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Dan
Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, 
jog sine fjender mod syd. Han var en stærk 
konge, og folk gav hans land navn efter ham.
På den måde fik Danmark sit navn.
Dans mark, som det hed i begyndelsen, blev 
senere til Danmark.
Da kong Dan døde, blev det dårlige tider i lan-
det. Fjenderne kom igen sydfra. De drog ind i 
landet, og de røvede og plyndrede overalt.
Danskerne sukkede og klagede og bad gud-
erne hjælpe. Da det var rigtig slemt, og alle 
havde opgivet håbet, skete der et under.

Guden Odin sendte sin egen søn til dansk-
erne, og det gik sådan til:
Et stort, smukt skib sejlede ind mod land. Det 
havde retning lige ind mod kysten og løb helt 
op på stranden, hvor det stod fast i sandet en 
smule på skrå.

Folk strømmede ned på stranden for at se på 
det smukke skib. I begyndelsen turde ingen 
gå om bord. Man kunne aldrig vide, hvem der 
gemte sig på sådan et sk.
Men snart kravlede nogle unge mænd ind 
over rælingen.
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De fandt ingen sømænd på skibet, og i beg-
yndelsen troede de, at der slet ikke var nogen 
mennesker om bord.
Men så fik de øje på et lille barn.
En lille dreng lå lige ved siden af masten og 
sov trygt.
Han lå på et kornneg, og rundt om ham var 
der våben, guldsmykker, krukker og fade så 
smukke og kostbare, at ingen havde set noget 
lignende før.
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Folk var sikre på, at drengen var Odins søn. 
Den øverste af alle de nordiske guder havde 
set, hvor galt det stod til i Danmark, og nu 
havde han sendt sin søn til landet.

Mændene på straden sendte bud efter flere 
folk, og snart kom der rigtig mange.
Drengen blev lagt på et skjold og båret i land 
af nogle unge krigere. Han fik navnet Skjold.

Han voksede op og blev både stor og stærk. 
Da han engang som stor dreng mødte en bjørn 
i skoven, greb han den med de bare næver og 
bandt den med sit bælte.

Han forelskede sig i en smuk prinsesse, som 
hed Alvilda, og han måtte slås med en tysk 
konge om hende, før de kunne blive gift.
Han blev kendt langt ud over Danmarks 
grænser, og mens han regerede i landet, var 
der ikke nogen, der vovede sig ind for at røve 
danskernes ejendele.

Da kong Skjold døde, lagde de ham på det 
samme skib, som havde bragt ham til landet, 
da han var spæd. De hejste kongeflaget i mas-
tens top, og mens folket sørgede over deres 
døde konge, forsvandt skibet med Kong Skjold 
som eneste passager ud på havet igen.
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Frode Fredegod

En anden konge hed Frode. Han fik tilnavnet 
Fredegod. Mens han var konge i Danmark, var 
straffen for tyveri så hård, at han kunne lægge 
en armring af guld midt på vejen, uden at no-
gen turde stjæle den. Ringen blev liggende i 
mange år.
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Da kongen blev gammel og svag, fik en heks 
en af sine sønner til at stjæle guldringen. Hun 
regnede med, at kongen snart ville dø, og der-
for ikke havde kræfter til at hævne sig.
En eller anden fortalte kongen om det frække 
tyveri, og han blev rasende. Han rejste sig op 
fra sin seng, som han lå i det meste af dagen, 
og sagde, at han selv ville drage ud i landet 
med alle sine mænd og fange tyven.
Da heksen hørte det, blev hun bange. For at 
skjule sig omskabte hun sig til en ko og sine  
sønner til to tyrekalve.
Frode Fredegod kørte nu gennem hele landet 
i en prægtig vogn. Han var ikke mere i stand 
til at ride på en hest. Alle hans svende fulgte 
efter vognen. Da de kom til havet, lod kongen
vognen og følget standse. Nu ville han ud og 
strække benene og se på havet.
Han fik øje på en ko og to kalve, som gik og 
græssede i nærheden, og han fik lyst at se lidt 
nærmere på de smukke dyr.
Mens han gik hen imod dem, vendte koen, 
som i virkeligheden var heksen, sig om mod 
kongen og begyndte at løbe hen imod ham.
Før nogen kunne nå at gøre noget, ramte 
koens spidse horn den gamle konge i maven.
Han faldt om på sandet, og få øjeblikke senere 
var han død.
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De skrækslagne svende kastede sig over 
dyrene og gennemborede dem med spyd og 
sværd. Desværre var det for sent, den gamle 
konge var død på stedet.

Hele folket sørgede, og alle ville ære den 
døde konge. Derfor blev kongens lig lagt på 
en vogn, som blev kørt rundt i hele Danmark. 
Den rejse varede i tre år, og danskerne stod  
ved vejen med blomster, som de kastede i den 
døde konges vogn, når den kom forbi deres 
egn. 
Frode Fredegod blev bagefter begravet på 
Sjælland.
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Roar og Helge

Roar og Helge var kongesønner. Deres far 
hed Halfdan, og han havde en bror ved navn 
Frode.
Frode ville være enekonge i Danmark, og 
han dræbte sin bror Halfdan. Gode venner af 
Halfdan skjulte hans to sønner hos en bonde 
ved navn Vifild.




