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Hjalmars och Hramers saga.
Ett literärt falsarium fråu 1690.

Af

Vilhelm Gödel.

Man kan så väl förstå, huru gärna en och hvar från vårt 
storhetstidehvarf skulle vilja tänka sig sitt mäktiga fosterland med 
en ärorik fornhistoria. Det folk, som intog en sådan ställning i 
verlden, kunde ju icke vara i saknad af uråldriga anor, af stolta 
minnen. Det gällde blott att ur hällernäs dunkel draga dem fram 
i ljuset. Med entusiasm grep man också det varfvet an, och med 
det intresse och friska lif, som i så hög grad utmärker detta tide
hvarf^ forskning på alla gebit, var det att vänta, att man ej skulle 
komma tomhändt tillbaka. Men lika säkert var det också, att 
resultatet skulle blifva det allra underligaste. Ty man hade gått 
till sin forskning ej med den vetenskapliga förutsättning att i 
främsta rummet tjäna sanningen och att därpå i osminkad form 
framlägga sina resultat, huru litet de än kunde motsvara gjorda 
förhoppningar, utan snarare att med hjälp af de rester man af sin 
äldre historia ägde bygga upp det fornminnenas stolta tempel, som 
man i chauvinistiska drömmerier skapat sig. Då uppstodo sådana 
verk som Rudbecks berömda Atlantica eller Lundius’ af sin sam
tid så högt uppburna, men numera väl nästan förglömda Zamolxis.

Det gifves sålunda ytterligt få historiska arbeten från denna 
tid, örn hvilka man väl kan säga, att de äro frukter af en sann 
och allvarlig forskning. De flesta — och särskildt därvid de verk, 
som utgått från den Rudbeckska skolan — äro i själfva verket ej
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annat än ihopgjorda partiskrifter, i hvilka författarna nedlagt all 
sin beläsenhet och lärdom för att bevisa, huru långt Sverige stått 
framom alla andra länder. Materialet hopas från alla möjliga och 
omöjliga håll, och skulle det likväl ej vilja räcka till, så finnas 
de, som äro djärfva nog att fylla tomrummet med gods af egen 
tillverkning. Jag tänker härvid ej i främsta rummet på de falska 
uppgifter och citat, med hvilka en och annan sökt stödja sin 
qvasivetenskapliga framställning, utan på de verkliga falsarier, som 
på denna tid blifvit tillverkade.

Bland dem kan man först peka på Agapetus’ märkliga bulla, 
som Lundius framdragit och ägnat all sin lärda möda, och som 
samtiden flitigt citerat. Den är dock en uppenbar dikt, som till
kommit endast i afsikt att visa, huru den svenska konungen af 
ålder varit makt och myndighet erkänd. Och med afseende på 
dokumentets äkthet, örn äfven innehållet ej som vanligt rör den 
stora fosterländska frågan, blir förhållandet ej bättre, örn det gäller 
en mönstring af de under stridsbullret mellan Schefferus och Vere
lius framdragna Annotationes ex scriptis Karoli episcopi Arosiensis 
excerptce. Det »unika» pergamentsbladet, på hvilket de kronologiska 
anteckningarna voro gjorda, förskrifver sig tydligen från någon 
eller några bland Verelius’ meningsfränder, som härmed ville gifva 
vännen ett säkert vapen i hand mot vederparten. Men det stod sig 
ganska slätt inför den lärde Schefferus’ kritik, och han bär på goda 
grunder betecknat de så lämpligt funna excerpterna som falsarium.1 
Den verkstad för öfrigt, hvarifrån arbetet kommit^ är nog säkert 
densamma, som utsände den nämda bullan och åtskilligt annat 
misstänkt liksom äfven ett tredje falsarium, det onekligen märk
ligaste af alla för sin tid. Det är det handskriftsfragment, som i 
literatören är kändt under namnet Hjalmars och Hramers saga, 
och örn hvars historia och beskaffenhet jag härmed skall lemna 
en närmare redogörelse.

1 början af juni 1690 utgick från trycket i Upsala en liten 
afhandling, som författaren, studeranden af Stockholms nation Lucas 
Halpap, framlade till offentlig granskning den 6 i samma månad 
under presidium af professor Johan Bilberg. Titeln lydde: Frag-
mentvm m:scr. runici emu interpretation vernaeula . . ., eller såsom

1 Se vidare härom Annerstedt, Schefferus och Verelius (i Ur några an
tecknares samlingar, Upsala 1891, s. 139 ff.).
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det nied svensk vändning kette: Hialmars och Romers saga med 
Lucas Halpaps uttolkning.

Ser man nu först på de inledande ord författaren ställt till 
»benevolo leoton», så får man veta, att tiden och vanvårdnaden 
farit illa fram med våra literära minnesmärken. Särskildt gäller 
detta örn våra runhandskrifter. Så godt som alla äro förkomna, 
ty hvad som nu finnes kvar, äro endast de få rester, som man i 
skräphögar och unkna gömmen kan lia den lyckan att hitta på. 
Den sällsynta glädjen att få dra fram ett sådant minne i ljuset 
har emellertid förunnats författaren. För några månader sedan 
hade han nämligen hos en bonde påträffat några blad af en dylik 
pergamentskodex, som han nu på detta sätt skyndade att offent
liggöra. För så vidt han lyckats tyda den af mögel och smuts 
illa åtgångna skriften, framlade han den här i troget runaftryck 
och lät den åtföljas af en, af honom verkställd svensk öfversättning. 
Han hade äfven haft för afsikt att i en vidfogad kommentar utreda 
frågan örn handskriftens ålder och paläografiska egenheter o. s. v., 
men på några vänners inrådan hade han besluta sig för att först 
invänta den lärda verldens omdöme, ehuru han visserligen haft 
sina »notulm» tryckfärdiga. Han var ju ännu en yngling och kunde 
sålunda ej äga den mognad i antikviteterna, att de lärda, som väl 
själfva ej utan fara och fruktan beträda forskningens väg, med 
rätta kunde ställa så stora fordringar på honom. På det vänligaste 
omdöme kunde författaren också säkert räkna, ty redan före sitt 
arbetes offentliggörande synes han hafva tillvunnit sig såväl de 
lärdas som högas ynnest. Han kunde nämligen pryda sitt verk 
med lyckönskningar på både vers och prosa från sådana som Rud
beck och Bilberg och i spetsen för det hela ställa en dedikation 
af sitt »enfaldiga arbete» till själfva kronprinsen.

