
Tuleni ve staré Skandinávii


	Staří Skandinávci...	Mluvíme-li o Seveřanech či Skandinávcích, máme na mysli severogermánské obyvatele samotné Skandinávie (Nory, Švédy, Dány; nikoliv Finy) a jimi kolonizovaných území (Islandu, Grónska (nikoliv Eskymáky), Faerských ostrovů, Orknejí, Shetland a menší atlantických ostrovů). Za staroseverské bývají označovány doklady pocházející z doby vikinské (ca 800-1060) a „skandinávského středověku” (ca. 1060-1397). měli s tuleni bohaté zkušenosti. Pláže  s polehávajícími tuleni (sellátr) patřily ve starších dobách k neodmyslitelnému koloritu severského pobřeží a skandinávská místní jména z doby vikinské nám ukazují, jak častým zjevem tehdy musel tuleň být. Dodnes slyšíme slovo „tuleň” ze jmen tak významných geografických lokalit, jako je největší dánsky ostrov Sjælland či Orknejské ostrovy: staroseverské Selund je odvozeno přímo od obecného označení tuleně (selr)...	Etymologie slova selr není zcela jasná. S největší pravděpodobností je slovo příbuzné s řeckým Ş86T („vléci”), albánským helk’ („táhnout”) a arménským helg („pomalý”). Slovo by pak znamenalo cosi jako „vlekoucí se”. Viz Jan de Vries: Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Zweite verbesserte Auflage; E. J. Brill, Leiden 1977: s. v. selr. a znamená něco jako „Tuleňov”, ve jménu Orkneyjar („Tulení ostrovy”) zase slyšíme slovo orkn (ørkn, erkn), které označuje tuleně ??? (halichœrus grypus)....	Viz de Vries: Wörterbuch s.vv. Slovo orkn znamená „obluda”.  Jiné jméno pro tentýž druh bylo útselr („tuleň širomořský”). Zmiňme ještě některé druhy tuleňů, jež staří Seveřané rozlišovali: ??? (phoca maior, ON. brimill - „příbojník”,), ??? (phoca leonina, ON. orknselr - „tuleň příšerný”), ??? (Phoca barbata, ssev. granselr - „tuleň knírač”), ??? (phoca grœnlandica, ssev. opnuselr - „tuleň děrový”),), ???dánsky likkobbe (???; ssev. náselr - „tuleň mrtvolovitý” či norðselr - „tuleň severní”)  a dodnes neidentifikované druhy zvané kópr  („zevloun”) a flettiselr (či flettuselr - „tuleň stahovací”).
 Kniha o záboru země, popisující osidlování Islandu Seveřany v devátém a na počátku desátého století zmiňuje okolo dvaceti místních jmen odkazujících k tuleňům, která byla již tehdy na ostrově v užívání.
	Tuleň patřil k loveným zvířatům a staroseverská literatura nám dochovala celou řadu názvů speciálního rybářského náčiní, používaného při lovu na tuleně (selveiðr, seladráp). Lovci tuleňů (selagnúpr) znali „tulení harpunu” (selskutill), „síť na tuleně” (selnet, selanót), která musela být kópheldr, tj. „tak silná, aby udržela tuleně”, a konečně i zvláštní druh člunu (selabátr), jehož se k lovení tuleňů užívalo. V mořských lokalitách bohatých na tuleně (selver) byly kladeny obvyklé druhy vrší (stilli). Výtěžkem lovu byl tulení tuk (ístra, sel(a)smolt), jenž byl užíván k výrobě téru (seltjara) na natírání lodí a oleje na svícení. Vodovzdorná kůže tuleňů (selskinn) se využívala k výrobě nepropustných pytlů (selbelgr, selbelgja) a nepromokavých součástí oděvu: kápí (selskinnskufl), pláštěnek (selskinnsstakkr), ale i celých kalhot (selskinnsbrœkr)....	Pro shrnující informaci o lovu tuleňů a využití ulovených zvířat viz Kulturhistorisk lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid I-XXII, 2. oplag, København: Rosenkilde og Bagger, 1980-2, s. v. „Säljakt”). Masem tuleňů (selahold) byla příležitostně krmena domácí zvířata. Maso tuleňů nebylo obvyklou součástí lidské stravy a pojídáno bylo pouze v oblastech extrémně chudých (Grónsko) či v době hladomorů - i v těchto případech však pouze nejchudšími vrstvami obyvatel. Půvabný doklad uvádí Nejstarší sága o svatém biskupu Torláku Tórhallssonovi ve výčtu zázraků vykonaných sv. Torlákem, který žil v letech 1133-1193:...	Saga Þorláks biskups Þórhallssons hin elzta XXVI (ed. G.Jónsson).

