed formedelst Stormen. Om Morgenen fore
de paa Land efter de Mcends Liig, som vare faldne. Disse faldt der: Kongens Hirdmcend

Håkon af Stein og Thorgils Gloppe; desuden tvende gjceve Bender: Karlshoved fra
Throndhjem og Halkel, samt Mel fra Fjordene tilligemed 3 Kjertesvende, nemlig Thorstein
Baat, Jon Balhoved og Halvard Bunjard. Nordmcendene kunde derimod siet ikke vide,
hvo der faldt af Skotterne; thi de toge hver Een som faldt og forte ham til Skoven.
Kong Håkon lod sine Mcends Liig fore til Kirken. Om Torsdagen lod Kongen lette
Anker og stytte sit Skib ud under Ven, og samme Dag stolte den Afdeling af Flaaden til

ham, som han havde sendt til Skipafjord. Fredagen derpaa var Veiret godt; Kongen af
sendte da Gjæsterne for at brcende de Skibe, der havde strandet, og den samme Dag seilede

han fra Kumro ud til Melaso, og laa der nogle Nattter; her kom de Mcend, som han hav
de sendt til Ireland, til ham og meldte ham Irernes Tilbud, at underholde hele hans Hcer
om Vinteren indtil han frelste dem fra Engeljkmcendenes Vold. Kongen havde stor Lyst

til at seile til Ireland, men heleHceren havde meget derimod og da Vinden ei var god derhen, holde
Kongen Thing med alt Krigsfolket, paa hvilket han gav Alle Orlov at seile til Suderoerne,

i) Mcrnd som draebtes i fremmede Lande. 2) Norges Konges. 3) Kongens. 4) Valplads. 5) Hå
kons, d. e. flygtede for gamle Håkon.

sloppi har maaffee Hensyn til nuvcrrende Gloppen i Prcrstegjcrldet af samme Navn i Nord
fjord, see 1 V. S. 57.

Kleia ss? Mel»nBsx), formodentlig Lamlash Isle udenfor Havnen ved Kilbride paa Den
Arran (Nersx), 1. «. S. 109.
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eftersom Hceren havde Mangel paa Kost; da lod Kong Håkon fere Ivar Holms Liig ind
til Bot, hvor han blev jordet. Derefter seilede Kongen fra Melase og laa om Natten un
der Herse; derfrå til Sande, saa til Satirismule, og kom om Natten nord under Gude,

og derfrå ud til Ilar-Sund, hvor han laa i 3 Nattter og paalagde Ven en Igjceld af 300
Ned; noget heraf skulde svares i Meel og Oste. Derfrå seilede Kongen den ferste Sen

dag i Vinteren; men fik saa stor en Storm og Merke paa sig, at kun faa Skibe kunde

have Seil paa Raa, hvorpaa Kongen tog Havn i Kjarbare. Der fore nu Mcrnd mellem
ham og Kong Ion; men der blev dog intet af deres Mede. Da spurgte Kongen, at hans
Mwnd havde gjort stort Strandhug i Myl, og drcebt Nogle af Mylvceringerne, samt to
eller tre af Nordmcendene. Derfrå seilede Kongen til Mylar-Kalf og laa der nogle Natt

ter; her stilles Dugal Konge og hans Broder Alein fra ham, og han forlehnede dem det
Rige, som Kong lon havde havt; men Magnus Konge og de andre Sudereinger havde

fer Mt sig fra ham. Rudre såtte han over Bot, og Myrgad over Herse. Dugal gav
han det Kastet paa Satiri, som Guttorm Bakkakolf havde vundet fra Skotland og siddet

iom Sommeren. Paa dette Tog havde Kong Håkon vundet tilbage alle de Lande, som

Kong Magnus Barfod havde vundet fra Skotterne saavelsom sendenfor, og underlagt sig
dem, som her siges:

Agders Kongel vandt
Forr igjen fl a stotste Drot
Alle hans Skattande,
Som forte Skjold med Kraft.?)

Ingen Grundens Herre

Hceved Skjold mod Mngve;^)
Rige blev

Ustadt i Vesterhav.

Kong Håkon seilede fra Mylarkalv til Rauneerne; her laae forud Balte Bonde fra kapitel 327.
Hjaltland og de Mcend, han havde sendt til Orkeneerne, samt dem han havde givet Orlov Hirvmaend

at reise til Norge. Da Veiret gik ham imod, seilede han ind i Vestfjorden ved Skid, hvor

han btev liggende nogen Tid, og paalagde Ven Kost-Skat. Derpaa seilede han til Hvarf;
men da han kom udenfor Dyrnaes lejede Vinden af, og Kongen lod Skivene lcegge ind i

Goa-Fjord, og dette var om Aftenen fer Apostlerne Simons og ludce Festdag
October), som indtraf paa en Sendag. Kongen laa der om Natten. Da Messen var

sungen nceste Dag, kom nogle jkocsike Mcend til ham, som Nordmoendene havde tåget til

Fange. Kongen gav dem Fred og sendte dem op i Bygden, og de lovede at komme ned
til Kongen med Slagtened, men en af dem blev tilbage som Gidscl. Den Dag hend

te det sig, at 9 Mcend af Andres Biuzes Skib fore til Lands paa en Baad for at hen
te Vand, og kort ester hertes et Skrig oppe paa Land. Nogle roede til dem fra Ski
bene, og to som svemmede paa Våndet, bleve meget saarede tagne op; men 7 vare drcebte

paa Land af Skotter, som havde. overfalde dem. De havde lebet til Baaden, men denne

i) Håkon. 2) Magnus Barfod. 3) Kong Håkon. 4) Kongens.

Bnn «Is»)', den lille S Sanda, strår vestenfor Mull of Cantire.
see (Kerwaray).

Mvi nr-Kn I kr, formodentlig Den Coll (Calve), iN. V. for (Mull).
<tap. !121. er rimeligviis den store Fjord paa den nordvestlige

Side af Ven Blii<i (Sky), nu Loch Snizort.
(tijasjlirlir), ostenfor vernes (nu Djurness), formodentlig nuvwrende Loch Eri

bol, paa Nordkysten af Sutyerland.
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kapitel 328.
K. Håkon stiltr
ti! Kirkeuaag.