Det är själfsagdt, att denna märkliga nyhet skulle väcka en 
viss uppmärksamhet. Det var ett fynd af högsta värde man här 
hade gjort. Huru lifligt öfvertygad man än var, att vi äfven under 
den gråaste forntiden måste hafva ägt en rik literator, som då med 
den tidens bokstäfver, runorna, borde hafva varit upptecknad, så 
hade man tyvärr icke en enda sådan handskrift af åtminstone in
hemskt ursprung att hänvisa till. Den nu senast af Klemming 
utgifna Marias klagan vid korset, och som ännu i dag är vår 
enda kända fornsvenska runhandskrift, ehuru ej äldre än från 
1400-talet, den var ännu okänd. Det var nämligen först i början
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af nästa århundrade, som J. Peringskiöld upptäckte den, och 1721, 
som den genom sonen J. F. Peringskiöld under titeln Fragmentum 
runico-papisticum utgick från trycket. Men nu hade man ett säkert 
dokument på hand och ett tillförlitligt bevis på, att våra historie- 
skrifvares tal örn våra runhandskrifter ej vore ett oförsvarligt prat, 
hvilket väl ej heller någon velat tillvita dem, ty »flera gamla Gjö- 
tiska skrifter kunde wj Swenskar wäl upwisa, så framt ej de Catho- 
liska och widskjepeliga Christna största delen af de Runska, eller 
med runor tecknade, förött» och främlingar »samlat och bortfört 
med sig».1

Ja så hade det visserligen gått förr med kulturens minnes
märken, men hvad som fans kvar och ännu kunde ryckas undan 
förintelsen, det skulle nutidens forskare veta att insamla och med 
pietet vårda. Man kan därför vänta sig, att samlaren af facket 
skulle visa sig synnerligen intresserad af själfva originalhand
skriften. Mycket riktigt vänder sig också riksantikvarien och sekre
teraren i Antikvitetskollegiet Johan Hadorph till upptäckaren och 
utgifvaren med anhållan örn att få inköpa manuskriptfragmentet 
för Antikvitetskollegiets samlingar. Men Halpap synes ej hafva 
varit villig att afstå detsamma, vare sig han själf möjligen drog 
sig för att släppa ut det till de lärdas beskådande, då man väl får 
antaga, att han ej var okunnig örn, huru det förhöll sig med dess 
äkthet, eller han nu blifvit uppmanad af andra att bevara det. 
Alltnog bekom ej Hadorph detsamma, och när därför Halpap någon 
tid efter sitt vackra lärdomsprof lemnade universitetet och Hadorph 
sålunda ej kunde hänskjuta saken till akademiens myndigheter, så 
gjorde han i sammanhang med andra manuskriptinfordringar och 
med stöd af Kongl. Maj:ts förordningar om antikvariska fynd en 
anmälan om förhållandet hos kanslipresidenten Bengt Oxenstierna, 
under hvars protektion Antikvitetskollegiet var stäldt.

I mom. 3 af de »Odmiuke Påminnelser örn någre angelägne 
Måål, angående Antiquiteternes Conserva'tion» heter det: »Ett Frag
ment af en Göthisk Saga medh Runska Bookstäfwer, skrifwen på 
Pergament, är funnen 2 åhl’ sedan i Rasbo Sochn hoos en Bonde, 
som den försåldt till en Student Halpapp benämd, hvilken den låtit 
tryckia, och sedan Manuscriptet behållit hoos sigh, som efter åth-

1 Biörner, Inledning til de yfwerborna Göters gamla häfder. Stock- 
holmise 1738, s. 50, not. c.
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skillige Kongl. Förordningar borde strax inlefwereras till Antiquitets 
hwalfwet, hwarom wij på det högsta hafwa sökt boos bem:tc 
Studiosnm, men alt fåfängt; anhålla fördenskull om handräckning 
genom Bref till H. Öfwerståthållaren att den inbekomma, eliest 
lärer det Manuscript bortkomma såsom alla andra; ty det är ett 
kosteligit Document emot the danske, som tillägna sigh Runornes 
första påfinnelse, och att wära Historier aldrig hafna warit på 
Runska skrifne, som lijkwäl af detta Manuscripto klart bewy- 
sas kail.»1

Men klagomålet synes ej hafva föranledt till någon strängare 
åtgärd eller åtminstone ej medfört åsyftadt resultat, hvilket väl 
torde hafva berott på, att Halpap lemnat det egentliga Sverige och 
för tiden uppehöll sig i Stade, hufvudorten i biskopsdömet Bremen 
såsom bekant. Och hans styffar, en handlande Dysing i Stock
holm, som svarat å Halpaps vägnar, hade förklarat, att sonen tagit 
med sig det gotiska manuskriptet »till främmande orter», och att 
han för sin del ej ville ha med affären att beställa. Då skref 
Hadorph den 16 nov. 1692 i kollegiets namn till öfverståthållaren 
direkt, som samma dag remitterade besvären till Kämnärsrätten. 
Men äfven denna myndighet synes hafva stått tämligen maktlös. 
Hadorph var dock den, som ej gaf efter. Han hade fått god trä
ning och en viss vana i de många dylika mål, som han under en 
lång följd af år haft med det Rudbeckska partiet, hvilket han väl 
äfven hade att tacka för dessa besvär. Sin vana trogen, släppte 
lian därför ej sin motpart och lyckades så omsider genom myndig
heterna i Stade nå den tredskande. En vacker dag fick herr Dy
sing ett bref från sin son, i hvilket denne omtalar den anmaning, 
som blifvit honom delgifven, hvarför han får be sin far att bland 
hans kvarlemnade böcker leta reda på manuskriptet och öfver
lemna det till arkivarien Hadorph.2 Så kom det omsider in till 
Antikvitetskollegiet. Den 3 nov. 1694 lemnar kollegiets dåvarande 
sekreterare Johan Peringskiöld — Hadorph var nämligen då sedan ett

1 Antikvitetskollegiets handlingar i Vitterhets-, historie- och antikvi
tetsakademien. Brefvet, som är undertecknadt af Hadorph och kolle
giets assessorer Wenving och J. Peringer, är odateradt, men af inne
hållet framgår, att det är skrifvet i slutet af år 1601 eller början af 
1692.