Húsfrey ein fátæk hét á Þorlák biskup, at hann gæfi bo%rnum hennar nokkut til matar, því at þá var hallæri mikit; hon gekk á fjo%ru, ok sá sel stóran; hann lá kyrr, er hon gekk at honum, sem hann væri fastr við steinninn; en hon drap hann, ok var henni þat nógr kostr.

Jedna chudá žena se modlila k biskupu Torlákovi, aby daroval jejím dětem něco k jídlu, neboť zrovna řádil hladomor. Nato vyšla na pláž a uviděla tam velkého tuleně. A zatímco se k němu blížila, ležel tuleň klidně na místě, jako by byl dočista přilepený ke kameni pod sebou. Žena ho zabila a měla z něj velký užitek.

	Co si o takovém pojídání tuleňů myslela většina obyvatel jasně ukazuje následující pasáž z dobrodružné Ságy o Ketilu Torkelssonovi, která popisuje, jak titulní hrdina při své výpravě do Midfjordu v severonorském Hálogalandu objeví pozoruhodnou severskou obdobu rodiny Kudrnů, na niž si dobře pamatujeme z Boženy Němcové:...	Ketilssaga hængs II (ed. G. Jónsson).

Inni í fjarðarbotni fann Ketill stóran skála, ok var bóndinn þar ekki heima, er Ketill kom. Mikinn veiðifanga sá hann þar ok grafir stórar í jo%rð niðr grafnar, ok reif hann alt upp ór þeim ok kastar út hér ok hvar. Hann fann þar í af hvo%lum ok hvítabjo%rnum, selum ok rostungum ok alls konar dýrum, en á botninum í hverri gro%f fann hann mannakjo%t saltat. Allt rak hann út, ok spillti hann þar hvívetna.

Dál uvnitř fjordu našel Ketil velký dům, jehož majitel nebyl zrovna doma. Bylo tam vidět bohatou loveckou kořist a v zemi byly vyhrabány velké jámy. Ketil z nich začal tahat maso a házel ho kolem sebe. Našel tam maso z velryb a ledních medvědů, mrožů, tuleňů, všemožných dalších zvířat a úplně na dně potom nasolené maso lidské. Ketil naházel všechno maso na hromadu a zničil.

	Ale na rozdíl od rodiny Kudrnů, která si zpestřuje jídelníček nanejvýš sem tam nějakým psem nebo veverkou, tady se hoduje podstatně drastičtěji. Jasně vidíme, že u těch, kdo pojídají tuleně, mrože a jinou podobnou havěť si nemůžeme být jisti vůbec ničím: takoví mohou kdykoliv začít jíst i maso lidské.
	Jedním z hlavních důvodů tohoto opovrhování tulením masem a jeho pojídači byl bezesporu silný zápach, který tuleň vydává. Je však příznačné pro praktického ducha starých Skandinávců, že i tuto vlastnost tuleňů dokázali účinně využít, bylo-li toho třeba. Následující scéna ze Ságy o pobratimech se odehrává na počátku jedenáctého století v Grónsku. Jeden z hlavních hrdinů, Islanďan Tórmód Bersason je na útěku před mocnými nepřáteli a skrývá se v domě postarších chudých manželů, Gamliho a Grímy. Ale pronásledovatelé jsou mu na stopě a jejich příjezd je jen otázkou hodin. Tórmód chce uprchnout, ale Gríma ho vyzývá, aby tak nečinil,...	Fóstbrœðrasaga XXIII (ed. Þórólfsson).

’því at ekki mun stoða at hrøkkva í hyrningar undan, ef þér verðr bana auðit. Gamli skal festa upp ketil ok sióða sel ... ok lát verða mikinn reyk ...’

„protože málo pomůže schovávat se po koutech, jestliže ti osud určil smrt. Ale Gamli ať raději zavěsí nad ohniště kotel a vaří tuleně ... a nechá ho řádně kouřit ...”

	A tak se stane, že když dorazí pronásledovatelé na místo a chtějí prohledat dům,

ramt var í húsunum af reyk, ok vóro þau helldr skemr inni, en þau mundi, ef reyklaust hefði verit.

bylo uvnitř mocně zakouřeno a oni tam strávili o poznání kratší dobu, než kdyby byl vzduch čistý.