Eapitel 329
K. Håkons Syg

dom tillager.

var fjaeret, paa Land og da de alle vare vaabenlose, kunde intet Forsvar finde Sted. Saasnart
Skotterne saae Baadene komme, lobe de til Skoven; men Nordmcendene toge Ligene med
sig. Om Måndagen seilede Kong Håkon fra Goafjord; men gav den ffotjke Mand
Fred og lod ham scette i Land. Kongen kom i Begyndelsen af Natten til Orkenserne og laa jet
Sund nordenfor Asmundarvaag; derfrå seilede han til Ragnvaldsvaag, og her samledes
den storste Deel af Flaaden, som havde seilet i Forveien. Da de seilede over Petlands
fjord, var der en stor Malstrom i Fjorden, saa et Skib fra Rygjafylke forliste med alle
Mand ombord. lon i Hestbs drev ogsaa sstefter Fjorden, og var ncer ved at drive ind i

Malstwmmen; men ved Guds Mistundhed drev Skibet sster ud i Havet, og da han tabte
Verne af Syne, seilede han til Norge.

Medells Kong Håkon laa i Ragnvaldsvaag, seilede den storste Deel af Flaaden til

Norge, Nogle med Kongens Orlov, men Mange gave sig selv Orlov, da Kong Håkon hav
de ladet det Ord falde, at han vilde seile til Norge, saasnart han kom til Verne. Da nu Veirli
getbegyndte at blivehaardt og Vinden faldt seent til, bestuttede Kongen at sidde paa Orkenserne
om Vinteren. Han udvalgte 20 Skibe til at blive tilbage, og gav de andre Hjemlov,

men alle Lendermcendene vare efter, med Undtagelse af Eilif i Naustdal, som var seilet

ostover; forsvrigt var Størstedelen af Landets bedste Mcend hos Kongen. Derpaa sendte
Kongen Breve til Norge, for at besorge det Nsdvendige i Henseende til Rigets Styrelse.

Efter Allehelgensdag lod Kongen sine Skibe seile ud til Medallandshavn, men selv forblev
han om Dagen i Ragnvaldsvaag og foer siden ud til Kirkevaag. Enhver Skibsstyr

mand havde Omsorg for sit Skib; nogle bleve opsatte i Medallandshavn, og nogle inde ved
Skalpeid. Kong Håkon red ud til Medallandshavn Leverdagen for Mortensmesse
November); Messeaftenen blev han meget syg, og laa paa Skibet om Natten; men om
Morgenen lod han synge Messe for sig paa Landet. Siden anordnede han hvor han§
Skibe skulde landscettes, og bad sine Mcend for Alting drage Omsorg for Skibene; derpaa

foer han ind til Skalpeid, og red saa til Kirkevaag, hvor han blev indbuden til Bistoppen
med dem af sine Mcend, som han holdt Bord for. Kongen og Biffoppen holdt Bord

for sine Mcend hver i sin Hal; men Kongen spiste oppe i sit Herberge. Han lod skriftli
gen tildele Lendermcendene og Krigshsvdingerne en Are Land til Kosthold for at holde de

Folk, som var med dem. Andres Plyt var Kongens Drotset; han ffulde holde Kongens
Bord og uddele til Hirden, Gjcesterne, Kjcertesvendene og alle dem han bespiste, de Eien

domme han tilstod dem. Da Manffabet havde draget Omsorg for Skibene, foer En
hver derhen, som anordnet var. Disse Lendermcend vare i Kirkevaag: Brynjolf lons
son, Erling Alfsson, Ragnvald Urta, Erling i Bjarko, lon Drotning, Erlend Raud og

mange Andre, saavel Skibsstyrmcend, som Krigshovdinger; men de andre Lendermcend og
Skibsstyrmcend vare i Herredet paa de Landeiendomme, som vare dem tildeelte.

Kong Håkon havde om Sommeren havt megen Nattevaagen og Bekymring, blev
ofte kaldet af sine Mcend, og havde liden eller ingen Ro. Men da han kom tilbage fra sit

Skib i Medallandshavn, som ovenfor fortalt, da blev han strår sengeliggende af Sygdom,

som dog i det Fsrste ei var meget heftig; men da han havde lagt nogle Dage, blev han

nu Osmondwall paa VttFnvaldiw? (South Ronaldsa).
Cap. 328. M6<zallau6B-bakn, en Havn i S. V. for Xli-KjuvkK!- (Kirkwall) og vesten

for skalpeid paa Orkenserne, see Saml. t. d. N. F. Spr. og Hist. 6 B. S. 88.
BKalpei<i, det lave Eid, som forer nordover fra det Inderste af Havbugten Scapa-Floly

til Kirkewaag eller Kirkwall.
IMi-Ks?, Vjerko i Throndences Prcrstegjceld i Senjen i Hålogaland, see S. 258.
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Vapitel 329
K. Håkons Dvd

lettere, og gik oppe i 3 Dage; den forste Dag gik han omkring inde i Herberget, den anden

Dag gik han i Biskoppens Kapel og Horte der Messe, men den tredie Dag begav han sig
til Magnuskirken til den hellige Magnus Jarls Skrin. Samme Dag lod han sig give
et Karbad, gik deri og lod sig derpaa rage. Neste Nat derefter tog Sygdommen meget
til, og han blev anden Gang sengeliggende, og Alle tyktes, at hans Sygdom havde meget
forverret sig. Under Sygdommen lod han lese i Biblen for sig, dernest lod han sig fo
relese latinske Beger; men det syntes ham for megen Moie, at hugse hvad Alt betydede;

siden lod han Netter og Dage lese norske Bsger for sig; forst Historier om hellige Mend
(Legender), og da der ei var stere as disse, lod han lese Kongerekke» fra Halfdan Svarte
og fremdeles om alle Norges Konger efter hverandre. Da Kong Håkon merkede at
Sygdommen tog meget til, bestemte han de Gåver, som skulde uddeles til hans Hird, og be
stemte hver Hirdmand en Mark brendtSolv; men Gjester og Kjertesvende en halv Mark.

