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Denne samling af artikler henvender sig til vikingeforskere af 
enhver art: historikere, arkæologer og vel også filologer. Den 
henvender sig til forskere i Norges, Danmarks og i mindre 
grad Sveriges tidlige militære, sociale og politiske historie.
 Bogen bygger på et kildemateriale, vikingeskjaldenes fyr-
stedigtning, som væsentligt handler om norske herskere. Men 
dens problemstilling består i at diskutere en teori, der i over 
200 år har været fremherskende blandt danske historikere: 
Tesen om, at den nordiske oldtid udgjorde den oprindelige 
idealtilstand af økonomisk lighed og politisk demokrati og 
dannede et samfund, der havde en kongemagt med få offi-
cielle beføjelser og ringe reel magt. For udviklingen af det 
danske demokrati har det haft afgørende betydning, at histo-
rikere mente at kunne bevise, at dette var de nordiske folks 
ældste samfundssystem, folkelivets sande grund. Men nu har 
de nordiske parlamentariske demokratier længe været så fast 
forankrede, at de nok kan klare sig uden at skulle bygge på 
forestillingen om, at vore forfædre var sande demokrater.
 Bogens udgangspunkt er dens tese om, at vi i vikingetidens 
fyrsteskjalde har fået overladt et levn af tidens hofideologi, 
forestillinger, der blev hævdet af vikingetidens fyrster omgivet 
af deres hird, deres hof. Problemet ved denne digtning er, at 
den er overleveret mundtligt i 100-250 år, før den blev skrevet 