2 Kopia af brefvet finnes i Handlingar rörande Antikvitetskollegiet å 
Kongl. Biblioteket.
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pär år tillbaka död — sitt erkännande på, att han mottagit manu
skriptet, »hwilket fördenskull», heter det, »såsom ett äwerdeligit monu
ment till upfinnarens(l) Nampns ähra uthi Kongl. Antiquitets Archivo 
förwaras skall.»1 På det att den gamla klenoden äfven till det 
yttre skulle te sig monumentalt, lät Peringskiöld förse den med 
ett prydligt läderband och på hvitt pergament uppsätta de frag
mentariska bladen. Så ställdes det in i kollegiets raritetsskåp, 
vill jag tänka mig, och där biet' det, tills det af Antikvitetsarkivets 
arftagare, Antikvitetsakademien, den 4 oktober 1854 öfverläts till 
Kongl. Biblioteket, som än i dag bevarar det bland sina kuriosa.

Sedan Antikvitetskollegiet efter de många besvären fått manu
skriptet i sin ägo, lät Peringskiöld under titeln Historia Hialmari 
regis Biarmlandice atque Thulemarhim ånyo utgifva detsamma. Det 
är tryckt i praktfull folio, och med tillhjälp af träsnittet är origi
nalets utseende såväl med afseende på bladens storlek som runor
nas form ganska troget återgifvet, liksom äfven de bortkomna 
bladen eller bladdelarna blifvit särskildt betecknade. På denna 
diplomatiska text följer en annan i transkriberad form, som af 
utgifvare!! försetts med en jämnlöpande svensk och latinsk öfver
sättning.

Liksom Halpap hade äfven Peringskiöld för sin edition ut
arbetat en kommentar, detta enligt hvad hail själf uppgifver i sin 
tillägnan till Bengt Oxenstierna utaf sin 1099 tryckta edition af 
Johannes Cochlaeus’ Vita Theodoria samt i ett till den lärde G. 
Hickes 1701 skrifvet bref örn »manuscripta seandia»2 m. fl. ställen. 
Men af någon, för mig obekant anledning, biet den utelemnad, och 
nian har sålunda ej det goda tillfället att få se hans lärda fun
deringar öfver den märkliga skriften. Emellertid får man dock 
veta på de här citerade ställena, att han anser manuskriptet här
röra från tiden före 700 och örn dess betydelse läsa följande ut
låtande af honom: »Luculentum hsecce praebebit testimonium de 
lisli ac ratione veteris scripturm Runicrn, vigente per orhem paga- 
nisnio maximopere usitatse.»

När emellertid Peringskiöld fått sitt arbete färdigtryckt i deli 
form, som det nu föreligger, öfversände han ett exemplar af det

1 Koncept i Handlingav rör. Antikvitetskollegiet a Kongl. Biblioteket.
2 Trvckt i Hickes, Linguarum vett. septentrionalium thesaurus, Vol. II, 

310 ff., Oxoniie 1705.
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samma till nämda Hickes, som inryckte detta i sitt stora literära 
verk Linguarum vett. septentrionalium thesaurus. Därmed var det 
ute i den stora verlden.1

Huru biet' det nu mottaget och bedömdt? Örn dess äkthet sy
nes man till en början åtminstone ej hafva hyst de minsta tvifvel. 
Man hänvisar till den gamla sagan med största trygghet för att ej 
säga vördnad, örn man också uttrycker sig något sväfvande, när 
det gäller att bestämma dess ålder. Peringskiöld satte den såsom 
redan nämdt till tiden före 700, och Hickes skref under detta om
döme liksom äfven Rudbeck, hvilken på tal »Om wära Yfwerborne 
Fäders alsta Skriffter» (Atlantican, III, 4) låter den »stanna på 
anno Christ. 7 å 800.» Eljest synas de flesta vilja sätta den till 
tiden för kristendomens införande hos oss. Aldre kunde den ej 
vara, förklarade man, ty en sådan uppfattning skulle råka i strid 
med sagans eget innehåll, och ej heller gärna yngre, ty vid den 
tiden utträngdes runorna af det latinska alfabetet.

Men snart kommo dock de, som tvekade och tviflade. Som 
man kan vänta, skulle de danska lärda icke gärna vilja tro på 
den märkliga nyheten. Hade man också, vetenskapligt sedt, ej skäl 
nog att utdöma den, så kände man sig gifvetvis af patriotiska 
grunder uppmanad att opponera. Någon skarp och nedgörande 
kritik kom man visserligen icke med, men man uttalade oförstäldt 
sin mening örn det hela och sökte äfven, så godt sig göra lät, 
motivera den.

1 Se vol. 1 (i Dissertatio epistolaris ad Bartholomceum Schowere, Oxoniae 
1703, men färdig till trycket redan i augusti 1701, s. 123 ff.). Den 
svenska öfversättningen iir här utesluten. På titelbladet anför utgif- 
varen Peringskiölds honom meddelade åsikt om originalets ålder.

Den Peringskiöldska editionen saknar uppgift både örn tryckort 
och tryckår. I dedikationen af Vita Theodorik får man dock veta, 
att det ligger under pressen, »sub prelo sudat». Men denna uppgift 
tål dock en liten modifiering. Ty i den, troligen af Peringskiöld själf 
skrifna förteckningen öfver sina tryckta arbeten, som förekommer i Yan 
der Hardts Holmia litterata af 1701 (I, 35), läser man samma ut
tryck, och i det nämda brefvet till Hickes af den 13 mars s. å. säger 
han sig ännu ha arbetet under händerna. Emellertid måste det redan 
på våren eller försommaren hafva blifvit färdigt, ty i augusti hade 
Hickes hunnit erhålla det och redan, såsom nämdt är, omtrycka det
samma, hvarvid han omtalar Peringskiölds opus såsom »nuper impressum».