Han lod ogsaa veie alt sit uforgyldte Bordsolv, og befalede, at deraf skulde gives hvad der
manglede, saa at Alle kunde faae Ret og Skjel. Derpaa bleve ogsaa Breve skrevne til
Kong Magnus om Landstyrelsen, og den Understottelse Kongen vilde yde En eller Anden.

Kong Håkon modtog den sidste Olie een Nat for Lucie-Messe, og derved vare tilstede Thor
gils, Bistop af Stavanger, Gillibert, Biskop af Hamar, Henrik, Biskop af Orkenoerne,

Thorleif Abbed og mange andre lerde Mend. For han salvedes, kyste de Mend ham,
som vare tilstede, og endnu havde han sit Mele. Han blev adspurgt under Sygdommen
af hans fortrolige Mend, for det Tilfelde at det ulykkeligviis skulde hende, at han eller og
hans Son Kong Magnus faldt fra, om han da ingen Son efterlod sig, eller om der ikte
var nogen Anden af hans Afkom at henvende sig til; men han benegtede aldeles at have
nogen anden Son efter sig, end Kong Magnus, og ingen Datter, hvorom man ei tilforn
var vidende. Da Kongetallet var lest forfra indtil Sverrer, da lod han dem begynde
at lese Sverrers Saga, hvormed man vedblev Nat og Dag naarsomhelst han var Vaagen.

Lucie-Moens Messedag var paa en Torsdag og Loverdagen efter (den Decem

ber), seent om Qvelden, trengte Kongens Sygdom saa sterkt paa, at han mistede Melet;
ner Midnat var Sverrers Saga udlest, og da Midnat var leden, kaldte den almegtige
Gud Kong Håkon fra dette Jordens Liv til storste Sorg for dem, som tilstede vare, og for

dem som det siden spurgte. Disse Lendermend vare tilstede ved Kongens Dod: Brynjolf
lonsson, Erling Alfsson, lon Drotning, Ragnvald Urta, og nogle Tjenestemend, som

nermest havde gaaet Kongen tilhaande under Sygdommen. Strår efter Kongens Dod
blev sendt Bud efter Biskopperne og Presterne, og saasnart de vare komne, bleve Sjele-
Messer sungne. Derpaa ginge alle Mend bort fra Herberget uden Thorgils Biskop og
Brynjolf lonsson med 2 andre Mend. De toge Liget og viiste al den Tjeneste som

sommede en saa gjev Herre og Hovding, som Kong Håkon var. Om Sondagen blev
Kongens Liig baaret op i Loftsalen, hvor en Liigbaare var anbragt med det pregtigste Til

behor. Liget blev kledt i Hedersdragt, en Krands blev sat paa Hovedet, og i alle Dele
pyntet, som det tilkom en saa berommelig Hovding. Liget blev da lagt paa Baaren, og

alle Biskoper og Prester, som vare i Byen, saavelsom alle haandgangne Mend, begave

sig derhen. Kjertesvendene stode med Kjetter i Henderne, saa det var lyst over hele
Hallen. Da Folket gik hen for at see Liget, forekom det dem skinnende og tekkelige, og

Ansigtet saa fager rodt, som paa en levende Mand. Siden bleve sungne hoitidelige Sjele
messer. Hirden vaagede over Liget om Natten. Måndagen blev Kong Håkons Liig baaret

til Magnuskirken, og nedsat der den anden Nat, og Tirsdagen blev Liget lagt i en Kiste, saale
des kledt og smykket, som Skik og Brug er for en kronet Konge, og nedsat i Choret i Magnus-

ni. Binds Ldet Hefte. 49
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kirken, og et fryndset Klcede lagt derover. Da blev holdt et Hirdstcevne og besluttet, at der
hele Vinteren skulde holdes Vagt over Kongens Grav. Ved Juletid udforte Biffoppen
og Andres Plyt Kongens Villie og uddeelte gode Gåver til alle Mcend.

f-zres til Bergen. Hi han vilde be graves i Bergen hos sine Forfcedre og ovrige Froender. Da Hoivinteren
var leden og Soen begyndte at blive roligere, blev det store Skib, som Kong Håkon hav
de havt med sig vester, sat paa Vand, og ien Hast tiltaklet. Affeonsdag, som var den

Marts, blev Kongens Liig tåget ud af Gravhvcelvingen. Hirden gik derpaa med

Liget ud om Skalpeid til Skibet, paa hvilkec Thorgils Biffop, Erling Alfsson og Andres
Plyt vare de fornemste Forere. Ombord var Kongens Hird, som havde fulgt ham vest
over; da de vare fcerdige, stak de til Soes den forste Loverdag i Fasten, og landede ester en

haard Modbor sor i Silavaag. Derpaa sendte de Breve til Magnus Konge og berettede
disse Tidender. Siden fore de nord til Bergen, saasnart Vinden faldt til, og kom til Lare
vaag om Dagen for Benedict-Messe Marts). Denne Helligdag roede Magnus

Konge, tilligemed Biffop Peter, Liget i Mode, hvorpaa Sk'bet blev bragt til Byen og
lagt ved Kongens Gaard, og Liget baaret op i Sommerhallen. Morgenen efter blev Li
get baaret ud til Kristkirken, ledsaget af Kong Magnus, begge Dronningerne, begge Bi

siopperne, Proesterne, de haandgangne Mcend og alle Byens Folk, hvorpaa der blev sun

get Sjcrlemesser. Derefter blev det begravet i Choret i Kristkirken og Magnus Konge
holdt en vakker Tale over Graven, og takkede Liigfolget med mange fagre Ord. Alle Til
stedevcerende stode over Liget med bedrovet Sind, som Sturte qvad:

Og Herren af Odins Thing')
Kom til Bergen tre Dage,
Fer Stridslystne begrov.e

Sorgfuld ved Folke-Grams Grav,

Og store Sorrig var det.

