
Baggrund

Gormslægten anvendte kongenavnene Harald, Svend og Knud i vikingetiden, i en ganske bestemt ryt-

me og dermed efter et fastlagt regelsæt. Hvis kongen selv hed Harald fik den førstefødte søn altid

kongenavnet Svend. Hvis kongen hed Svend eller Knud blev den førstefødte søn kaldt Harald.

Hvis kongen selv hed Harald og fik flere sønner fik de navne i rangordenen, Svend - Knud - men hvis

kongen derimod hed Svend med flere sønner fik de følgende navne, Harald - Knud. Hvis kongen Knud

fik flere sønner var rangordenen, Harald - Svend - Knud.

Harald I (Blåtand)

Haralds søn hed Svend (Tveskæg) men desuden fik han en frillesøn ved navn Håkon. En datter fik
navnet Gunhild efter hans hustru, som blev gift med Pallig Tokesen i England. Denne var i perioden
997-1001 flåderådgiver for den engelske konge Ethelred II. En anden datter Thyra blev opkaldt efter
hans farmor.

Thyra er af  sagaerne knyttet sammen med norske Olav Tryggvason. Sagaerne lader desuden Olav
være gift hele fire gange og her er det ikke let at afgøre, hvad der er fakta eller digtning. Han skulle være
gift med den polske hertug Miezko I’s datter Geira, med Gyda som var en søster til Dublin-kongen
Olav Kvaran, en ukendt Gudrun Jern-Skjeggedatter - samt Svends nævnte søster Thyra. Olav’s påståede
bejling til Sigrid Storråde vurderes som et rent sagn.

Svend I (Tveskæg)

Svends førstefødte søn var Harald II, hvis mor var 'polske' Swietoslawa (Gunhild) og datter af
Mieszko I. De fik efterfølgende sønnen Knud (den Store) og datteren 'danske' Swietoslawa (Santslaue,
Gunhild), der blev gift med venderfyrsten Wyrthgeorn. En tidlig frilledatter Gyda blev gift med norske
Erik Håkonsson.

Med den götiske stormandsdatter Sigrid Storråde fik Svend datteren Estrid, der blev gift med
skånske Ulf  'Jarl' Thorkilson.

Knud I (den Store)

Knud fik to børn med den angelsaksiske stormandsdatter Ælfgifu. Den førstefødte søn hed Harald

III (Harefod) og den efterfølgende fik navnet Svend II. Med Emma af Rolloslægten fik Knud sønnen
(Harde)Knud II og datteren Gunhild (Kunigunde), der blev gift med den tyske hertug og senere
konge Henrik 3.

Svend III (Estridsen)

Svends eneste hustru - af  sveaslægten - hed Gunhild - men ægteskabet endte barnløst grundet at
kirken opløste ægteskabet omkring 1052-53. Med adskillige friller fik Svend mange sønner, hvoraf de
to ældste hed Harald IV (Hen) og Knud III (den Hellige).

v

1
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Gorm (den Gamle)

På de to Jellingsten staves Gorms navn med runer således, kurm og kurmr. Gorm er en sammen-

trækning af Goðorm, Goðþorm, dvs. med Goða menes gud og wurma er lig orm.

Adam af Bremen er eneste kilde, der har oplysninger om Gorm den Gamle. Hovedhåndskriftet, som

går tilbage til renskriften, der blev overrakt ærkebiskop Liemar til hvem værket var dedikeret, nævner

Gorm flere steder.

Den måske vigtigste oplysning er 'Hardegon filius Suein' som Adam nævner stammer direkte fra hans

samtaler med Svend Estridsen. Derudover kalder Adam Gorm for 'Hardecnudth V(u)rm' og derefter

'Vorm/Vurm' og 'Gorm/Gwrm' indtil flere gange i sine tekster.

'Hardegon filius Suein' fremstår ens i samtlige de kopier der findes af Adams værk. Ses 'hardegon'
isoleret er ordet omdiskuteret og den almindelige holdning gennem tiden har været, at ordet er misfor-
stået af Adam - og der i stedet burde stå 'hardeknud'. Det ændrer teksten fra »Hardegon søn af Svend« til
»Hardeknud søn af  Svend«. Ifølge denne fortolkning skulle Gorm således bære dobbeltnavnet Hardeknud/
Gorm (Steenstrup 1900)1.

Mine studier af  runesten med epitetet harða goðan har udmøntet sig i en noget anden forklaring.
'Hardegon filius Suein' er korrekt nedskrevet af Adam - og efter bedste evne. Hardegon' består af appellativet
harþa samt epitetet goþan og sammensat udgør de epitetet harða goðan. Hardegon' filius Suein burde være
nedskrevet af Adam som 'Harða goðan filius Suein'.