10
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Den som något utförligare synes hafva kritiserat arbetet, var 
professorn Otto Sperling. Jag har icke varit i tillfälle att läsa 
hans egna utlåtanden, hvilka han synes hafva framlagt i ett bref 
af år 1701 till Grunerus, hvarför jag blott af citat känner dem. 
Enligt uppgift emellertid af Johan Erichsen i Bibliotheca runica, 
I, 281 har tydligen Sperling förklarat handskriften för ett uppen
bart falsarium. Halpap hade fått tag i ett gammalt pergament, 
heter detr och på detta skrifvit med runor en historia, som han 
själf satt ihop. Därpå hade han smort bladen med fett och 
hängt upp dem till inrökning för att ge dem ett gammalt utseende. 
Hur tillförlitligt det hela var, kunde man bäst se därutaf, att 
handskriften, trots den var ett fragment, lemnade ett godt samman
hang öfverallt.

Enligt Biörner2 hade han äfven nedskrifvit följande, mera 
sakrika yttrande: »In der Isländischen Sprache,ist solches scriptum 
[historieum, narn de fragmento quodam runico agit, inflickar Biör
ner] niemals mit runischen buchstaben originaliter geschrieben wor- 
den; denn die Isländer haben niemals in ihren schriften runische 
buchstaben gebraucht.» Så vidt jag kan fatta detta lösryckta 
yttrande, har Sperling på grunder, som jag icke känner till, tyd
ligen framhållit, att handskriften gifvetvis vore att anse som isländsk, 
om den nu finge betraktas som äkta. Men nu kan man för öfrigt 
icke uppvisa några isländska runhandskrifter, ergo är det om- 
handlade fragmentet ett falsarium. Har han formulerat sin kritik 
på detta sätt, så har han därmed svingat ett tveeggadt vapen. Ty 
kunde han icke å ena sidan tillfyllest bevisa, att handskriften var 
falsk, så ville han dock å den andra häfda, att den var isländsk 
och sålunda slå ur händerna på de svenska lärda det bästa vapen 
de ansågo sig hafva funnit till försvaret af sitt lands företräde i 
striden om runornas urhem.

Med undantag af Sperling har jag mig icke bekant, att någon 
främling vändt sig med sin kritik, åtminstone i tryck, mot det miss
tänkta manuskriptet. Men omsider började äfven en och annan 
här hemma uttala sitt tvifvel örn dess äkthet. Benzelius d. y. fram-

1 Tryckt i Greifswald 1766. Erickson var pastor i Starkow i svenska 
Vor-Pommern.

2 De ortographia linguce svio gothicce, Stockholm^ 1742, s. 21.
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höll i sitt historiska kollegium,1 att det hela såg något underligt 
ut, och att man möjligen kunde misstänka Johannes Bureus tor att 
hafva gjort ihop handskriften.2 Och flera andra omnämde arbetet 
med reservation eller gingo tyst förbi detsamma.

Men det hade också sina försvarare och främst bland dem 
Biörner, Rudbeckianismens ifrige förfäktare under förra hälften af 
1700-talet. »Quid? quod yvnoio-rviTa ejris, satis superque vindicet, 
ipsum atramentum; voces nonnullte aureo pigmento ornat*; ipsa 
membrana; ipse denique stilus», utropar han i De Ortographia (s. 41). 
Och i sin Inledning til de yfwerborna Göters gamla häfder (s. 50) 
säger han, att sagan väl kan »sträcka sig til tolfhundra åhriga 
tiden, då Sturlesson berättar än många hedningar och halfchristna 
liafwa warit i Swerige», och gent emot dem, som kritiserat hennes 
enkla språk och påpekat, att hon i sin framställningsform väsent
ligt afviker från de isländska sagorna, ville han framhålla, att den 
»korner med sina kårta, enfalliga och til stor del oregelbundna 
ord samt språklynden, aldeles öfwerens med de hednäs och geme- 
nares skrif- och talesätt, som och finnes på Runstensskrifterna; 
hafwande ej eller annorstädes än i Swerige, där hon i Upland är 
funnen, warit skrifwen, så at det ju wore fåfängt at undra, det hon 
ej öfwerens kommer med de Isländskas nyare och mäst efter 
Latinskan rättade regelskrifter».

Allt detta svammel och tomma prat skulle emellertid en dag 
få tystna, ty de vetenskapsmän, som fostrats i Ihres skola, skulle 
mönstra slika saker med ett fullt kritiskt öga. Gent emot Halpaps 
manuskript ställde de sig därför alltid liksom mästaren själf ytterst 
tvekande, när de i sina arbeten sågo sig tvungna att omnämna 
detsamma, tills slutligen den skarpe Karl Gustaf Nordin tog hand 
örn saken och i en vederläggande kritik, som han nedskrifvit i 
disputationen Monumenta suiogothica vetustioris cevi falso meritoque 
suspeeta II, Upsalite 1774, uppvisade den fullständigaste beskaffen
het hos fragmentet som falsarium.

Till hvad Nordin framdragit, kunde åtskilligt läggas. Men 
det besväret skulle vara till föga nytta, och jag vill därför af det

1 Utgifvet efter hans död under titeln: Utkast till svenska folkets historia, 
Lund 1762. Om den nanida anmärkningen mot Hjalmarssagan kan 
man se s. 63, noten.

2 Det är tydligen med hänsyn till Bureus runologiska tvister med Ole 
Worm, som Benzelius kommit att vända sina misstankar mot honom.
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han samlat och jag själf funnit, anföra endast det, som har något 
väsentligare intresse och särskildt kan tjäna som ledning för att 
komma falsören på spåren.