Kong Håkon blev begravet tre Dage fer Mariemesse Marts), Aar efter vor

Herre Jesu Christi Byrd 1264.
Eopitel 332. Kong Håkon var ikke hoi, men af Middel-Storrelse, og vel voren, ffulderbred, smal

" Kongens Ud-" paa Midten og hoi i Scede. Han havde lange Håar, store og smukke Vine; han var
ikke langbenet, men noget udtilbeens; i det Hele tåget havde han i Vcext meget tilfcrlles
med Kong Sverrer, var stor af Ansigt og vakker af Farve. Han var yndet af Alle; var

blid, nåar han var vel tilmode; men grummelig streng, nåar han var vred. Ingen Mand
kunde vcere muntrere, lettere og rajVere end ham, og blid var han altid mod Fattige og
Trcengende; thi aldrig var han saa tungsindig, at han jo svarede dem venligen. Han

havde vcerdige og majestcetiffe Lader, nåar han sad hos Hovdinger, var velvillig og hoimo
dig, var ordsnild og veltalende paa Thinge, og var den forstandigste Mand baade i Lov

vcesen og Raadstutninger. De forstandige Mcend, som bleve sendte til ham fra andre

I) Kong Håkons Liig.

Cap. 331. OilavkAs, nu Silevaag, en liden Vugt paa den nordostlige Kant af Olfur-
Den sondenfor Scelbo-Fjord (Oall>jaru»lBUli<z), i Fitje Sogn og Stordsens Prgd. i Sondhordland.

nu Larevaag ved Bergen, see foran S. 113.

Eneherskeren prude.
Mangen, betynget af Malm,
Stod med Tåare i Bryn
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Hovdinger sagde, at de ingen Hovding havde scet, som mere end han var baade Selskabs
niand, Konge og Herre. Han forbedrede meget Lov og Landsret i Norge, og lod indsattte
i Lovbogen, hvad nu kaldes den nye Lov. Han forbod alt Manddrab, at afhugge Fod«
der og Hamder indenlands, og hvo der bortforte anden Mands Mgtekone skulde ei trives
i Landet. Al Blodhevn lod han afffaffe, saa at Ingen ffulde bode for Andres Udaad
uden hvad Loven paalagde ham.

Kong Håkon lagde mere Hu til at styrke Christendommen i Norge end nogen anden Epitel 533.
Konge for ham, siden Kong Olaf den Hellige levede. Han lod gjore Kristkirken i Trums

og kristnede det Kirkesogn. Til ham kom og mange Bjarmer, som vare stygtede for Tar- "'"s"
tarernes Ufred, disse kristnede han og gav dem en Fjord, som heder Malanger. Han
lod ogsaa bygge en Kirke i Ofoten, og en Skandse og et Bryggekar ved Agdances. Han

lod opfore en Trcrhal i Kongsgaarden i Nidaros og et Kapel oppe ved Kongeherberget.
Han lod bygge en Kirke i Gulo nordenfor Bergen og styttede Gulathing did. I Kongs
gaarden i Bergen lod han gjore Apostelkirken af Steen, tilligemed Olafskirken og Klosteret.

I Kongsgaarden i Bergen lod han ogsaa indrette to Steenhaller, en Steenmuur om Kongs»
gaarden, og et Kastel over begge Porte. Han lod opfore Katrine»Kirke ved Sandbro,
og et Hospital, hvortil han lagde 200 Maaneders Madbol. Han lod Borgen i Ber»
gen stette i fuldkommen Stand, ester at den var afbroendt og forsyne den med Muur paa

to Sider tilligemed en Bastion, samt opfore den yderste Borg; ligesaa lod han fra Grun
den opfore Allehelgens^Kirke i Vaagsbotn, hvortil han under sin Sygdom gav 100 Maa
neders Madbol. Han lod en Stecnkirke gjore paa Augvaldsnces, som er den fjerde Her

redskirke i Storrelse i Norge. Om Tunsberg lod han gjore en Steenmuur, et Kastel
over Porten, og Gota-Kastel over Danakleif. Han lod opfore Huse paa hele Berget og
Kongsgaarden ved Lafrants«Kirken; tillige lod han indrette et Hospital sondenfor Olafskirke,
hvortil han gav 30 Marks 801. Han lod udgrave Dybet ved Skeljasteen, saa at nu
Kogger kunne fare der, hvor for knap smaa Fcerger kunde komme igjennem. I Tunsberg
lod han opfore Barfodbrodrenes Kirke, som siden blev flyttet sor til Dragsmark; der lod

han opfore Marie«Kloster med en Steenkirke, hvortil han gav 50 Marks 80l Jorder.
Han lod bygge en Borg paa Valkabjorg, og did styttede han siden Nikolauskirken i Oslo;

Cap. 333. - og Tromso Fogderi i Nordlandene,
ste 1 V. S. 21, jfr. Saml. t. d. norsse Folks Sprog og Historie 5 B. S. 662.

Alalanxr, nu Malanger-Fjord i nysnoevnte Fogderi, see 1 B. S. 24 og bemeldte Saml.
5 B. S. 592 f.

l)koti (IMU), nu Ofotens Prcrstegjcrld i Saltens Fogderi i Hålogaland.
nu Agdences ved Indlobet til Throndhjems-Fjorden, see 1 B. S. 80.

eller rettere <3u11,, hvor Gulathing holdtes, nu Gulen, hvoraf et Skibrede endnu
har Navn, d. e. Evindviks Sogn, hvorom see 1 B. S. 43—44, 50, 90.

(Apostlernes Kirke) i Bergen, det forste af de 14 kongelige Capeller, samt St.
Olafs K. og Kloster, St. Katarinas (liatrinai) Kirke ved SnnMi-u, Hospitalet, Borgen

Allehelgenes
2 B. S. 84 og fornemmelig Bergens Vessrivelse af Sagen og Foss S. 26, 29, 35, 39,43.

paa Karmsen i Ryfylke, see 4 B. S. 81.
Om <3l,uta-KaBt9N over DsnaKleik i Tonsberg, samt om Laurentii (I.gfrnnw) Kirke, Hospi

talet, Varfod-Brodrenes K. og Kloster, som forflyttedes til i Bahuus-Lehn, Marias
Kirke osv., see om denne Stad 1 B. S. 60.

(Skille-Steen), nu Gd. eller Steder Steen. Denne Canal eller Rende,
som Kong Håkon lod fordybe, forekommer under Navn af BKeh»«toinBBun<z (nu Piren, ikke Trce
len, som har vceret antaget), see 3 V. S. 137.

