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Gesta Danorum på fornsvenska
Maria Arvidsson
Namnet Gesta Danorum för omedelbart tankarna till Saxo Grammaticus’ verk på latin om Danmarks historia. Men det finns också en
text på danska om Danmarks historia som går under namnet Gesta
Danorum, även benämnd Gesta Danorum pa danskæ. Texten är inte en översättning av Saxos verk utan ett försök på att skriva Danmarks historia på modersmålet på grundlag av de källor man hade
tillgängliga, däribland sannolikt Saxo. Texten kan karaktäriseras som
en kungakrönika och tar sin början i förhistorisk tid med den sägenomspunne kung Dan, som sägs ha givit namn till Danmark, och
sträcker sig am till kung Christoﬀer II, kung i Danmark -.%&–-.%,
och -..&–-..% (Jørgensen -).&:-. och Olsen -)*):-*% ﬀ.).
Den danskspråkiga texten känner man ån två avskri2er ån
-+&&-talet i handskri2erna Cod. Holm. B '' respektive Cod. Ups.
C ,'. De två avskri2erna har ingen direkt inbördes relation. En kopia ån -(&&-talet finns i Additamenta -%&, +°, i en senare språkform
(Jørgensen -).&:-.). I tillägg till dessa danskspråkiga avskri2er återfinns en svensk översättning av texten i Cod. Holm. D +, som följer
här nedan i en handskri2snära version. Texten har tidigare utgivits
i diplomatarisk form av J. W. Liﬀman och G. Stephens (-*+)) i förordet till deras utgåva av Ivan Lejonriddaren (Liﬀman och Stephens
-*+):LXXIV–LXXVI).
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Handskri2en Cod. Holm. D + anses tillkommen i Vadstena kloster under -+&&-talets första del, men har sannolikt använts i en sekulär miljö. Textinnehållet varierar ån Eufemiavisorna till mer vetenskapliga och religiösa texter. Huvudparten av texterna är skrivna på svenska. Men även kortare texter på latin och tyska förekommer. Gesta Danorum eller A- danmarks konongom, som den benämns
i handskri2ens innehållsförteckning, återfinns på blad *(v–*,r och
löper ån kung Dan till Frodhe den tappre (’hin æghne’). Det är
dock inte orimligt att texten skulle ha fortsatt ytterligare e2ersom
nästan två tredjedelar av *,r är blankt liksom bladets versosida och
de nästföljande tre bladen, *'r–*)v, som för övrigt är de sista bladen
i ett lägg. På blad )&r inleds en ny text i ett nytt lägg.
Nedanstående text följer handskri2en så nära som möjligt. Jag har
försökt att grafiskt återge texten som den möter läsaren när de aktuella sidorna slås upp i handskri2en. Korrupta former har inte korrigerats utan markeras med ”sic!” i fotnoter.
Tecken som inleder ett nytt stycke har i handskri2en tecknats med
en förstorad versal som sträcker sig både över och under den övriga
löptexten. Detta återges i min text med en förstorad versal på raden.
⟨ö⟩ skrivs i handskri2en som ett ⟨o⟩ med en ovanpå liggande krok
som för det mesta hänger itt utan sammanbindning med grundtecknet. Detta tecken ska dock inte sammanblandas med det i norröna handskri2er förekommande tecknet ⟨⟩. er-abbreviaturen skrivs i
handskri2en antingen som en ögla, sammanbundet med det föregående tecknet, eller som en krok, itt hängande ovanför det föregående tecknet. Dessa återges i texten nedan med ett apostrofliknande
tecken utformad på två sätt, i det första fallet med en rundad form,
⟨ ⟩, och i det andra med en mer vinkelrät, ⟨ ⟩.
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Orddelning på grund av radbrytning markeras inte i handskri2stexten varför jag har lämnat dessa omarkerade, t ex *(v:). Interpunktionen följer handskri2en. Bortsett ån en strykning av ett enskilt
tecken på *(v:+' återfinns inga korrigeringar i texten, något som kan
tyda på en noggrann avskrivare. Kommentarer rörande läsning i andra textvittnen återges i fotnoter.

No geﬅa dano Fỏﬅe ko war

HVmble war ko ij vpſala Hās ſynir heto een ſnỏre
hỏﬅen. dan. ok angul J tħn tima heet danmark

.

