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ALEXANDER DEN STORES HIMMELSFÄRD

HANS

HI1DEBRAND.

1903 inlöstes till Statens Historiska Museum en
fingerring af guld, funnen jämte en del stenar
och värdelösa föremål helt nära Visby "i en
remna i lerberget vid stranden mellan Manhem och
fattighuset." — Ringen är här afbildad fig. 1. Den främre
delen består af ett tomrum, som täckes med en pålödd guldskälla. På denna förekommer en grupp af
små bilder: en man, som synes stående och
håller båda händerna höjda uppåt, i hvardcra
handen ses ett otydligt föremål; under
Fig. I.
mannen en rak linje, i hvardera ändan afslutad
med en cirkel; å hvar sida af mannen ett djur, hvilket af den
lejonformiga bakkroppen samt fogelns hufvud, hals och vingar
visar sig vara en grip.
I den på Bo Jonssons tillskyndan till svenskan öfversatta
Alexandcrssagan ' heter det v. 9055 f.:
Alexander hafdhe tha i akt
stadhelika i sit hiasrta läkt
hwath konst han matte ther til finna
thz han matte himilen winna
han thaenker a alla hända list
oc haffdhe i sinom thanka wist
then han iw til himilen skulle
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ae hwath nödh han ther om tholde
han haffdhe sin hugh all ther til
wita hwath iordh oc himilen atskil
Thetta war hans mening all
oc gik aff berghith vtan forfall
genast nidher ther han war
widh rödha hafwith war han qwar
han hafdhe waerldina swa laenge leet
mang vnderlik thing i haenne seet
Nw lyste honum himilen skodha
han giordhe wt sina saendebodha
ther timbermsen waro baetzst
loot them haenta i skamman fraest
ther slöghe waro oc konstelik
bödh han thaghar göra sik
en waghn mz konstelik bragdh
ful wael aepter hans wilia lagdh
som han wille siaelfwer hyggia
swa loot han sik waghnen byggia
ey et sin wille han fra witia
thy han ville siaelff i honum sitia
han loot honum göra mz raette tro
mz starkom aer.tpnom binda swa
som han hafdhe sik siaelfwan kaeaer
han thenkte rået som thz aer
kan waghnen nidher mz mik brista
min wilia faar iak ey tha fresta
iak wil han laeta binda swa wael
iak wil ey raedhas dödh eller hael
waghnen war nw bygdh til aenda
loot swa aepter griipom saenda
han gik a berghith mz the griipa
loot ther waghnen maedher slipa
mz enne hända behaendikheet
griipana til waghnen binda leet •
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rået mz starka iaernlenkia
som the griipana kunde ey krasnkia
all thera liiff eller thera flukt
tha han slaepte them lösa i lukt
han bänt them före thera aas
före thera mwn mz starkan laas
ther til et kar konstelik giort
fult mz watn matelika stort
han loot thz före the griipa haengia
sina reso loot han aekke laengia
han sattis siaelff i waghnin in
han hafdhe oc giort mz konstelik sin
mz watn oc kost margha hända
at solinna hiti gör them ey wanda
Alexander togh sik mat til födho
oc watn til dryk aff hafwith rödha
ther han skulle lifwa widh
til thaes han kom äter nidh
Nw war Alexander til redho
loot the griipa sina winga spredha
loot them flygha mz then waghn
til thaes honum syntis som en aghn
flughu swa höght op mz han
at aengin man them se kan
the flughu swa höght tha om sidher
at skyyn togh moxan widher
Alexander sa tha nidher a iordh
han thordhe tha tala ey et ordh
honum thykte wara waerldina swa
rået som en litin ladha loo
han sa ther hafwith ga om kring
om iordhina slungith i en ring
thz syntis honum som drake en
ther beslungen ligger om en sten
ey syntis honum tha waerlden större
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badhe watn oc iordh aen i nw höra
Gudh wille ekke laenger thola
the stora dirfwe oc gerning fola
han gaff honum et nidher fal
thz hans waghn i stykke smal
i ena ödhkn wti en skogh
the griipa alla til dödha slogh,
Alexander skadde sieelfwom aenkte.

Fig. 2
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Alltså: Alexander, för hvilken det ej var nog, att han hade
eröfrat jorden, hyste en liflig åstundan att undersöka himlen.
För sådant ändamål lät han förfärdiga en vagn och fäste vid
denna tvenne gripar. För att fä dem att flyga uppåt höll han
upp i luften tvä köttbitar, fästa vid tvenne spjut. Griparne
ville komma åt köttet och flögo och flögo. I den meddelade
svenska texten heter det, att Gud, vredgad öfver Alexanders
djärfhet, tvang honom att vända åter till jorden. Enligt andra
redaktioner af Alexanderssagan fann han själf det vara obehagligt uppe i de höga rymderna, och, okunnig om tyngdkraftens lagar, hjälpte han sig ned på det viset, att han riktade
köttstyckena nedåt, dä griparne genast ändrade riktning.
Efter denna himmelsfärd föresatte sig Alexander att undersöka äfven hafsdjupen. Han lät därför förfärdiga ett stort
glaskärl, i hvilket han inneslöt sig själf. Kärlet sänktes ned i
hafvet, fastgjordt vid ett fartyg. Alltsom fartyget gled fram,
släpades glaskärlet fram i närheten af hafsbottnen.
På ringens bildyta ses nederst de två cirklarna förenade af en
linje — en påminnelse om vagnen. Griparne äro fullt tydliga.
Spjuten kunna ock urskiljas och man kan ock ana äteln, som
är fäst vid dem. — Ringen synes tillhöra 1200-talet. '
Alexanderssagan förekommer i olika land, såväl i medeltidslitteraturen som i bildliga framställningar. Jfr Didron Ainé,
Annales archéologiques del 18, s. 26 och del 25, s. 141 (fig.)
En annan framställning af himmelsfärden synes förekomma
å korportalen i Fardhems kyrka, Gotland, (jfr//g. 2.), men framställningen är här icke lika tydlig.
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