ValKadHfti-K, nu Enerhaugen ved Forstaden Leret imellem Christiania og Oslo,
fee 2 V. S. 55, om Kongsgaarden paa
vcrrende Strandgade, Nicolai Kirke m. v., see om Oslo 2 B. S. 55.
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han lod gjore en Kongsgaard i Byen ude ved Stranden, lod opfore Huse paa Valdisholm
og gjore en Borg i Konghella paa Ragnildsholmen; han lod og Guldoen bebygge, rydde
og opfore Huse paa Ekeroerne samt der opfore en Trcekirke; han lod bebygge Malstrand
og ma,»ge andre ode Ver i Viken; han lod opfore en Steenborg paa Holmen i Mjosen

ved Ringisaker, og deri indrette en Gjcestebudshal; han lod opfore en Gjcestebudshal paa
Husaby i Skaun paa Hedemarken, og en anden paa Ringisaker; han lod indrette en Gaard
paa Vidheim i Vyjabu; han lod ogsaa gjore en Gjcestebudshal paa Steig og istandscrtte
Kirken, som tilforn var kommen meget i Forfald, samt indrette en Gaard paa Hof i Brei»

din tilligemed en Gjcesiebudssal, hvortil han lagde Eiendomme. Han lod ogsaa gjore
en Gjcesiebudssal og et Kapel paa Thoptyn, hvor intet var for. Kong Håkon kjobte Lo

i Updal, hvorpaa han lod indrette en Gaard, en Gjcesiebudssal og et Kapel. Han lod
gjore en Muur om Sverresborg paa Steenberget og bygge Huse der, efterat den as Bag
lerne var nedbrudt. Jesus Christus, Fader, Son og Helligaand beffytte og bevare, hce»

dre og velsigne siig Herres Sjcel, der haver efterladt sig saa mange nyttige Ting, som denne
velsignede Herre Kong Håkon. Her ender Sagaen.

ValllisKolmr, en Beftestning paa en liden D i Glommen i Eidsbergs Prcrstegjcrld i Bor
gesyssel, nu Vallandss, see foran S. 253.

Naxunilllarlwllur, hvorom see Konghella 1 B. S. 154.
Om Kulls? og llKrsHar i Bahuus-Lehn, see 2 B. S. 217 og foran S. 339.
Kl «lg st ran ll ir (Klalstranclir, nu Staden Marstrand i Bahuus-Lehn, see

1 B. S. 63.
steindolp i Mjoi-8. Denne Steenborg, i hvilken Forbrydere senere hensattes (Hirdssr.

Cap. 35), hvoraf endnu sees nogle Rudera, var beliggende paa en liden Holme i Mjosen, som
endnu kaldes Borgen, omtrent Miil i Nordvest for Ringsager paa Hedemarken, see 550r. iiou.
Bsx. 'IV V. r«l. S. 394.

Vill ne imr i (ftxjadu), nu Gaardeu Vedum i Dyer Hovedsogn i Gudbrandsdalen,
cfr. 1 V. S. 49.

steix i Froens Sogn i samme Dal, see 1 B. S. 279, 2 B. S. 39.
Nos i vreihin, nu Gaarden Hof i Ssdorps Annersogn til Froen. I et Diplom fra 1419

ncevnes endnu Hof som Kongsgaard („a Iloffvvo a Nrellnene"), cfr. 1 B. S. 262.
HusauFr i BK»un, nu Gaarden Huseby i Stange Sogn og Prgd. paa Hedemarken.
ll,inKlB»Kr, Ringsager Prcestegaard sammest.

(Koptar), nu Tofte, en ved den store Landevei til Throndhjem beliggende scerde
les betydelig Gaard i Dovre Annersogn og Lcesss Prcrstegjcrld i Gudbrandsdalen. Den ncevnes
endnu som Kongsgaard i et Dipl. fra 1530 (cfr. 1 V. S. 72). Man feiler, nåar man antager,
at herved er meent Gd. Tofte i Langlien i Froens Hovedsogn, hvilket erfares af tvende Diplo
mer fra 1310? og 1317, hvoraf det sees, at Gaarden paa den Tid var eiet af Private og skri
ves „i (eller i): tomtar, boltar) i a lirone"

1.6 i Hvpcllllr, nu Gaarden Lo, en Miil sondenfor Opdals Kirke i Drke- og Guldals Fog
deri. Kapellet paa Lo stod endnu i Reformations-Tiden, som sees af Erkebiffop OlafEngebrets
sons lordebog.

O vorrisb orK a Bteiubjsi-Aom (Steenbjerget ved Throndhjem), see Nidaros 1 B. S. 204.

>»»
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Gn Stump as Magnus Hakonssons Saga.
V« Herre, som havde fulgt Kong Håkon, sagde, at det saa ud til Ufred i Vesterlandene. Ord.endinger,
Samme Sommer foer Birger, Abbed i Tantra, ud til Pave-Gaarden. Ham havde Kors»
brodrene fra Nidaros jorestaaet til Erkebiffop ester Einar, som da var dod om Hosten;
men de turde ikke vcelge ham, fordi han var Presteson og Klostermand. Han tras Kong
Magnus i Bergen, men de gave sig tun lidet af med hinanden. Abbeden var i Pavens
Gaard om Vinteren.

Efter Kong Håkons Dod om Vaaren, sendte de Baroner og Embedsmamd, som
vare paa Orkenoerne, Henrik Biffop og Sira Ajkatin Kantster op til Skotland til Kong
Alexander, for at forsoge om der kunde tilveiebringes Fred imellem Landene. Dette blev
tun tungt modtaget; Skotterne truede med at drcebe de Nordmcend, som vare komne did,

eller kaste dem i Fcengsel, og klagede over at Nordmcendene havde brcendr og hcerjet mere
end den tredie Deel as Skotland; thi kunde de ikke udrette deres Mrende. Da foer Sira
Affatin oster til Norge til Kong Magnus, fortalte ham sin Fcerd, og hvor tungt hans
Mrende i Skotland var optaget. Kong Magnus besluttede at sende Vgmund Krcekedans
til Orkenoerne, og gav ham Magt til at forsvare disse. Tillige sendte han Erik Dugalsson
til Suderoerne med et Skib paa 18 Rorbcenke, bemandet med Hirdmcend, Giwster og Kjcer
tesvende. Med ham stulde lon Thjore og Erik Bose fare fra Orkenoerne, Hver med sit Skib.