Först då en blick på själfva manuskriptet. Det är ett frag
ment af en pergamentskodex i mindre folio, skrifven med runor. 
Hade man framför sig ett verkligt fragment och ej såsom här ett 
konstgjord^ så skulle man utan tvekan säga, att handskriften i oför- 
därfvadt skick utgjort en vanlig lägg örn 8 blad, ty bl. 1 är så
som smutsblad lemnadt blankt, utan någon skrift, och texten slutar 
något nedanför midten på sista sidan. I sanning en liten kodex! 
Det hjälper ej, att Halpap förklarar, att handskriften enligt säljarens 
utsago innehållit många flera blad, innan den blifvit så förstörd, 
som den nu är, ty det är ej listigare ihopkommet, än att man lätt 
kan se, huru därmed hänger samman. Den som därför är något 
mera van att handskas med äldre manuskript, skall redan af detta 
misstänka, att han har att göra med ett fuskverk. Af de ursprung
ligen 8 bladen återstå nu 5, af hvilka ett är svårare skadadt, samt 
delar af 2 andra. Blad 2 är nämligen borta och likaså hälften af 
dess motblad, bl. 7. Af bl. 3 finns blott en liten bit kvar, och dess 
motblad, bl. 6, är ituslitet och delvis på baksidan så fördärfvadt 
af smuts och rök, att utgifvarna ej lyckats att fullständigt aflösa 
det. Detta är minsann ej heller någon lätt sak, ty tar man och 
närmare undersöker den nedrökta delen, så skall man lustigt nog 
finna, att falsören blott här och där ritat några runor eller stafvel- 
ser. Det var ju ett onödigt besvär att med all noggrannhet och 
omsorg sitta och fullpränta ett blad, som han i alla fall ämnade 
nedröka och göra oläsligt. Något obetänksamt har han dessutom 
farit fram äfven i andra fall vid sina försök att ge handskriften 
ett gammalt utseende. Ty under det han nedsmutsat själfva texten, 
har han ofta lemnat marginalen ofördärfvad, ett förhållande som 
just är raka motsatsen till det man är van att finna hos gamla 
fragment. För öfrigt är handskriften ganska snyggt utstyrd med 
i rödt upplinierade marginaler och i samma färg utförda initialer. 
Till och med guldbokstäfver saknas icke. Det är Odin, Tor och 
Frey, som författaren eller, rättare sagdt, skrifvaren bragt ett 
sådant hedersoffer. Själfva pikturen för öfrigt är vårdad, om 
man också kan märka, att handen mot slutet tröttats af det 
säkert något ovanliga arbetet, så att de sista sidornas skrift blifvit 
mindre god.
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Trots alla dessa antikvariska försök ter sig det hela onekligen 
ganska modernt, särskildt hvad bläcket beträffar, så att man kan 
verkligen förvåna sig öfver, att Biörner just åberopade detta såsom 
ett bevis på handskriftens äkthet. »Sed quis in antiquitate eruenda 
Biörnero audacior», säger Nordin.

Det runalfabet skrifvaren begagnat är det s. k. punkterade, 
dock med följande afvikelser och egenheter. Runan + förekommer 
stundom jämte den vanligare 4, och däraf blir följden den, att i får 
beteckna både e och «. Likaså användes + jämte k T återgifves 
alltid med T och t> har dubbelvärdet p och d. Bokstafven o ut- 
tryckes än med A än med +, hvarför ö betecknats med A, som ej är 
upptaget för y, då detta såväl som u återgifves med IY Dessa anti
kiserande undantag har falsören tydligen begagnat sig utaf för att 
enligt hans uppfattning få det typografiska i handskriften att i hufvud
sak stämma öfverens med innehållet i afseende på affattningstiden. 
Att Peringskiöld och flera med honom af dessa nu i ögonen på en 
och hvar genast fallande paläografiska eller rent af typografiska egen
skaper ej drog sig för att sätta handskriften till tiden före 700, det 
visar, att man i detta fall ej kommit öfver »runakonstenes lärospån».

Hvad nu innehållet beträffar, så synas de första, nu fördärfvade 
bladen, hafva varit afsedda för en särskild saga, utan egentligt 
sammanhang med den följande Hjalmarssagan. Den slutar öfverst 
å första hela bladet med följande ord: »Fra Girkia gurni Åbor auk 
Samolia mej) margi agitetum mannum; void pekar vinssele. leiris 
gripmapur vart herse a Glisisvollir.»

Denna lilla uppgift är tydligen nedskrifven för att i ett af våra 
egna historiska dokument ha ett stöd för den af Lundius fram
dragna Zamolxis. Skrifningen med s för s är i sin ordning, då 
Lundius just i första raden af sitt arbete örn den gamle lagstiftaren 
säger: »Zamolxis. In membranis nostris Samolses*. Med det ute
glömda x kunde det visserligen blifva något besvärligare, men man 
fäste sig ej vid en sådan småsak på 1600-talet, vare sig det gäller 
författaren eller hans granskare, ty de senare förstodo den förres 
goda mening och identifierade därför de båda herrarna.1

1 Hvad det här nämda »Glisisvollir» beträffar, så skulle det ordet för
tjäna sitt särskilda kapitel. Jag måste därför afstå från att här gå 
in på detsamma. Jag skall blott nämna, att sedan man i Herrauös- 
saga ok Bösa gjort dess bekantskap, blef det ett af älsklingsföremålen 
för tidens vilda etymologiseringsförsök. Man sammanställde helt lätt
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Efter denna sålunda nästan försvunna saga följer Hjalmars 
och Hramers. Dess innehåll är i allra största korthet följande: 
Konung Hjalmar och hans stallbroder Hramer seglade vida omkring 
på vikingafärder och landade så en dag vid Bjarmaland; det ligger, 
säger sagan, mellan Thulemarken och Gandvik östan om Kölen. 
Här brändes och härjades, och till sist utkämpades mellan inkräk
tarna och Bjarmalandskonungen en strid, som slutade så, att den 
senare »gick att gästa Odin i Valhall». Så tog då Hjalmar hela 
landet och biet dess konung samt gifte sig med sin företrädares 
vackra dotter. Med henne hade han sedan tvenne barn, en son 
och en dotter. Ungmön blef bortröfvad af en vild berserk, och i 
förtviflan häröfver tog den modige vikingen sin tillflykt till gudarna. 
Han gjorde Freya ett löfte örn framtida dyrkan, örn hon åter
skaffade honom hans dotter. Gudinnan gick in på anbudet och 
talade vid Tor, som med sin hammare slog berserken ihjäl. Prinsessan 
var sålunda räddad, och hon gafs nu åt Hramer, som på bröllops
dagen utnämdes till jarl, hvarvid han fick öarna vid Thulemarken 
att härska öfver. Där lefde han en lång tid i ro, tills han omsider 
en dag blef öfverfallen af en viss Olof, om hvars hemvist och här
komst man ingenting får veta, ty han uppträder och presenterar 
sig just på det sotiga och oläsliga bladet. Följden af Öfverfallet 
blef emellertid den, att jarlen måste fly från sitt rike och in till 
sin svärfader i Bjarmaland. Hjalmar som fruktade, att Olof skulle 
följa efter, innan han hunnit sätta sig i försvar, sökte nu med 
trolldomskonster och hemliga sånger uppväcka storm och oväder 
för fienden. Här skulle nu författaren i isländsk vers återgifva 
konungens galdrar. Men som detta ingalunda var någon lätt sak, så 
begagnade han sig i stället af den mycket praktiska utvägen att 
just här slita af bladet. I fortsättningen får man sedan veta, att 
en drabbning omsider blef hållen, i hvilken Hjalmar stupade och 
Hramer af sin motståndare tillfångatogs. Han fick köpa sitt lif 
med att blifva kristen, hvarpå Olof ränsade landet från heden
domen och körde bort afgudapresterna, som då togo sin tillflykt 
till Sigtuna. Omsider blefvo de äfven därifrån utvisade, och be-

