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Danmarks krønike Saxo Hent PDF Krønikeskriveren Saxo Grammaticus blev født ca. 1160 og døde engang
efter 1208. På foranledning af ærkebiskop Absalon, der var en af 1100-tallet ledende politiske skikkelser,
skrev Saxo sin krønike Gesta Danorum (danernes bedrifter) om danernes og det danske riges historie fra en
fjern fortid til omkring 1185. Gesta Danorum regnes i dag for et af højdepunkterne i dansk litteraturhistorie

og som en vigtig kilde til Danmarks tidligste historie.
For det første ønskede ærkebiskoppen at vise udlandet, at Danmark var et gammelt og velkonsolideret rige.
Faktisk ønskede Saxo at fremstille den danske historie som en nordisk parallel til Romerrigets historie – igen
et resultat af hans antikke inspiration. Det betyder, at Saxo skrev en krønike, der i en politisk sammenhæng
skulle illustrere Danmarks uafhængighed af det tysk-romerske kejserrige. I en kulturel sammenhæng var
dagsordenen at vise, at danskerne var et gammelt kulturfolk, der på trods af den i et europæisk perspektiv
sene overgang fra hedenskab til kristendom var en naturlig og vigtig del af den Vesteuropæiske romersk-

katolske kulturkreds.

For det andet skulle Saxos værk retfærdiggøre den magtpolitiske situation i Danmark omkring 1200, hvor
Absalon kontrollerede den danske kirke, mens Valdemarerne sad på den danske trone med Absalon og hans
slægtninge fra Hvide-slægten som nogle af de vigtigste rådgivere og administratorer. I midten af 1100-tallet
havde Danmark været hærget af borgerkrig, hvor forskellige kongsemner kæmpede om magten, og Saxo
tegnede i krøniken et billede af, at Valdemar den Store og hans allierede Hvide-slægt var de retfærdige

sejrherrer.
Markante danske kulturpersonligheder som Ole Worm og N.F.S. Grundtvig har arbejdet med Saxos værk, og
også i dag står værket som et af højdepunkterne i såvel litteraturhistorien som i historieskrivningen. Gesta

Danorum er i dag internationalt anerkendt som et af de bedste litterære eksempler på 1100-tallets renæssance,
og herhjemme er Saxos krønike en af hovedkilderne til den danske sagnhistorie, vikingetid og middelalder
frem til omkring 1185. Der har dog været og er fortsat megen diskussion om Saxos troværdighed som

historisk kilde.
(Danmarkshistorien.dk)

 

Krønikeskriveren Saxo Grammaticus blev født ca. 1160 og døde
engang efter 1208. På foranledning af ærkebiskop Absalon, der var
en af 1100-tallet ledende politiske skikkelser, skrev Saxo sin krønike
Gesta Danorum (danernes bedrifter) om danernes og det danske riges
historie fra en fjern fortid til omkring 1185. Gesta Danorum regnes i
dag for et af højdepunkterne i dansk litteraturhistorie og som en

vigtig kilde til Danmarks tidligste historie.
For det første ønskede ærkebiskoppen at vise udlandet, at Danmark
var et gammelt og velkonsolideret rige. Faktisk ønskede Saxo at

fremstille den danske historie som en nordisk parallel til Romerrigets
historie – igen et resultat af hans antikke inspiration. Det betyder, at

Saxo skrev en krønike, der i en politisk sammenhæng skulle
illustrere Danmarks uafhængighed af det tysk-romerske kejserrige. I
en kulturel sammenhæng var dagsordenen at vise, at danskerne var et
gammelt kulturfolk, der på trods af den i et europæisk perspektiv

sene overgang fra hedenskab til kristendom var en naturlig og vigtig
del af den Vesteuropæiske romersk-katolske kulturkreds.

For det andet skulle Saxos værk retfærdiggøre den magtpolitiske
situation i Danmark omkring 1200, hvor Absalon kontrollerede den



danske kirke, mens Valdemarerne sad på den danske trone med
Absalon og hans slægtninge fra Hvide-slægten som nogle af de

vigtigste rådgivere og administratorer. I midten af 1100-tallet havde
Danmark været hærget af borgerkrig, hvor forskellige kongsemner
kæmpede om magten, og Saxo tegnede i krøniken et billede af, at
Valdemar den Store og hans allierede Hvide-slægt var de retfærdige

sejrherrer.
Markante danske kulturpersonligheder som Ole Worm og N.F.S.
Grundtvig har arbejdet med Saxos værk, og også i dag står værket

som et af højdepunkterne i såvel litteraturhistorien som i
historieskrivningen. Gesta Danorum er i dag internationalt anerkendt
som et af de bedste litterære eksempler på 1100-tallets renæssance,
og herhjemme er Saxos krønike en af hovedkilderne til den danske
sagnhistorie, vikingetid og middelalder frem til omkring 1185. Der
har dog været og er fortsat megen diskussion om Saxos troværdighed

som historisk kilde.
(Danmarkshistorien.dk)
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