F O RO R D



10

ned. Der er derfor mulighed for, at sætninger og udtryk rundt 
om i digtningens korpus kunne være gået tabt − og forsøgt 
rekonstrueret − af glemsomme tradenter. Dette må ganske 
givet have fundet sted.
 Hvad der har overbevist mig om, at overleveringen − uden 
at være fejlfri − dog væsentligt er sund, er tre forhold:
 Det første er de husketekniske krav til digtningen: I det al-
mindeligst brugte versemål, dróttkvætt, består den mindste en-
hed, langlinjen, af tolv stavelser, heraf seks med tryk, hævning. 
Disse seks trykstærke stavelser skal tilfredsstille syv hinanden 
krydsende rimkrav. Den, der er i færd med at glemme et enkelt 
ord, vil næsten ikke kunne gætte andet end den rigtige glose, 
hvis verset skal blive meningsfuldt. En eventuel fejl vil sna-
rest forekomme, hvor hele langlinjen er gået tabt og er blevet 
erstattet af en nykomponeret. Denne vil dog fortrinsvis følge 
den konvention, som allerede foreligger (af mange eksempler 
på, at kongen er forbundet med sit land, kan ét eller to måske 
skyldes rekonstruktion, men ikke alle femten).
 Det andet forhold er min tidlige opdagelse af, at fyrsteskjal-
denes beskrivelser af krigsskibe og flåder afviger markant fra 
beskrivelserne af de nautiske forhold i sagaerne fra tolvhun-
dredetallet. Således bygger den klassiske sagabeskrivelse af 
Ormen den Lange i “Slaget ved Svold” på idealerne i de nor-
ske samtidssagaer, hvor baglere og birkebenere og til slut 
Håkon Håkonsøn år for år lader bygge “storskibe”, der hver 
gang er større og sværere end dem, man hidtil har set. Disse 
skibe er nok hurtige, når de kommer ud i rum sø; men under 
kysten og i let vejr gør deres store inerti, at de kun langsomt 
kommer op i fart, hvorved de kan blive agterudsejlet af almin-
delige “bondeskibe”. (Sagaernes Ormen den Lange er større 
end Håkon Håkonsøns største skib). Sagaskriverne er således 
ikke klare over, at deres egen tids idealer for kongeskibe afvi-
ger fra de ældre fyrsteskjaldes, hvis lange, smidige kongeskibe 
ligger forrest og i midten af den hurtige flådeformation.
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 Det tredje forhold er fremhævet af skjaldefilologen Diana 
Edwards (gift Whaley): Hun har påvist, at skjaldedigtene i den 
hedenske tid, det vil sige i nihundredetallet, foruden at svælge i 
vanskelige mytologiske billeder, “kenninger”, fortrinsvis består 
af meget lange, sværttolkelige sætninger, der strækker sig over 
to langlinjer med kun et enkelt finit verbum og en mængde ge-
nitiver dynget oven på hinanden. Dernæst demonstrerer hun, 
at de tidlige kristne digte, fra tusindtallet, undgår hedenske 
kenninger og samtidig foretrækker meget enkle, korte og let-
tolkelige sætninger. Og sluttelig viser hun, at tolvhundredetal-
lets skjalde nok tillader sig atter at bruge løs af det hedenske 
billedsprog, men foretrækker en helt ny type sætningsbygning, 
hvor mange små sætninger bliver flettet ind i hverandre. Diana 
Edwards’ iagttagelser gør det mindre troligt, at fyrstedigte, der 
angives at være fra det tiende eller ellevte århundrede, skulle 
være forfalskninger fra det trettende.
 Jeg har haft som arbejdsprincip at foretrække at bygge på 
korte vendinger, heiti, og gennem dem på opfattelser, som 
forekommer hos flere skjalde i forskellige håndskrifttraditio-
ner. De få gange, jeg citerer et udtryk, som kun optræder én 
gang, står dette nævnt i min tekst. De opfattelser, jeg mener 
at have fundet hos fyrsteskjaldene generelt, har jeg aldrig set 
modsagt hos nogen enkelt af dem. Enkelte forestillinger fra 
det sene tusindtals norrøne digte optræder da også hos sam-
tidige latinske skribenter.
 Som filologisk ukyndig har jeg måttet holde mig til over-
sættelser. Men for hver eneste strofe, der interesserede mig, 
har jeg sat mig ind i den videnskabelige diskussion mellem 
udgiveren, Finnur Jónsson, og hans store antagonist, Ernst 
Albin Kock. Derefter har jeg opsøgt nyere oversættelser, der 
tog stilling til deres bitre strid. Jeg har søgt filologisk eksper-
tise, når den var at få.
 I disse år arbejdes der på en ny engelsksproget udgave af det 
samlede korpus af skjaldedigtning: Norse-Icelandic Skaldic 
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Poetry of the Scandinavian Middle Ages.1 Arbejdet bliver ud-
delegeret mellem forskere, der hver især specialiserer sig i én 
eller ganske få skjalde, men som samtidig diskuterer deres 
tolkning med hele det verdensomspændende netværk af ud-
givere. Denne udgave vil blive af væsentlig højere kvalitet end 
Finnur Jónssons, som jeg har måttet nøjes med. Det er vente-
ligt, at der i mit arbejde findes udtryk, som ikke vil holde for 
den prøvelse, de udsættes for i den nye udgave.
 Læseren har krav på at få oplyst, at professor Niels Lund 
anser skjaldedigtningens overlevering for så grundlæggende 
forkvaklet, at anvendelsen af den bliver kildekritisk usund. 
Herom henvises til Niels Lunds arbejder i Litteraturlisten og 
til min sidste artikel i dette værk, Fyrstedigtningens kilde-
værdi. En diskussion med Niels Lund. 2006 (pp. 289-303).
 Når man tolker vikingetidens kilder, det være sig arkæo-
logisk materiale, nordiske runesten eller udenlandske beret-
tere, kommer man hver enkelt gang til delvis utilstrækkelige 
resultater. Skjaldenes fyrstedigtning er som genre propaganda, 
i høj grad normativ og ensidig, men bringer samtidige udsagn, 
der ikke findes andetsteds.
 Denne bog er udelukkende viet fyrstedigtningen og det 
særprægede bidrag, den giver til studiet af vikingetiden. Den, 
der vil opnå en balanceret og nuanceret viden om, hvordan 
samfund og krigsorganisation var i vikingetiden, bør benytte 
alle tilgængelige kildetyper. Vor uvidenhed bliver omfattende 
nok endda.

Og så er det tid til at takke dem, der fulgte og bar! Jeg takker 
docent Inge Skovgaard-Petersen, som først lærte mig om Ernst 
Albin Kocks kritik af Finnur Jónsson som skjaldeudgiver, og 

 1 Eds: Margaret Clunies Ross, Kari E. Gade, Guðrun Nordal, Edith 
Marold, and Diana Whaley. Brepols Publishers. Turnhout, Belgium. 
Vols. I-IX.
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cand.mag. Michael Christensen, som senere indførte mig i 
de etnografiske teorier om “den tidlige stat”. Jeg takker min 
kærlige og solidariske familie, de venner, der i tidens løb har 
skiftet ord med mig, blandt andet på Statsbibliotekets Kan-
tine, samt dem, der støtter denne udgave økonomisk: Dron-
ning Margrethe og Prins Henriks Fond, Marianne Tromholt 
og Nils Malmros.
 Specielt har jeg grund til at takke medarbejderne ved Hi-
storisk Institut ved Aarhus Universitet (nuværende Institut 
for Historie og Områdestudier), den Norrøne Afdeling ved 
Nordisk Institut ved samme universitet, samt medlemmerne 
af den hedengangne Forening for Nordeuropæisk Oldtid og 
Middelalder (NOM) for det inspirerende miljø, de har skabt 
omkring mig, og for den positive holdning, de altid har vist 
mine arbejder. Her skal jeg så takke lektor Agnes Arnórsdóttir, 
der opfordrede mig til at lade mine artikler udgive i en samlet 
bog, og professor Bjørn Poulsen, der har givet mig virkelig 
væsentlige opmuntringer.