vindigt glis- eller g lys- med elys- och ljus- och Öfverflyttade så de 
Elyseiska fälten till mynningen af Ljusnan. Kudbeck, som var syn
nerligen förtjust i denna etymologi, har refererat den i sin Atlantica 
och äfven upptagit den i titeln på sitt allbekanta, stora botaniska 
planschverk, Campi elysii eller Glysis wald kalladt.



gåfvo de sig då till Vinland, säger sagoskrifvaren, och gästade hos 
hans fäder.

Med afseende på framställningssätt och språk är sagan, som 
man finner, en efterhärmning af de isländska, huru tarfligt än för
fattaren i båda fallen lyckats i sitt försök. De sagor, som han 
framför andra betjänat sig utaf, äro Herraubssaga ok Bösa, Hrölfs- 
saga Gautrekssonar och Hervararsaga, alla tre genom Verelius’ 
editioner tillgängliga i tryck. Därvid har han gått till väga på 
det sätt, att han ifrån olika håll plockat ut satser och meningar, 
hvilka han sedan kittat ihop till ett helt, naturligtvis med några 
små förändringar bär och där, som dock nästan alltid råkat bli 
språkligt felaktiga. När han vid detta sitt arbete behöft hjälp för 
att fylla luckorna och fogarna, har han tagit sin tillflykt till Vere
lius’ Index lingvee veteris scytho-scandicce och där träffat goda hän
visningar och långa citat, som han vetat göra bruk utaf. Under
stundom såg han sig väl emellertid tvungen att konstruera på all
deles fri hand, och man märker då på hans språk, huru svenska 
ord och former, och därtill sådana af ganska modern fason, gärna 
vilja flyta in.

Det är själfsagdt, att man på så godt som alla rader möter de 
besynnerligaste konstruktioner och de argaste formfel liksom äfven 
den otroligaste inkonsekvens vid behandling och skrifning af till 
och med samma ord och former. Men det var något, som man ej 
generade sig för på den tiden, ty man kan väl ej, i förbigående 
sagdt, finna en mera inkonsekvent skrift än den, som härrör från 
just 1600-talet.

Det språk, på hvilket arbetet är nedskrifvet, får man beteckna 
som isländska, örn det också här framstår i en något besynnerlig 
och rådbråkad form. Författaren hade ju öst det väsentliga inne
hållet ur de nämda isländska sagorna, och det är därför naturligt, 
att förhållandet härutinnan skulle blifva ett sådant, vill man tycka. 
Ja visserligen, men huru kunde man då kalla denna saga svensk, 
då den var skrifven på isländska, och hvarför slog icke kritiken 
ned på ett sådant underligt förhållande, måste man ovillkorligen 
fråga. Ett så groft fel — örn det nämligen varit ett fel inför den 
tiden — skulle falsören bland de många andra icke hafva kunnat 
begå, utan att genast blifva ertappad. Nej, han hade nog med 
full och god afsikt sökt lämpa sig efter de isländska sagornas 
språk, då han ville tillverka ett gammalt svenskt manuskript. Ty
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isländskan var för den tidens uppfattning den ofördärfvade och 
rena gotiskan eller götiskan, såsom man kallade det språk, hvilket 
inbyggarne i hela Norden, sagans gamla Götaland, under forn
tiden och största delen af medeltiden skulle hafva begagnat sig 
utaf såsom gemensamt meddelelsemedel. Ute på det afskeda Island 
hade detta språk blifvit bevaradt i sin ålderdomligaste form, liksom 
den fornnordiska literaturen äfven där funnit sin fristad. Pering- 
skiöld säger också i företalet till sin edition af Heimskringla efter 
att först hafva yttrat sig örn Islands bebyggande af svenskar och 
norrmän: »Och således hafwa thesse til Island utflytte Swenska 
och Norske hädan med sig utfört både wårt gamla Språk och 
Sagor, them the begge til theone dag hafwa hos sig behålldue, uti 
samma uthtal och måhlföre, som the finnas på wäre gamla stenar 
och inländska handskrefne Sagor, fordom uptecknade».

Afven själfva lokaliseringen af sagan och de i sammanhang 
därmed lemnade geografiska uppgifterna förtjäna sin uppmärk
samhet. Jag tänker därvid ej på de i sista raderna nämda Sigtuna 
och Vinland, hvilket senare, i förbigående sagdt, samtiden sökte 
identifiera med Venden eller Finland, utan på de länder, där de 
egentliga händelserna tilldraga sig, nämligen Bjarmalaud och 
Thulemarken.