	Následkem toho není hrdinův úkryt objeven a on spasí svůj život. V zájmu spravedlnosti je ale třeba říci, že staří Seveřané si všímali i pozitivnějších vlastností tuleně. Zejména jeho plavecké schopnosti jim imponovaly a bylo skutečnou poklonou prohlásit o zdatném plavci, že „plave jako tuleň” (er syndr sem selr). Jiná vlastnost, která byla Skandinávcům na tuleních nápadná byla jejich hustá srst (selhárr) a bujně ochlupený Seveřan se tak mohl dočkat poznámky, že je „zarostlý jak tuleň” (loðinn sem selr). Spíše k označení zvířat se užívalo adjektiva selfeitr, které znamená „vypasený jako tuleň”.
	Skandinávci vůbec tuleně pozorovali s oblibou. Pěkně to ukazuje následující pasáž ze Ságy o svatém Gudmundu Arasonovi, biskupovi z islandských Hólů (1161-1237). Autorem ságy, sepsané roku 1345, je Arngrím Brandsson. Místo popisuje nešťastný osud manželů, kteří svěří své dítě jinému manželskému páru, aby ho donesl ke křtu. Nosiči se i s dítětem brodí přes rozvodněnou řeku ale uprostřed je srazí mohutná ledová kra a ač sami vyplaveni proudem na břeh, dítě ztratí beze stopy. Matka dítěte se modlí ke svatému Gudmundovi a otec vyrazí následujícího rána spolu s nosičem k pátrání po dítěti:...	Guðmundar saga biskups LXXXIV (ed. G. Jónsson).

Ok sem þeir fram kómu í þann stað, sem þau ho%fðu fyrr til ráðit, sjá þér þá eigi glíklikt til gle%ði, ganga síðan ofan með ánni, þar til sem þeir koma út at ósi. Lá þá fyrir víðr sjór, Stóðu við ósinn naust nokkur ok þar í sjáróðrarskip. Húskarlinn talar til bóndans: „ek sé jaka stóran ok svarta hrúgu ofan á, en eigi fæ ek greint sakir fjarska, hvat er. Má líkast þykkja, at selr liggr uppi.„

A když došli na místo, kde se vše událo, neviděli nic slibného a pokračovali dál po proudu, až dorazili k ústí řeky a před nimi leželo širé moře. Na břehu tam stála jakási loděnice a v ní lodi schopné plavby po moři. A muž pravil otci dítěte: „Vidím tamhle velkou ledovou kru a na ní nějaký temný hrbolek, ale je to tak daleko, že nemohu poznat co to je. Ze všeho nejpravděpodobnější je, že tam leží tuleň.”

	Ač znecitlivělí moderní dobou s jejími turistickými, filmařskými a jinými výpravami za divou zvěří, přece musíme ocenit, jak hluboká fascinace tuleni tu promlouvá. Dítě je ztraceno, pravděpodobně mrtvo, navíc nepokřtěno, takže na věky zatraceno, a jeho otec zatím tráví čas pozorováním tuleňů. Už jenom síla tohoto zájmu o mořskou faunu nám dovoluje ho označit jako zájem vědecký - vidíme před sebou najisto první krůčky vědy o tuleních na sever od Alp. Je ale pro vědu příznačné, že přináší víc než často nečekané výsledky a odhalení. A tak je tomu i v našem případě:

Ok með guðs vilja ýta þeir einum bát af naustinu ok róa til jakans. Má þar sjá mikit miskunnartákn græðara vors fyrir ákall síns ynilliga vinar, herra Guðmundar. Þar liggr barnit í skikkju lífs ok heilt um vetrlanga nótt ok sýgr fingr sinn.

S boží pomocí se jim podařilo spustit jednu z lodí v loděnici na vodu a veslovali ke kře. A tam spatřili znamení toho, jak veliké milosrdenství vykonal náš Spasitel na přímluvu svého nejdražšího přítele, otce Gudmunda, neboť tam leželo dítě, zabalené do pláště, v němž přečkalo dlouhou zimní noc, zdravé a nepoškozené, a cucalo si palec.

	Zmýlit si zdálky pozorované dítě v plášti s tuleněm - to by se asi mohlo stát každému z nás. Pro staré Seveřany však byla podobnost mezi tuleňem a člověkem či jinými živými bytostmi podstatně hlubší. Nejobvyklejším rysem, na němž se tato podobnost ukazovala byli tulení oči. Typickým dokladem je následující scéna ze Ságy o lidech z lososího údolí:...	Laxdœlasaga XV (ed.Kålund).