Men især må jeg takke min tålmodige  
vejleder gennem mange år,

takke ham, hvem jeg tilegner denne bog
i venskab og ærbødighed:

Professor Erik Ulsig.
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Med Eidsvoll-forfatningen 17. maj 1814 fik Norge sin demo-
kratiske grundlov. Selve demokratiet var derefter ikke nogen 
brændende sag for Norge. Derimod var Norges mangel på 
ydre selvstændighed, først i “firehundredårignatten” under 
Danmark, dernæst i personalunionen med Sverige, et stadigt 
sår. Vikingetidens sagaglans og Norgesvældet var kære emner 
for norske historikere, og den norske ledingsflådes storhed var 
helt central heri. Kilderne var ganske fyldige i sagaer og love − 
og vakte måske færre intellektuelle problemer, end de burde.
 I Sverige har trangen til at se orden i ledingens fortid altid 
været fremherskende, kun har de få og mangetydige kilder 
gjort det vanskeligt for svenske forskere at blive enige om, 
hvilken orden de skulle tillægge ledingsflåden.
 I Danmark har forskningen omkring ledingen været tæt 
forbundet med forfatningskampen. Samtlige ældre forskere 
har bekæmpet adelsvælden og har derfor set ledingsflåden 
som en institution, der var mere oprindelig og dermed mere 
legitim end samfundstilstanden mellem valdemartid og ene-
vælde. Ledingen var begrundet i menneskenes (eller i det 
mindste de frie mænds) fundamentale lighed og vakte derfor 
den varmeste interesse hos dem, der kæmpede for denne lig-
hed, sådan som de hver især forstod den. Den franske tænker 
Montesquieu har direkte og indirekte haft gennemtrængende 

D E N  DA N S K E 

L E D I N G S F O RS K N I N G S  H I S TO R I E
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indflydelse på danske historikeres opfattelser af denne tidligt-
middelalderlige flådeorganisation. Forskerne har ofte været 
uenige, samtidig med at detaljer fra én sammenhæng er duk-
ket op i senere helhedsbilleder − med nye begrundelser. Idealer 
om kongens rette plads i samfundet og om militærets rette 
forhold til det civile liv har som ønsketænkning præget hver 
enkelt skribents arbejde. De samme få kilder er blevet tolket 
i lyset af forskerens politiske standpunkt. De mange syns-
punkter har været mulige, fordi det samlede kildegrundlag 
har været utilstrækkeligt. Ønsket om en bedre fremtid har 
altid været hedt.

THESTRUP. 1756. Det ældste værk, helliget Danmarks ældre 
militære forhold og optaget i Bibliotheca Danica, skyldes 
den kongetro først fæstebonde, så selvejerbonde og til slut 
godsejer Christen Sørensen Thestrup (Testrup): Danmarks og 
Norges Krigs-Armatur1: “Othins Religionsprincipier” gjorde 
nordboerne meget krigeriske. “Da dette Haandværk at fare i 
Wiking baade var berømmeligt og profitabel” måtte kongerne 
“være betænkt paa, at indrette en ordentlig Militie til Lan-
dets Defension”, så det fra de hedenske tider “blev inddeelt 
i visse Skibredder”.2 Siden blev jorden yderligere delt i mark 
guld og mark sølv.3 Ledingsflåden beskriver Thestrup ud fra 
Jyske Lov III Bog kapitlerne 1-20. I sin tolkning af “Kong 
Valdemars Lov” bygger han på Arild Hvitfeldt, idet han som 
denne går ud fra, at hvert af Jyske Lovs “Havne-Lag” stiller 
et ledingsskib. Begge mener, at lovens “Tredingshavne” stiller 
fire mand til leding, dens “Siettingshavne” to mand og dens 

 1 Bricka: Testrup, Christen Sørensen 1685-1761. Thestrup 1756. 
(Skønt titelbladet har Thestrup, har bogryggen og Statsbibliotekets 
EDB-system Testrup ligesom Bricka). 