En af de første eksempler på anvendelsen af epitetet harða goðan er fra teksten på Hedeby-stenen Dr
1, der er rejst af  Thorulv - ÞorulfR, Svends hirdmand, hemþegi, efter sin fælle felaga sinn, Erik - da
drenge belejrede Heðaby - drængR harða goðr. Stenen er klassifiseret til periode 2.2b - Jelling type og
er relateret til slaget om Hedeby 982-83 (Stoklund 2006)2.

Nordisk filologi

Harðr betyder 'hård' på norrønt. På olddansk som Harth, på fornsvensk som Hardh og som old-
vestnordisk som Hôrðr. Alle optræder de desuden som apellativ og i tilnavne - som f.eks. Horðaknútr -
hvilket fremgår af  Heimskringla. Fra adjektivet Hôrðr findes afledningen Harð (Peterson 2007)3.

Biordet harða betyder 'hårdt' eller 'kraftigt' og anvendes i mange tilfælde i teksterne som forstærkende
udtryk i betydningen 'meget' eller 'særdeles' (Imer 2016)4.

Biordet indgår generelt i runesten med typologi fra perioderne 2.2b - Jelling type 10. årh., Dr 900-
1015/20 samt 2.2c - efter-Jelling type Dr 970-1020/25, der har harða i teksten sammen med enten epiteterne
thegn eller dreng, felaga sinn, hemþegi eller andet, der plausibelt knytter dem til krig og militær. Den geografiske
spredning kan afgrænses til Jylland, Skåne og Västergötland (se Danegæld part 2).

Det er ikke muligt at oversætte eller fortolke epitetet harða goðan da betydningen i vikingetid er
ukendt, dog synes en syntese med fokus på fænomenet harða, harþa, at kunne knyttes til Gorm-
slægten (genus) i almindelighed og kongen Svend Tveskæg i særdeleshed.
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Navnet Hardeknud

Navnet Hardeknud er ekstremt sjældent og kun tre eller fire personer af den danske kongeæt har haft
dette navn. Ellers er navnet helt ukendt. Første gang personnavnet 'Hardeknud' optræder, er i et par
angel-saksiske helgenkrøniker fra midten af 1000-tallet (Eivind Smith, Leiv Olsen 2014)5. Her lyder
navnet Hardacnut(i). Knud den Stores søn - Hardeknud - skriver på sine mønter i perioden 1035-42
Harðacnvt, Harðecnvt, Hardacnvt, Harðacunut (Galster 1962)6 - og den angelsaksiske krønike nævner ham
som Hardacnut.

Sidst skal nævnes et nyere møntfund fra Silverdale i Lancashire, England 2011. På møntens forside
står 'Airdeconut' samt et kristent kors og på bagsiden » dns rex «, som er den latinske forkortelse af
ordet Dominus, og Rex for konge. Mønten er dateret til omkring år 900 (Richardson 2011)7.

Møntens inskription 'Airdeconut' tolkes som den ældst kendte skrivemåde af Hardeknud. Ordet
kan opdeles i to led - 'airde' og 'conut' - hvor det sidste led har en slående lighed med canut(e). I den
angelsaksiske verden ændres navnet Cnut til det engelske Canute grundet vanskeligheder med den
nordiske lyd 'cn'. På latin ser vi det senere anvendte ord Canutus. Forledet 'airde' virker i første omgang
som volapyk, men indsættes et manglende H får udtrykket mening Ha[i]rde. Resultatet bliver at
'Airdeconut' er identisk med (H)a[i]rde-c[o](a)nut - dvs. Hardecanut(e) (Porck & Mann 2014)8. Det
manglende H ses ligeledes som Ardecnut, Artdcnut på mønter af den senere konge Hardeknud (Hau-
berg, Dansk Mønt).

Sprogforskerne bedømmer derfor at 'Airdeconut' må være møntmesterens forsøg på at gengive det
vanskelige navn Harðacnvt (Eivind Smith, Leiv Olsen 2014)5.

Hardecnudth V(u)rm

Adam af  Bremen kalder kong Gorm for Hardecnudth V(u)rm og desuden nævner han, at Gorm's
forgænger var Svend (Suein), søn af slægten 'harða'. Denne 'Suein' behøver nødvendigvis ikke at være
far til Gorm - men muligheden foreligger.

Leger vi lidt videre med tanken om et slægtsforbindelse sammenholdt med Steenstrups påstand om
at Gorm bar dobbeltnavnet Hardeknud Gorm - har vi så Danmarks første 'konge' med navnet
(Harde)Knud og binavnet Gorm. Følger vi Adams oplysninger er det plausibelt at Hardeknud/
Gorm's far desuden hed Svend.