Örn det förra lemnar författaren, såsom redan nämdt är, den 
lilla inskjutna notisen, att det ligger mellan Thulemark och Gand
vik östan örn Kölen. Innan jag söker att i modernare geografiskt 
språk öfversätta detta, skall jag först nämna, hvarifrån författaren 
hämtat uppgifterna till detta sitt uttalande. De källor han begag
nat äro i främsta rummet Herrcmåssaga ole Bösa samt vidare Schef- 
ferus’ Lapponia och Verelius’ »notse» till Ben ar ar saga. I det först- 
nämda arbetet får man nämligen veta, särskildt örn man läser 
Verelius’ edition och öfversättning, att furstesönerna i Eistra-Gau- 
land, »Östergötland», seglade ut på härfärd »i austur veg», d. v. s. 
»åth Norrebotn» enligt Verelius’ öfversättning, och landade vid Bjar- 
maland. Häraf följer, att Bjarmaland är att återfinna vid Botniska 
viken och, närmare bestämdt, pä svenska sidan, ty från Bjarma
land kunde man sjöledes styra kurs öster ut. Dessa sagans upp
gifter upptogos sedermera af Schefferus, då han i sitt nämda arbete 
kom att diskutera frågan om Bjarmernas hemland, och därvid gör 
han också det uttalandet, att de gamles Gandvik är att identifiera 
med Botniska viken. Därmed är den geografiska notisen endels
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förklarad, och återstår sålunda att se efter, hvarifrån författaren 
fått sitt Thulemark.

Så vidt jag vet, förekommer ordet första gången hos Verelius 
i hans edition af Hervararsaga. Han söker nämligen där i sina 
»notte» till första kapitlet (s. 18) ge en förklaring af Procopius’ 
Thule och säger, att ordet sannolikt är att härleda af landskaps- 
namnet Thelemarkia »vel Thulemarkia», såsom han mera upplysande 
tillägger, och att denna benämning sedan blifvit gifven hela den 
Skandinaviska hallon.* 1 Falsören tog säkerligen här i sitt arbete 
upp det fingerade namnet för att därigenom ådagalägga dess ur
åldriga förekomst och på samma gång visa, hvar Procopius’ Thule 
utan någon tvekan vore att förlägga. Själf synes han med sitt 
Thulemark vilja beteckna Sverige eller möjligen hela den Skan
dinaviska halfön söder örn det i norr belägna Bjarmaland. Men 
notisen är i detta fall ytterst sväfvande och oklar. Författaren 
hade dock nått sin afsikt, nämligen att få den saken tydligt fram, 
att de skildrade tilldragelserna passerat i Sverige, och att sagan 
sålunda var svensk.

Efter denna skärskådning af det »kostliga» verket torde man 
undra och fråga, hvem och hvad falsören egentligen var. Att miss
tänka bonden i Rasbo lär väl ej falla någon in. Skulle han hafva 
lemna! något bidrag till det märkliga aktstycket, så skulle det väl 
hafva varit kalfskinnet, men äfven en sådan tanke torde vara högst 
osannolik. Ej heller skulle jag vilja utpeka manuskriptets upp
täckare och första editor, Lucas Halpap, såsom den skyldige, örn 
jag också vill tro, att han ej varit okunnig om bedrägeriet. Men 
han ägde säkert icke erforderliga kunskaper för att kunna laga 
till det hela så pass bra, som det för sin tid dock är. Örn han 
också såsom de flesta studerande på denna tid något sysslat med 
det moderna studiet af fosterlandets antikviteter och fornspråk, så 
har han, mig veterligt, aldrig allvarligt ägnat sig däråt eller lik
som andra, mera framstående studenter af detta fack, varit använd

1 Det kan nämnas, att den som gifvit uppslaget till en sammanställning 
på sätt och vis mellan Thule och Telemarken, är Olaus Magnus, då 
han i sitt arbete Opera breve kritiserar Procopius’ åsigt örn Thules 
läge. Och den som senast varit inne på denna fråga, är Nordenskiöld
i sin Facsimile-atlas, Stockholm 1889, s. 33, not., hvarest han säger, 
att de gamlas Thule »motsvarar den sydvestra delen af Norge, der 
man i namnet Telemarken ännu derom har en påminnelse».
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vid Antikvitetskollegiets arbeten. Man får därför söka en mera 
kunnig och kompetent man som auctor, än Halpap synes hafva 
varit.

Jag nämde ofvan, att falsören bland sin hjälpliteratur äfven 
haft Verelius’ Index lingnéa veteris scytho-scandicee. Som det vore 
af synnerlig vikt att hafva detta påstående fullt bevisadt, när det 
gäller att tinna den skyldige, så skall jag anföra de skäl, som jag 
anser fullt motivera detsamma.

Örn nian här och där i sagans satser och meningar tar ett 
ovanligare eller betydelsefullare ord och slår upp detta i Verelius’ 
nämda lexikon, så skall man ofta tinna ett citat där, som för
fattaren begagnat, eller en hänvisning till de ställen i literatören, 
som han plagierat. Men detta bevisar väl direkt ingenting, skall 
man invända. Det är endast ett slut efter sannolikheten, som dock 
likaväl kan bero därpå, att Verelius har rikligt med citat, och att 
båda flitigt öst ur samma källor. Ja, det Jean visserligen vara så. 
Men man får då ta sin tillflykt till de citat, som hänvisa till en 
källa, hvilken falsören icke företrädesvis begagnat eller rent af 
icke haft till sitt förfogande och således ej kunnat direkt bruka, 
om man nu nämligen kan uppvisa detta senare.