ække danmark fo thy at th hafdhe ække ko
Ko aﬀ ſwerike ﬅyrdhe th Angul hūbla ſon kom
til ænguland ok fo thy het  th ængland æpt  hās

,

nampn Humble bỏdh dan In ſon at han !ulle ﬅyra
for  landū Siæland. ok mỏn. ok falﬅ  ok laland
thæJe 6ra land hafdhe ey nampn vtā the kalla

)

dhis vædheKeeﬀ Tha giodhe dan een ﬅadh ij
Iæland het lædhre J tħn tima vilde iutlād
ok !anỏ ok fiun ok wædheKeeﬀ ængin vika ok

-%

ey !atta ok fo thy ﬅridde marghe a tħm ok
wunno ængin Ighr  ok ey æro Om Idhr  foo
keſarin til danawirke m dighir hær ok magh

-(

tugh- at ﬅridha vidhr  iuta Ok iuta ſændo budh
-

sic!

*(v
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*

geen dan. ok han kom ok drap alt hans folk
ok keſarin flydde m mykin nỏdh Tha fỏﬅo

-*

fỏdho iuta dan til een ﬅeen het  danærliūg
ok gafuo honū thr  konūgx nāpn. Sidhan fik
han !anỏ ok fiun ok Idhan all anno land. ok

%-

kalladhe all tħm danmark æpt  It eghit nāpn
Hans drỏtnīg het dannia ok ſome Ighia
at hon het gretta% Tha dan dỏdhe. tha io

%+

dhadhis han ij een hỏgh hos lædhre Dan
hafdhe ſynir een het humble ok lodhr  ok !iold

HVmble var fỏﬅ ko æpt dan. han var fan

%'

gin ij ﬅriidh aﬀ In brodhr.  ok lỏﬅe It liiﬀ
thr  m at han gaﬀ Inū brodhr  rikith Tha
lodhr  var ko tha fodærfuadhe han the

.&

bæﬅa mæn ij danmark var. ok fo thy dra
po dæne honū

Sidhan var !iold ko dans ſon godhr ok thrif

..

wiin. han tok een villebiỏn ok bant han m
Ina hændr  tha han var barn ok fik Ina
kompana at dræpa han Han drap Iælfuir

.,

thydhi!a māna hỏfdhing ok giodhe tħm Idhā
%

Om avvikelser förelåg mellan källorna kunde bägge läsningarna återges (Jørgensen -).&:-.).
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!at gilla til danmark hans drỏtnīg het vluil

Tha var ko gram hās ſon Gro het hans

.)

drỏtnīg. ok anno Igne. han drap Ightryg
ſwerikis ko ok fik alt hans rike. Ok ko
henrik aﬀ ſaxaland Ko han ok ij hæl. ok ſwæ

+%

rin kæmpa m hās Iæxtan brỏdhr  Sidhan
var han Iælfu dræpin aﬀ ſwibdaghr  ko aﬀ

GVthom gram ſon var tha ko|norighe.

+(

ij danmark ok giodhe vndr  norighis ko
!at Æn d hadringr  gram ſom+ flydhe til eet
landh het  pōtic ͫ ok van thr  dynaburgh. ok

+*

fik ko aﬀ ﬅadhin ok han lỏﬅe Ik m ſwa mykith
gul ſom han 6ra Innæ wogh Sidhan foo han aﬀ
ỏﬅirrike m mykin æra ok priis Ok foo han til

.

ſwerikis ok drap thr  ſwibdaghr  In fadhr b ana
ok aſmūd hans ſon. ok twa asmūda ſỏnir ok gio
dhe thr  til ko In thridhia brodhr  tħn ſom het

,

hundring  ok Iælfu war han ko ij danmark
æpt  guthoms dỏdh Hardhgrepa het hās drỏtnīg
Hundrīg fik fals tidhande at hadring  var dỏth

)

.

Ordet hör till rad ++. Men det står längst till höger på rad +(, avskärmat ån
den övriga texten med ett bågformande streck för att indikera att det inte tillhör
texten på den rad där det står skrivet.
+
Sannolikt fel för son. De två danska texterna i Cod. Holm. B '' respektive
Cod. Ups. C ,' har søn.

*,r

-&
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ok giodhe ij ſwerike hās ærwe dyrlika ok ſatte
mit ij huIth eet ỏlkar fult m got ỏll. ok ſwa
ſom han Iælfu !ænkte ſwa fioll han ij ỏlkarith

-%

ok drunknadhe Tha hadring  th a tha
hængde han Ik op for  hundring !uld.

Sidhan war ko odhe hin æghne.( ællr hardhe

-(

hās ſon drap een draka ok tok hās liggiāda
fæ Han wan kurland ok ryſaland tyſwar
iKand ok gærmanie land giodhe han Ik

-*

til vndirdana Britanie land wan han tyſwar
ok Idhan kofnadhe han ij Iin wapn
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Ordet kommer sannolikt ån danskan (se t ex under .äkin? i Ordbok öfver svenska
medeltids-språket) Cod. Holm. B '' har .øgne och Cod. Holm. C ,' har .egnæ.