Ser vi tilbage på den nævnte rangorden bør en konge med navnet (Harde)Knud opkalde sin første
søn for Harald. Denne faktor er opfyldt med sønnen Harald I (Blåtand).

Hvis personen Svend - hypotetisk - er Hardeknud Gorm's far - sammenholdt med den opstillede rang-
orden, bør den førstefødte søn hedde Harald og den efterfølgende Knud. Denne nyfortolkning åbner for
et helt nyt perspektiv, hvor Hardeknud Gorm - teoretisk - kan have haft en ældre uhistorisk bror - Harald.

Guthred9 filium Hardacnut

Denne analyse har afdækket at der er belæg for, at navnet Hardeknud har eksisteret i England tilbage
omkring år 900. Dermed ikke sagt, at navnet har angelsaksisk oprindelse. Traditionen med kongelig
møntprægning blev først indført i Skandinavien perioden 995-1000 og den første danske historieskrivning
er fra 1100-tallet. Derfor er det interessant at et så sjældent navn som Hardeknud optræder to gange i
England fra omkring år 900 og fra ca. 1050. Hvem var de nævnte vikinger?
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De irske annaler nævner år 893 en konflikt mellem 'Sihtric I' af Ivar-slægten og en ukendt person,
der nævnes som ’Sigfred Jarl’ (Sichfrait in erll). Sigfred Jarl var af  Hardacnut-slægten og hans far -
Guthred filium Hardacnut (ON Guðrøðr) - var konge af  York og Northumbria perioden 883-89510.
Guðrøðr - søn af Hardacnut - er nævnt i flere forskellige kilder som Æthelweards Krønike (975-83),
Historia de Sancto Cuthberto (1031-50), De Hamburgske Ærkebispers Historie (ca. 1070) og Historia
Regum Anglorum (fra midt 12. årh.).

År 893 havde vikingerne en udstrakt samhandel mellem byerne Dublin og York, der på et tidspunkt
stagnerede grundet intern uro i styret af  Dublin. Kong Guðrøðr af  York sendte derfor sin søn Sigfred til
Dublin for at skabe ro i lejren. Det medførte at Sihtric I Ivarsson blev afsat og Sigfred 'Jarl' Guðrøðrs-
son overtog magten det følgende år. Året efter blev Sihtric I genindsat hvorefter Sigfred
returnerede til York - og samme år belejrer Exeter med 140 skibe (Æthelwerds Krønike).

Guðrøðr filium Hardacnut dør 14. august 89511 og sønnen Sigfred blev konge af  York perioden 895-
900. Sigfred er nævnt i Æthelwerds Krønike som Sigeferth og af Adam af Bremen som Sigtrih. Adam
nævner desuden Analeph og Reginold som mulige sønner af  kong Guðrøðr. Sigfred slog mønt i York
mærket Ebraice (York) og efterfulgtes af  sin søn Cnut i årene 900-02 (Cuerdale møntfund)12, 13.

Kong Guðrøðr filium Hardacnut blev begravet i domkirken Old Minster i York (basilica summa).
Mærkeligt nok er der ikke fundet mønt slået af kong Guðrøðr før fundet af mønten mærket med
'Airdeconut' i 2011 (Silverdale møntfund). Mon ikke denne mønt kan knyttes til Guðrøðr - søn af
Hardeknud?

Afsluttende bemærkning

Hvornår Guðrøðr første gang deltog i Englandstogtet meddeler krøniken intet om, men et skøn er, at
han måske har været med på den store hærs fremmarch år 865 sammen med personerne Sidroc, Ivar,
Ubbe og Halvdan.

Der er også mulighed for at Guðrøðr først ankom 868-69, hvor en talrig hær kom de betrængte vikinger
til hjælp. Her nævnes fem konger som Gudrum, Bagseg, Oskitel, Halvdan og Hamund og jarlerne Frene,
Ivar, Ubbe, den ældre og den yngre Sidoc, Asbjørn og Harald.

Der kan vist ikke herske tvivl om, at navnet Hardeknud har nordisk oprindelse - og at kong Guðrøðr
Hardacnutson må være det først kendte led i Gormslægten.

Fig 1. Den danske Gorm-slægt.
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w Næste mønt er et sjældent fund på Kontinentet. Den
er slået af  vikingekongen Cnut af  York c. 900-902, som
Ebraice Civitas serien, og med et patriarkalsk kors med
cnvt og rex. Katalogiseret som North, no. 497.

w Den sidste mønt er af Ludwig das Kind (899–911), og
ens med mønter fra Jyndevad fundet (Jylland) nedlagt
954-55. Galster 1951. Katalogiseret som Prou, nos.
51–53; Morrison, Grunthal, no. 1555; Depeyrot 1998,
no. 961.