I sagans inledning heter det: »Eini- kongl- hit Hialmar, svo er 
Aril- ollum kongum af sinmn1 yfercettis iprottum auli fdbcerum af- 
reJisverli var agisetastr» etc. De kursiverade orden i denna fras 
återfinnas i Index under ordet »fabser», örn man visserligen undan
tager arkaiseringen af ’oc’ till ’auk’, som författaren alltid använ
der, samt 'afreksverk’, som blifvit insatt för det där befintliga ’rid- 
daraskap’. Citatet är gjordt ur den från 1600-talets donationsbref 
och manuskriptförteckningar kända, men nu förkomna pergaments
handskriften Ormr Snorrasons hole. Verelius hade år 1666 fått den 
till låns ur Riksarkivet i och för sina studier i »det gamla språket» samt 
för sitt lexikaliska arbete, och den hade sedan stannat hos honom, 
medan han lefde. Efter hans död i början af år 1682 hade den 
omsider med mycket bråk och besvär blifvit återindrifven till Riks
arkivet, och jag har skäl att tro, att Hadorph sedan aktade den 
tor utlåning. Falsören har därför efter min mening icke varit i

1 I runtexten läser man här »siaum». Det är en uppenbar felskrifning, 
beroende därpå att tvärstrecket på runan n (h) blifvit vändt framåt, 
så att man fått ett a (H).
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tillfälle att begagna själfva handskriften, utan har här Verelius’ 
lexikon varit den enda källan. Det minsta tvifvel härutinnan 
undanröjes fullständigt af en liten tillfällighet, som här kommer så 
godt till pass. Verelius har nämligen i sitt citat råkat ut för ett 
skriffel i ordet 'yfersettis', hvilken besynnerliga glossa man ej gärna 
kan tro handskriften hafva haft, något som också låter bevisa sig. 
Ty under 'yfervsetti' finnes frasen åter citerad, och där träffar 
man ordet skrifvet 'yfervsettis’, såsom man gifvetvis väntar sig. 
Emellertid har skriffelet, såsom af citatet redan framgått, fått följa 
med i falsörens runtext, och för det påståendet, att han begagnat 
Verelius’ Index, torde sålunda ej göras mera vittne behof.

Detta har, såsom jag redan sagt, en viss vikt. Ty Verelius’ 
lexikon var vid denna tid ännu ej utgifvet, och har sålunda fälsö- 
ren betjänat sig af författarens eget manuskript. I sitt testamente 1 
hade Verelius förordnad att hans »lexicon scandicum» skulle öfver- 
låtas till Upsala bibliotek. Det blef emellertid ej dit inlemuadt, 
utan stannade hos Rudbeck, som utom utredningen af dödsboet 
äfven fått sig anförtrodt vännens papper och andra i manuskript 
liggande arbeten. År 1691 lät Rudbeck utgifva handskriften, och 
i ett appendix lemnade Lundius några förklaringar af dunkla ord 
och ställen i våra lagar, som Verelius i sitt arbete upptagit.

När man nu vet, att Rudbeck förvarade detta manuskript så
som det varit hans eget, och känner till, med hvilken jalousie, så 
att säga, han visste gömma det för Antikvitetskollegiets kärvänliga 
ögon, då menar jag, att det ej kan vara mer än en mening om 
den saken, att falsören varit en man från den Rudbeckska kretsen. 
Att utpeka någon viss är kanske försigtigast att låta bli, då dess
utom flera torde hafva varit delaktiga i bedrägeriet. Jag må dock 
få säga, att man väl kan ha skäl att rikta sina misstankar mot 
den i många af sina uppgifter så otillförlitlige Lundius. När man 
känner hans tal örn och citat ur »antiquissimi codices» och »veteres 
membran®», som han bevisligen aldrig haft eller sett; när man 
vet, huru han farit fram i sina editioner af Loccenius’ öfver- 
sättningar af våra gamla lagar; när man erinrar sig, att det var 
han, som åtminstone i ljuset drog fram den falska bullan; och när 
man särskildt därtill lägger de omständigheterna rörande det här

1 En kopia af detsamma förvaras i Engeströmska samlingen å Kongl. 
Biblioteket.
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behandlade falsariet, att hans Zamolxis i detsamma går igen, och 
att han, vid den tiden falsariet utkom, synes hafva haft Verelius’ 
manuskript till hans Index i sina händer i och för utarbetandet af 
sina, ofvan nanida kommentarie!- till detsamma, då kan verkligen 
en misstanke mot honom vara i viss mån berättigad och ej blott 
synas som »en sten på börda».

Hvad till sist afsikten med det hela angår, så torde den, af 
hvad jag i det föregående yttrat, vara klar nog. Man ville lia ett 
dokument att kunna peka på, när det biet' fråga örn vår rika, men 
åtminstone inom vårt eget land så grundligt tillintetgjorda forn- 
literatur, och man ville framför allt ha ett afgörande inlägg i den, 
ända sedan den gamle Bures dagar med danskarna förda tvisten 
örn runornas egentliga hemland. Därför kunde också Hadorph 
kalla manuskriptet »ett kostelig^ Document emot tile danske, som 
tillägna sigh Runornes första påfinnelse, och [påstå] att wära Hi
storier aldrig hafwa warit på Runska skrifne.»

Härmed skall jag lämna det märkliga fragmentet i fred. Jag 
har ägnat det denna redogörelse, då dess historia torde vara foga 
känd, men, som det synts mig, intressant nog för att få närmare 
bekantgöras. Ty det hela är en god exponent på sin tid i mer än 
ett afseende. Örn det visserligen ej direkt visat, hvad man inom 
tidens älsklingsvetenskap förmådde, så har det åtminstone ådagalagt, 
hvad det kritiska förståndet dugde till, och hvilken predestinerad 
vördnad man hade för allt, som ansågs kunna bidraga till foster
landets ära. Tidsandans chauvinism var mäktig nog att förblinda 
ögonen äfven på de mest allvarliga forskare. Och hur högt man 
än satte ärligheten i det dagliga lifvet, så skulle man säkert ej 
hafva dömt hårdt öfver ett literärt bedrägeri med sådant syfte som 
detta, åtminstone i allmänhet, örn äfven en och annan torde hafva 
uttalat sitt ogillande. Därför blefvo frukterna af tidens historie- 
skrifning i många fall endast halflärda fabler, i hvilka man på 
sagans fantasirika språk berättade om sitt fosterland. Mot hela 
denna metod skulle därför en kommande tids kritiska uppfattning 
vända sig och en sådan forskare som Lagerbring en dag yttra: 
»Det är utan tvifvel billigt att vid alla tillfällen söka att befrämja 
sitt fäderneslands ära. Men sanningen är dock den bogsta lag, 
som förpliktar en historieskrifvare, och det är väl en nog mager 
syssla att ljuga för sitt fosterland».