Þeir sá sel í strauminum um daginn, meira miklu en aðra. Hann fór í hring um skipit um daginn ok var ekki fitjaskammr. Svá sýndiz þeim o%llum, sem manns augu væri í honum. Þorsteinn bað þá skjóta selinn; þeir leita við, ok kom fyrir ekki.

Torstein Hallsteinsson a jeho lidé viděli toho dne tuleně, daleko většího než bylo obvyklé. Tuleň kroužil celý den podél jejich lodi a ploutvonohy??? (fit) neměl nijak krátké. A všem se zdálo se, jako by měl lidské oči. Torsteinn vybídl muže, aby ho zastřelili. Ti se o to pokoušeli, ale bez výsledku.

	„Lidské oči”, které tuleň má, jasně ukazují, že se i uvnitř tuleně může skrývat lidská, či přinejmenším člověku podobná. Unikátní (a ojedinělé) svědectví z doby pohanské nám sděluje, že v podobě tuleně (í selja-líkjum) se mohli zjevovat i bohové. Mladší Edda, sepsaná Snorrim Sturlusonem, vypráví mýtus o boji mezi bohem Heimdalem a polobohem - polodémonem Lokim....	Skáldskaparmál VIII (ed. F. Jónsson 1900). Místo se zakládá na mytologické básni Úlfa Uggasona, skalda desátého století. Korespondující pasáž Úlfovy básně Drápa na dům (Húsdrápa) je bohužel ztracena. Boj se odehrával na mořském útesu, zvaném Singastein a oba protivníci na sebe pro tu příležitost vzali právě podobu tuleňů. Víra v národ malých obyvatel moře, označovaných jako „Selkies”, která je dodnes rozšířena na Shetlandských ostrovech, není ze staroseverské doby doložena a je pravděpodobně skotského původu. Samotné jméno „Selkies” je však odvozeno ze staroseverského selki, které je zdrobnělinou slova selr, a znamená tedy něco jako „tulínek”.
	Podstatně častěji však vystupoval tuleň jako epifanie bytostí démonických. Následující pasáž ze Ságy o lidech z Eyru popisuje události na dvorci Fródá, k nimž došlo okolo roku 1000:...	Eyrbyggjasaga LIV-LV (ed.Vogt).

Það var tíðinda at Fróðá þat sama kveld ... at máleldar voru gervir og er menn komu fram sáu þeir at selsho%fuð kom upp úr eldgrófinni. Heimakona ein kom fyrst fram og sá þessi tíðindi. Hún tók lurk einn er lá í dyrunum og laust í ho%fuð selnum. Hann gekk upp við ho%ggit og gægðist upp á ársalinn ... Þá gekk til húskarl og barði selinn. Gekk hann upp við hvert ho%gg þar til at hann kom upp yfir hreifana, þá féll húskarl í óvit. Urðu þá allir óttafullir þeir er við voru. Þá hljóp til sveinninn Kjartan og tók upp mikla járndrepsleggju og laust í ho%fuð selnum og varð þat ho%gg mikit en hann skók ho%fuðit og litaðist um. Lét Kjartan þá fara hvert at o%ðru en selrinn gekk þá niðr við sem hann ræki hæl. Hann barði þar til at selrinn gekk svo niðr at hann landi saman gólfit fyrir ofan ho%fuð honum.

Týž večer ... když byly rozdělány ohně k vaření, přihodila se ve Fródá podivná věc. Když lidé vstoupili do kuchyně, viděli jak z podlahy vyčnívá tulení hlava. První vešla dovnitř služebná a když viděla ten div, chopila se bidla, které leželo ve vchodu a udeřila s ním tuleně do hlavy. Ale tuleň se po ráně vynořil výš ... nato vešel dovnitř otrok a začal do tuleně bušit. Ale ten se při každé ráně vynořoval výš, a když měl venku i přední ploutvonohy??? (hreifi), sluha omdlel. Všech, kdo byli přítomni, se zmocnila hrůza. Jen mladý Kjartana vyal do ruky velké kovářské kladivo a udeřil s ním tuleně do hlavy. Byla to tvrdá rána, ale tuleň jen potřásl hlavou a rozhlížel se kolem sebe. Kjartan mu počal uštědřovat jednu ránu za druhou a tuleň se opět ponořoval, jako kdyby ustupoval. Kjartan do něj bušil, až se tuleň stáhl tak hluboko, že mu Kjartan udusal podlahu nad hlavou.