Da nu Vgmund kom til Orkenoerne, spurgte han, at Skottekongen havde sendt en Hcer til
Katances, som havde aftvunget denl mange Penge formedelst den Skat, som Kong Håkon

havde paalagt Katancesingerne. Der gik tillige stcerkt det Ord, ac der vilde blive hcrrjet

paa Orkenoerne; thi vilde Vgmund ikke lade Mandstabet fare fra Orkenoerne, saa at Erik
og Folge bleve der om Vinteren. Da Sira Affatin kom til Norge, som for fortalt, var

Vgmund med de ovrige alt borte; men Hoskuld Oddsson beredte sig til at fare vester til

Orkenoerne. Kong Magnus gav ham i Folge med sig Broder Mauritius, en anden Bar
fods-Broder, som hedte Sigurd, og end videre Henrik Skot, for at vcere dem til Tjeneste.
De fore saa fort de kunde op til Skotland til Skottekongen, der modtog dem noget bedre

end Bistoppen, og bad dem fare tilbage til Norge og sige Kong Magnus, at han Som

meren efter maatte sende gode Sendebud til Skotland, om hans Hu stod til at gjore Fred
mellem Landene. Den samme Host fore de tilbage til Norge.

Magnus Konge sad i Bergen om Sommeren, og samme Sommer kom fra Island om K.Magnus

Halvard Guldffo, der bragte den Tidende, at alle Islcendere havde underkastet sig Kong
Magnus, og at Kong Håkons Dod var spurgt i Island, da han foer over til Norge. Der

var da med ham Thorvard Thorarinsson, som overgav sig i Magnus Konges Vold, med
alle sine Eiendomme i Island, for hvad han havde forbrudt mod Kongedommet ved at

Tutero, hvorom see 1 V. S. 123.
Aor i, er maastee det samme som Kjorar, nu Thjore i Sognct af samme Navn paa Icrde

ren; i saa Fald har vel lon havt hjemme paa denne Gaard.
Xatanes, Caithness i Skotland, see 1 V. S. 70.
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Kong Magnus
reiser til Bergen

tåge Kong Håkons Hirdmend, Thorgils Skarde og Berg, afDage. Siden have Islenderne
aldrig modsagt at adlyde, hvad Kong Magnus befalede eller forbod, ligesom de og underkaste,
de sig villigere ham end hans Fader, Kong Håkon. Magnus Konge gjorde sig om Hosten
reiseferdig til Throndhjem; men blev seent ferdig. Allehelgensdag laa han i Leergula, hvor
fra han foer til Sild, derfrå til Selia, og saa nord om Eidet; men Dronning Margreta
foer udenskjers med Skibene, og de modtes i Steinavaag. Da Folkene saae en Ild brende
ad Soen til, sagde Kong Magnus, at det var Gaarden i Giska, som brendte, og befalede at

nogle Mend skulde fare derhen, da han paastod det var übilligt, at de laae roligen der, uden
at fare hen for at bjerge Folk eller Gaard, nåar det behovedes. Skatmesteren ombord, Jon
Tviskafinn, foer afsted med to Mand af de fleste Halvrum; men de havde en vanskelig Fart.
De fik bjerget den nye Gaard, som Nikolaus havde ladet bygge; men den gamle brcendte.
Derpaa foer lon tilbage, efterat have ydet Gijkemendcne megen Hjelp. Siden foer Kong
Magnus nord til Throndhjem paa en Kjertesvendsstude. Han og Dronning Margreta

fore til Rein; men Kongestibet seilede ind under Holmen, hvor de fik et meget haardt Natte
leie. Kong Magnus seilede ud om Morgenen; men kunde ikke legge til ved Holmen; han
holdt derfor ind mod Aamundingen, hvor Skibet strandede; men Mandffabet slåp i Land og alt
Godset reddedes. Samme Hest dode Nikolaus i Giffa, og da uddode det sidste Skud as Gi
skefolkets Slegtrekke, som nedstammede fra Arne Armodsson. Nikolaus efterlod sig en
Datter, som hedte Margreta, der ansaaes for det bedste Parti der i Landet, baade formedelst

hendes A3t, Rigdom og Venhed. Magnus Konge sad den Vinter i Throndhjem, og
dette var hans andet Regjerings-Aar. Om Vinteren ester Juul kom Broder Mauricius,
og de som havde veret med ham i Skotland, til Throndhjem, og fortalte Kong Magnus Ud
faldet paa deres Mrende.

Om Vaaren foer Kong Magnus sor til Bergen, hvor han kom ester Paaske. Da
sendte han Biffop Gillibert og Sira Affatin til Skotland, efter som Skottekongen havde be
gjeret. Forst fore de til Linn i England, hvor der var stor Strid, og Simon Misfort den Som

mer var feldet. Biskoppen med Folge foer derpaa nord til Pork, og de vare der en
Stund. Den Host da Vgmund Krekedans med Folge kom til Orkenoerne, og Skotter

ne havde tåget Skat af Katnesingerne, overfaldt Herr Dufgal dem paa Tilbageveien,
drebte mange af deres Folk, og tog en stor Deel af de Penge, som de fore med. Han

drebte der en af Skotternes Lagmend. Samme Sommer fore Skotterne over til Su
deroerne med en Her, og da tvang de Engus, tilligemed mange afdcm der havde fulgt Kong Hå
kon, da han var i Suderoerne, til at overgive sig i deres Vold. De fore alt sor til Man og tvang
Oens Herre Magnus til at sverge sig Lydighed; men Hr. Dufgal reddede sig paa sine Skibe,

I. Sli-Sula (1.e1,-Kol»), nu Gd. Leergulen i Nordfjord, see foran S. 235.
Bil<l, Sen Silden, og 8elj», Den Scelo sammesteds, see 1 B. S. 196, og foran S. 157.
Nick. Hermed mencs rimeligviis det ostlige og ncermest Scelo liggende saakaldte Mands-Eid,

see 1 V. S. 58.
Steenvaag i Borgunds Sogn paa Sondmsr, see 1 B. S. 57.

l3',xku, Giske», i samme Prcestegjceld, see sammest. S. 57.
Ni»in, Reins Kloster-Gaard i Stadsbygdens Prcestegd. iN. V. for Throndhjem, see 28.