Man kan stille spørgsmålet, hvordan de to første møn-
ter er endt i et depot 6 km fra Wolin? Specielt mønten
slået af  kong Cnut af  York? Denne konge er kun kendt
fra Cuerdale-fundet (c. 905-10), hvor omkring 1000
mønter bærer navnet Knud. En stor del af disse mønter
var nyslåede og havde ikke været i omløb gennem
handel.
Kilde: Bogucki, Mateusz, 2013, Coin finds from Wolin
and its hinterland, ECONOMIES, MONETISATION
AND SOCIETY IN THE WEST SLAVIC LANDS
800–1200 AD.

5

Primær litteratur - noter

1 Steenstrup, Johannes 1900: Danmarks Sydgrænse og Herre-
dømmet over Holsten ved den historiske Tids Begyndelse (800-
1100). København.

2 Stoklund, Marie 2006, ‘Chronology and Typology of
the Danish Runic Inscriptions’, Runes and Their Secrets:
Studies in Runology. Copenhagen, s. 356, 367.

3 Peterson, Lena 2007, 'Nordisk runnamnlexikon', web-
version.

4 Imer, Lisbeth M. 2016, ‘Danmarks runesten’, s.15.
Gyldendal, Nationalmuseet.

5 Smith, Eivind; Olsen, Leiv: 'Hardeknut' af namn og
nemne, Tidsskrift for norsk namnegranskning 2014.

6 Galster, Georg 1962: Møntfundet fra Kongsø Plantage.
Årbog for nordisk Oldkyndighed og Historie 1962: 54-78.
København.

7 Richardson, Ian 2011: Two Hoards and One Unknown
Viking Ruler. British Museum Blog 14.12.2011.
http://blog.britishmuseum.org/two-hoards-and-one-
unknown-viking-ruler/

8 Porck, Thijs and Jodie Mann 2014: How Cnut became
Canute (and how Harthacnut became Airdeconut).
Nowele 67: 237-243.

9 I andre samtidige kilder nævnt som Gutfrith.
10 Se Alfred P. Smyth, “Scandinavian York and Dublin:

the history and archaeology of  two related Viking king-
doms”, 1975. Se “Viking Kings of Britain and Ireland:
The Dynasty of  Ívarr to A.D. 1014”, af  Clare Down-
ham, 2007.

11 Nævnt i Æthelwerds Krønike under år 895 samt i
Historia Regum Anglorum, Part I, her mærkeligt nok
under år 894.

12 Cuerdale møntfund fra år 1840 indeholdt 'rundt' fem
tusinde Anglo-Skandinaviske mønter, der var depo-
neret i en blyforet kasse ca. år 905 ved River Ribble i
Lancashire. Mønternes sekvens indikerer at Guðrøðr
blev efterfulgt af  Sigfred, der regerede i York indtil år
900. Sigfred blev afløst af Cnut, der tog magten i
perioden 900-902. En del af  mønterne bærer begge
navne - Sigfred & Cnut - hvilket indikerer, at de
plausibelt var samkonger en del af perioden 900-901.
Det ekstremt sjældne navn for den tid - Cnut - må bero
på en familiemæssig navnetradition tilbage til hans
formodede oldefar Hardacnut. Det tyder på at konge-
magten i York gik i arv indenfor samme slægt, fra
Guðrøðr til og med Cnut perioden 883-902.

13 Numismatiker Mateusz Bogucki beretter om et mønt-
fund, der skønnes deponeret c. 950 i landsbyen Piaski
Wielkie, der ligger ca. 6 km øst for Wolin. Fundet
indeholder omkring 880 mønter, hvoraf de fleste er
dirhem arabiske sølvmønter. Kun 3 mønter er euro-
pæiske og desuden de ældste i møntfundet - samt
meget interessante.

w Den ældste mønt er en frisisk sceatta, Wodan-Mon-
stertype, Ribe c. 840–860. Mønten af katalogiseret af
Brita Malmer KG 6, no. 13.

Se uddybning af emnet her:

'Danegæld' part 1 - mønternes diversifikation
perioden 979-1016. September 2017.

'Danegæld' part 2 - historiske runesten fra
perioden 900-1025. November 2017.

'Danegæld' part 3 - konger og jarler fra perioden
900-1025. December 2017.

Saint Olave - King of  Norway, Olav den Hellige,
- is his raids to England based on a 1200s poem?
Februar 2018.

Early Norse kings of  York, December 2018.

© Marts 2018 - Karsten Laust Krambs. Version 2.1 af
20. Januar 2019.

Layout & sats: Aldus, Garamond.

Foto, kort, grafik og illustrationer generelt: Karsten
Krambs.

Alle rettigheder forbeholdes.

Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af
denne artikel eller dele deraf er kun tilladt med
forfatterens skriftlige tilladelse ifølge gældende
dansk lov om ophavsret.

v

v