	Tím kdo na sebe v tomto případě bere tulení podobu je krátce před událostmi zemřelá mrtvá, nespokojená s tím, že nebyla splněna její závěť. Ač ve skutečnosti člověkem, přijímá spolu s podobou tuleně i jeho zvyky a hlavně chuť. Největším lákadlem jsou pro ni ryby:

Skreiðinni var svo hlaðið í klefann að hann var svo fullr að eigi mátti hurðinni upp lúka og tók hlaðinn upp undir þvertré og varð stiga til að taka að rjúfa hlaðann ofan ...  og sá maðr er upp kom á hlaðann sá þau tíðindi að upp úr hlaðanum kom rófa, vaxin sem nautsrófa sviðin. Hún var sno%gg og selhár. Sá maður er upp fór á hlaðann tók í rófuna og togaði og bað aðra menn til fara með sér. Fóru menn þá upp á hlaðann, bæði karlar og konur, og toguðu rófuna og fengu eigi að gert. Skildu menn eigi annat en rófan væri dauð. Og er þeir toguðu sem mest strauk rófan úr ho%ndum þeim svo að skinnið fylgdi úr lófum þeirra er mest ho%fðu á tekið en varð eigi síðan vart við rófuna. Var þá skreiðin upp borin og var þar hver fiskr úr roði rifinn svo að þar beið engan fisk í þegar niður sótti í hlaðann en þar fannst engi hlutr kvikr í hlaðanum. 


Zásobárna [ve Fródá] byla tehdy tak naplněná sušenými rybami, že bylo těžké byť i jen otevřít dveře. Ryby visely až k příčným trámům střechy a muselo se pro ně lézt po žebříku ... A jednou zpozoroval muž, který vystoupil nahoru, podivnou věc: z ryb vyčuhoval ohon, velký jako kravský ocas, ale porostlý tulení srstí. Muž se ocasu chopil, začal za něj tahat a volal na ostatní, aby mu přispěchali na pomoc. Na jeho volání vylezli nahoru všichni přítomní, muži i ženy, a tahali za ocas, aniž by to mělo nějaký úspěch. Domnívali se, že ocas patří nějakému mrtvému zvířeti. Ale právě když ze všech sil tahali, vytrhl se jim ocas z rukou, a těm, kteří ho drželi nejpevněji strhl kůži z dlaní. Od té doby už ten ocas nikdo nikdy nespatřil. Vybrali potom všechny zásoby, ale ani jedna ryba nezůstala celá a ze všech zmizelo maso. Nic živého nebylo nalezeno.

	Mohl-li být pro pozdně pohanskou a ranně křesťanskou dobu tuleň vtělením bytostí spíše démonickým, pro vrcholné křesťanství se stal epifanií samého ďábla. Těžko říci, zda byla tato představa importována spolu s křesťanstvím, či zda byla severským příspěvkem ke křesťanské démonologii. Na prvním místě můžeme zmínit historii, která se opět váže k postavě sv. Gudmunda Arasona. Hlavní roli v ní hraje žena jménem Selkolla, česky něco jako „tulení žena” či „tulení přízrak”.
	Příběh počíná opět cestou ke křtu, která musel být pro staré Seveřany zjevně obzvlášť nebezpečným podnikem. Rodičovský pár však tentokrát nepřekvapí rozkacené živly, nýbrž jejich vlastní bujnost a tak provedou cestou „hříšnou zastávku” (illmannliga dvo%l) a „odbočí ke zhýralému životu” (víkja annan veg til saurlífis). Dítě si zatím odloží pod kámen, bezpochyby proto, aby jim malý nezbeda neutekl. Když se vášně vybouří, začnou se manželé po dítěti opět shánět, brzy ale zjistí, že mezitím zemřelo. A protože je dítě „celé modré, mrtvé a prapodivné” (blátt, dautt ok ferlig) zanechají ho přímo na místě a odchází nejkratší cestou domů, najisto proto, aby pracovali na brzké nápravě této politováníhodné události.
	V bipolárním křesťanském světě ovšem takový kousek nemůže dlouho zůstat bez následků a vskutku nám Střední sága o biskupu Gudmundovi, zkompilovaná počátkem čtrnáctého století, sděluje, že se v okolí činu...	Brot úr miðso%gu Guðmundar biskups XXXIV (ed. Sigurðsson).

sýndist þar kona ok var eigi fríð ásýndar, því at stundum þótti selsho%fuð á vera; fyrir þat var hon selkolla ko%lluð, skildu menn þá, at óhreinn andi var hlaupinn í búk barnsins, ok mátti sjá fjánda þann dagr sem nætr.

počala zjevovat žena a nebyl na ní pěkný pohled, neboť se chvílemi zdálo, že má hlavu tuleně - proto byla nazývána Selkolla a lidé pochopili, že to vstoupil nečistý duch do těla mrtvého dítěte. Žena se zjevovala ve dne i v noci.