S. 80.
Uulmr, Munkeholmen, hvorom see 1 V. S. 149.
VnKKi, Gd. Bakke i Ncerheden af Nid-Elvens Udlob, see foran S. 53.

en Vy i Norfolk-Shire i England, nu Lynn.

11, Ila eller Islay, see foran S. 370.
>l»n, Sen Man, see 1 B. S. 68—69.
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saa de ei fik fat paa ham. Vaaren efter kom han til Orkenoerne, og bad om Hjcelp, og
da stog hans Son Erik, Erik Bose og Jon Thjore sig til ham med 3 Skibe.^

Samme Vinter i lulen indsatte Kong Magnus en Provst i Apostelkirken og Korsbrodre

i Bergen, efter Overlceg med Biffop Affatin, og lagde dertil Prcebender med meget Gods. Efter
lulen blev Kong Magnus saa syg, at han lod sig give den sidste Olie, og samme Aar ind«
viedes Pave Gregorius. Mange gjceve Hovdinger dode i dette Aar, nemlig Englands

Konge Henrik, Kong Rikard hans Broder af Alemannia, og Hertug Enk as Sonderjylland.
Sommeren efter gjorde Kong Magnus sig fcrrdig til at reise fra Bergen oster til Elven,
i den Agt at mode Sveakongen Valdemar efter Aftale. Han kom til Konghella ncer un

der den sidste Mariemesse, og forblev der Mathiasmesse over; men Kong Valdemar kom
ham ikke i Mode; men foer om i Sveavwlde for at more sig. Kong Magnus, som ikke
stjottede om at bie, foer nord til Tunsberg, for der at tåge Vinterftede. Paa den Tid af«
tog meget af den Pndest, som Kong Valdemar nod i Svearige, medens Birger Jarl le
vede. Der var da 4 cegtefodte Brodre i Live, Valdemar Konge og Hertug Magnus,
Junker Erik, og Benedict, som var Klerk og var givet Haab om at blive Erkebiskop. Men

Junker Erik syntes Intet at have og kaldte sig Erik lntet. Han var faren over

til Danmark og opholdt sig en Stund hos Danakongen, men var i den Tid kommen tilba
ge, og hans Broder Kongen havde nogen Mistanke til ham. Kong Valdemar havde
ogsaa ladet lon Philipsson gribe i Kirken og såtte ham i Fcengsel. Nu sendte Kong
Valdemar mundtlig Bud til Tunsberg til Kong Magnus og bad ham for Alting om et
Mode, hvorsomhelst han selv vilde bestemme; men Kong Magnus vilde ei fare lcenger end
til Borg, hvor Modet blev bestemt. En Dag for Kong Valdemar foer til Modet, bad

Junker Erik om hans Tilladelse til at ride ud for Moroffyld, og da Kongen tillod det, red
han nord til Norge, og nogle faa Svende med ham. Han traf Kong Magnus oster i
Varna, paa Veien til Modet i Borg. Kong Magnus tog vel imod ham, og Junker Erik

fulgte ham til Modet, hvor Magnus Konge gjorde sig Umage for at forlige Brodrene.
Han gjorde ogsaa Forlig mellem lon Philipsson og Kong Valdemar, der ffulde modes
i Skara, hvor 12 Mcend ved Ed ffulde bekrefte Forliget. Der fik ogsaa Bo Galin,

som havde vaeret med Kong Magnus en Stund, et fredeligt Forlig. Kong Magnus tog
imod Kong Valdemar med storste Blidhed og sendte ham Arne Biffop af Skalaholt med
stere gode Mcend imode. Kong Valdemar var hos Kong Magnus al den Stund de vare sam
men, og der var det prcegtigste Gjcestebud. Alt gik til paa det venligste mellem dem, og

mange mcerkelige Ting bleve aftalte, som vi her ei nedskrive. Magnus Konge gav Kong

Valdemar gode Gåver ved Skilsmissen, og sendte Olaf af Stein foruden fiere gode Mcend
med Kong Valdemar oster til Skara, for at overvcere den Ed, som skulde aficegges i An
ledning af Brodrencs og lon Philipssons Forlig, og som Kong Magnus, efter Kong

!) Her er en Afbrydelse i Terten. 2) Slet Intet.

I'oBtul2- (Apostlernes-) KilHa i Vergen, see 2 V. S. 84.
synes her at vcere Tydskland eller det romerske Rige.

«unn»» », d. e. sondenfor Aaen, nemlig — nu Skodborg-Aa, som danner
Grcendsen imellem Norre-Iylland og Sonder»lylland eller Hertugdsmmet Slesvig.

Vniss eller BarpBdn,3 i Borgesyssel, see 1 V. S. 216.
Vaina i Borgesyssel, hvorom see 1 B. S. 36.
lskmir (» BK«,um), nu Staden Skara i Vester-Getland, see 1 V. S. 222.
skalllnnlt, Vispescrdet i Syd paa Island, see 1 V. S. 68, 2 V. S. 118.
8 tei nn. Hvilken Gaard hermed menes, er formedelst Navnets Almindelighed neppe muligt

at bestemme, cfr. S. 375.
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Valdemars Villie, havde paalagt dem. Men Eden blev ikke astagt til deres Tilfredshed,
som vcere Vidne dertil, og det ncermede sig atter til Tvedragt mellem Svearne. Mag
nus Konge foer fra Modet i Borg til Tunsberg, hvor han sad den ovrige Deel af Vinte
ren. Dette var hans Regjerings Aar. Denne Vinter var der stor Ufred i Dan.
mark, mellem Erik Danakonge og de Tydste. Nu sendte Danakongen Bud til Magnus

Konge, for at soge hans troe Venffab, hvilket han tog vel imod, og sendte Mcend tilbage,
ligesom alt gik venligt til i Kongernes Ordsendinger. Lykken foiede Danakongen Erik den

Vinter under hans Strid med Tydjlerne. Kongen foer om Vaaren fra Tunsberg, og ved
kom Jon Philippsson ester ham med en Svite og sagde, at Kong Valde

mar, tvcertimod det Loste han havde givet Kong Magnus paa Borg, havde jaget ham ud af
Landet. Han fulgte Kongen til Bergen.