 2 Thestrup 1756: p 183, p 200, p 246, p 302. 
 3 Thestrup 1756: pp. 191-97, p 288.
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“Tolvtingshavne” én mand, således at der bliver tolv mand pr. 
ledingsskib.4 Fattige selvejerbønder og landboer skulle rede en 
ørtug i “Quærsæde” til kongen.5 Kongen oprettede tillige en 
“Livgarde” af bondesønner, der kaldtes “Herremænd”, en her-
res mænd, mænd, som han kunne forlene med styreshavner.6 
Hverken titlen af herremand eller posten som styresmand er 
oprindeligt arvelig, men da herremænd i Jyske Lov får tilla-
delse til at måtte købe “saa megen Jord, som de orker” og eje 
denne afgiftsfrit, bliver også styreshavner og adelskab arveli-
ge.7 Ved adelsvælden opstod en stor uret, da alle mennesker 
“af Naturen” er født lige.8 Adelsvælden medførte de største 
økonomiske og militære ulykker for landet, førte fra valde-
martiden direkte op til svenskekrigenes nederlag, indtil “den 
store Revolution udi Regieringen Da Kongen blev overdra-
get en fuldkommen Souverainitet og Enevolds Myndighed”.9

 Kongernes indkomster bestod i de allerældste tider af krigs-
bytte; men da landet siden blev “maalt og afpasset udi Mark 
Guld og Mark Sølvs Jorder”, fik kongerne “visse” indtægter. 
Af dem var “Lething” en “Udgift i Penge, som gaves til Krigs-
behov”, når der kun blev udbudt “nogle faa saa kaldede Ud-
liggere, som skulle passe paa Søe-Røvere, paa Rigets Strømme. 
Disse, som da sad hjemme, skulle give denne Ledings Udgift”. 
“Qværst eller Quærsæde” gaves af fattige selvejere og land-
boer, som ikke gjorde leding.10 Med tiden blev stadig mere 
jord fritaget for ledingsforpligtelser, og antallet af “jordegne 
Bønder” sank.11 Som enevældens tro borger nærer Thestrup 

 4 Thestrup 1756: p 158, p 184, p 188, p 189, p 197, p 248, p 335. 
 5 Thestrup 1756: p 169, p 187, p 289. 
 6 Thestrup 1756: pp. 202-207, p 221. 
 7 Thestrup 1756: p 203, p 207, p 221, p 232, p 253. 
 8 Thestrup 1756: p 181, p 354. 
 9 Thestrup 1756: p 290. 
10 Thestrup 1756: pp. 191-97, pp. 288-89. 
11 Thestrup 1756: p 248.
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den dybeste foragt for adelsvælden, der kun overgås af hans 
protestantiske had til den katolske kirke. Vikingetiden ser han 
som en proto-enevælde.

TYGE ROTHE. 1781-82 udgav den borgerlige godsejer Tyge 
Rothe Nordens Statsforfatning. Bd. I-II.12 Rothes hovedan-
liggende er de sociale katastrofer, som adelsvælden i “Lehns-
tiden” har bragt over Norden, i modsætning til “Odelsti-
dens” samfundsforhold: I det gamle samfunds “Monarkie 
med Demokrazie”, forsamledes de skattefrie og økonomisk 
lige odelsbønder med kongen på folkemøder. Kongen kunne 
udnævne jarler og andre embedsmænd til at opkræve sage-
fald; men deres poster var rent personlige og gik ikke i arv13: 
En fødselsadel fandtes ikke.
 Om militæret mener Tyge Rothe, at man i de allerældste 
tider har haft en ren fodfolkshær til landkrig. Den forudsatte 
og fordrede demokratisk lighed blandt krigerne. Siden fik man 
en flåde til søkrig, der stadig forudsatte økonomisk lighed 
blandt alle krigere. Aristokratiets udvikling hænger snævert 
sammen med indførelsen af det dyre rytteri. Dette voksede 
frem i valdemartiden, som det ses hos Saxo og i Jyske Lov.
 Ledingen har altid stået under kongens befaling. I lighed 
med Arild Hvitfeldt regner Tyge Rothe med ledingsskibe på 
12 årer. Skønt der stadig kæmper frie havnebønder i Jyske 
Lov, er rytterhæren (og dermed adelsvælden) i stærk frem-
gang under valdemartiden. Derefter er den dominerende. For 
Rothe som for Thestrup er adelsvælden indtil 1660 det store 
samfundsmæssige skræmmebillede og enevældens indførelse 
en glædelig begivenhed. Tyge Rothes idealer præges ikke blot 
af “fornuftstiden” under “den oplyste enevælde”, men også 
af hans varme kærlighed til folk og fædreland:

12 Bricka: Rothe, Tyge Jesper 1731-95. Rothe Bd. I-II 1781-1782. 
13 Rothe 1781: p 138. 
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