	Selkolla působí svými násilnými činy a svou vilností velké škody na zdraví i na morálce, „takže nakonec všichni leželi, jedni slepí, jiní polámaní a někteří docela mrtví, a všechen lid v kraji byl blízek naprostému zpustnutí” (at sumir lágu blindir, sumir beinbrotnir, aðrir með o%llu dauðir, svo at o%ll sú héraðsbyggð var uppnæm til auðnar). Tak to šlo až do okamžiku, kdy zbylí obyvatelé povolali na pomoc biskupa Gudmunda. Ani tomu se Selkolla nevzdala bez boje a dokonce se mu pokusila stáhnout kalhoty. Ale poté co nechal Gudmund vztyčit kříže okolo obce a odsloužil mši, přízrak klesl do země a nikdy víc se neobjevil, jak to dosvědčuje křesťanský skald Einar Gilsson (14. st.), který celou historii zbásnil ve svých Slokách o Selkolle:...	Selkolluvísur 14-15 (ed. Jónsson).

Sæll nam so%kkva tro%lli          so%ngs mestari stro%ngu
harðr með helgum orðum          hellis grams við mellu;
varð aldreigi virðum,          viðfrægt er þat síðan
mein at mo%rnar sjónum          móð létti svá þjóðar.

Ráð- so%ng messu meiðum          mítru gramr at Hamri,
-víss, ok vígði krossa          vel fimm, Kjalars rimmu;
settu sólar drottins          seims verkendur merki
eitt, þar er áma knátti          alklo%kk í jo%rð so%kkva.

Mistr svatých zpěvů          srazil rychle silnou
družku pána hlubin          přísně zbožným slovem;
nikdy už zjev její          nebyl mužům k škodě
- všude proslechlo se,          jak přešla lidu bolest.

Bystrý vládce mitry          v Hamaru mši lidu
zpíval a pět křížů           posvětil tam zručně;
muži znamení pak          zdvihli nebes krále
tam, kde zkrvavená          k zemi žena klesla.

	Opisy „pán svatých zpěvů” a „vládce mitry” tu označují biskupa, „pán hlubin” je samozřejmě ďábel a jeho „družkou” Selkolla sama. Obrat „znamení krále nebes” (Krista) označuje šestý kříž, který lid vztyčí na místě, kde se Selkolla propadla do země. 
	Zcela na závěr pak můžeme zmínit pozdní příběh o studijní cestě Sæmunda Sigfússona (1056-1133), prvního Islanďana, který studoval na Pařížské Universitě. Mladý Sæmund byl evidentně nadaný student a během svých studií získal i cennost z nejcennějších: „Knihu Vědění”. Ale jako dnes, ani tehdy nešly vědecké úspěchy vždy ruku v ruce s finanční prosperitou a tak stál nadějný mladík po ukončení studia před otázkou, jak zaplatit zpáteční cestu na rodný ostrov. Svůj problém vyřešil typicky středověkým způsobem: podepsal s ďáblem smlouvu, dle níž měl být dopraven na Island a za převoz zaplatit svou duší a věčnou blažeností. V dohodnutou dobu se ďábel objevil v podobě tuleně, naložil překvapeného badatele na hřbet a čile s ním vyrazil, nejprve po Seině a od jejího ústí pak už přímou cestou Atlantikem k Islandu. Sæmund samozřejmě nečekal, že má celý podnik nejmenší šanci na úspěch, ale v okamžiku, kdy se na obzoru objevily islandské břehy, si uvědomil, že ďábla poněkud podcenil. Nepříjemnou situaci ale vyřešil jako pravý Seveřan. Ze svého vaku vytáhl Knihu Vědění a jmul se s ní bušit nebohého tuleně do hlavy. To už bylo na vyčerpaného ďábla, který měl v té době za sebou víc než dva tisíce kilometrů plavby, přeci jenom příliš. Potopil se a duše budoucího učence byla zachráněna. A tímto holdem plaveckému umění tuleňů můžeme svou krátkou úvahu zakončit i my.