Om Sommeren sad Kong Magnus i Bergen og lod udfore den Besiutning han
Vinteren tilforn havde tåget i Tunsberg. Did havde han nemlig stcevnet alle Sysselmcend
i Viken til sig til Paalsmesse, og havt en Samtale med dem, hvori han bestemte hvor me
get Enhver ffulde udrede af sit Syssel eller sit Lehn. Paa den Tid var lon Erkebiskop
med alle Lydbijkopper i Landet kommen til Bergen, og der var ogsaa de fleste Baroner
Lendermcend. To Dage ester Petersmessen holdt Magnus Konge et Hirdstcevne i Som
merhallen, og kundgjorde den Besiutning, han vilde tåge angaaende sine Sonners Hov

dinge - Navn. Da gjorde han og sine Mcend bekjendte med, hvorledes de stulde holde
sig i Henseende til Vaaben og andre Dele. Morgenen ester var Messedag i Apostel-
Kirken, og Kong Magnus var tilstede ved Gudstjenesten tidlig om Morgenen, men Jun

keren ved en overordentlig Messe i Kristkirken <le Bp!ritu saneto. Derefter blev Thin
get sat paa Christkirkegaard, og Alt saaledes afgjort som Kongen i Modet havde bestemt.
Kongen blev modtagen med en Tale, og Vigleik Stallar talede paa Hirdens Vegne. Der
efter talede Erkebiskoppen, og begyndte sin Tale med den Sorrig, som alle Nordmwnd bare
over Kongesonnen Junker Olafs Dod, og gjorde vitterligt, hvilken Glcede nu Gud den Al«

mcegtige havde forundt Norges Folk og det Land, han havde arvet. Derom holdt han et
langt og snildt Foredrag. Derefter holdt Kongen en fager Tale, som endte med, at han
gav sin Son Erik Kongenavn; men Håkon Hertugsnavn, hvorefter de ginge til den hellige
Sunnives Skrin og lagde derpaa sine Hcender.

l) Her er adstillige Huller i Texten.

Lindesnces, see 1 V. S. 32.
Om Xrwt-KiiKi», (Christ-Kirken) i Bergen og den hellige Eunivas Skrin, see Njsi^vinn

2 B. S. 84.
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Trykfeil og Nettelser.

Iste Bind Side 2 Lime 22 nedenfra Fanakamsas lcrs Fanakernsas.
50 8 eller" udgaar.
_ II ovenfra — Vsennub^zK.

_ 54 15 nedenfra 8»lm (nu Elven?) gaar ud.
2det 13 13 Btaf»Fl-

93 10 «unf>?
. 151 8 at tilfoie: eller maassee Gaarden

af samme Navn i Fane Sogn,
strår sondenfor Bergen.

160 6 vestlige vestligste
161 7 «uti» »»Btr
166 8 Ordet gaar ud.
169 2 Ordene og med gaae ud. ,
202 3 tlnarneimr
226 1 S. S. 165.

2 S' 18. S. 68.
364 9 skulde maatte detandetStedsnavn

vok» vcrre feilagtigt, og
3die 65 3 — NuKa-stl-MH

72 i Ombudsmcend Ombudsmand
79 6 af har

100 I <3sfli,ninA»Bun6 Al^ninKjkBUN<l
__ __ IM 3 Devli Devle

136 5 yderste yderste og
149 16 50 65.
218 4 S. S. 62.
225 4 Gaute Gaut
240 II 49 _ 94.
265 15 Lied Lier
271 7 — Vising)-
287 4 ovenfra ved med
289 3 De DaDe Da
290 11 Klemet, Fader til Klemet Fader og
293 i? ned ind
315 I nedenfra NinxisaKr MlinsKol'
317 5 (Ringsager (Nces Prcestegaard
368 20 Sondhordland Sondfjord
- 10 Shapins- Shavins-ay

Til Oplysning om det nu forsvundne Gaardnavn Bt»f i Verdalen, see Iste B. S. 94 og 339, anmcer
tes, at vestenfor og i Ncrrheden af Vuku ved Landeveien, som forer igjennem Hoved-Dalen, ligger, foruden
Gaardene Lundstind, ford. og hvor i Forliden stod en Kirke, samt 2ft
mnd, ford. — oqsaa en betydelig Gaard, der i Matriculen findesskreven
Stubitmd, men som endnu i 15de Aarhundrede ssreves (Staken'»!»,-). Formodentlig det
denne Gaard, som vor Historie betegner med det ene Navn Bwl>.

af Anmcrrkningen lil 2den Deel S. 93. har Hr. Pastor G. O. Faye, som lvcaliseret i
den omhandlede Egn, havt den Godhed at meddele nogle Oplysninger hvoraf det erfares, at Navnet
som l Matriculen ftndes anfort for en paa Havnoen, ved Grcendsen af Vrono og Thjoto Sogne, liggende
Gaard, bllver udtalt ,Hestun" der i Egnen: her har man altsaa de Gamles Paa Vestside» af
Havnoen, strår nordenfor Ankerpladsen Havnsund. samt ei langt fra Hestun, ligger en Holme, som kaldes
Vumm». Overwres dette Navn efter vort Oldsprog i Genetivsformen, kommer det til at hede Vammai- eller
Vamdnp, altsaa VamKgr-Kolml'.

Endelig bor vi og gjore opmcerksom paa, at siden de geographisse Bemcerkninqer til dette Verk ned
,treves, have tvende Forfattere, med den noiesie Localkundssab til Vergen, antaget for identist med
Holmen, hvllket unegtelig har scrrdeles meget for sig, see Urda 2 V. S. 251—56 og 259.
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