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LARS L Ö N N R O T H

Studier i Olaf Tryggvasons saga

Inledning
Bland den fornisländska litteraturens många hjältar höjer sig två norska kungar 
över de andra — Olaf Tryggvason och Olaf den helige. Sagorna om dem 
dominerar sagaskrivningen under dess äldsta period, slutet av noo-talet. Dessa 
sagor utvidgas efterhand och bearbetas av nya författare. Under det följande 
seklet framstår de två Olafarnas livstid som sagatiden par préference, den guld
ålder från vilken de »klassiska» islänningasagorna hämtar sin miljö och sina 
hjältegestalter.

Att Olaf den helige kom att spela en sådan roll är inte egendomligt. Redan 
under sin livstid hade han besjungits av flera isländska skalder för sina olika 
krigiska insatser. Efter sin död dyrkades han som helgon. Hans kult spred sig 
småningom över hela Nord-Europa. Senare norska kungar räknade släktskap 
med honom och såg till att hans rykte upprätthölls. Otvivelaktigt kunde alltså 
noo-talets sagaskrivare ösa ur ett gammalt och rikt traditionsstoff om helgon
kungen.

Men varifrån hämtade de sina berättelser om Olaf Tryggvason? Innan vi 
går in på denna fråga skall vi — så kortfattat som möjligt — presentera källor 
och forskningsläge.

Från Olaf Tryggvasons egen tid finns bara några ytterst knapphändiga upp
gifter om honom i en engelsk annal1 och i skaldedikter — viktigast är två 
kväden av hans egen hirdskald, Halfred. Därtill kommer några kväden om 
Svolderslaget av hans motståndares skalder (alla dikter citeras här efter Finnur 
Jönssons Den norsk-islandske Skjaldedigtning). Någon bild av hans verksamhet 
som kung får man ej av dessa källor. Det får man först i Adam av Bremens 
berömda biskopskrönika (ed. Schmeidler) från 1070-talet. Adam har emellertid 
fått sina uppgifter i Danmark — de är delvis mycket osäkra och dessutom 
präglade av en negativ tendens som föga överensstämmer med de senare sagor
nas. Frånsett ett par intetsägande anspelningar i ett par skaldedikter är detta 
allt fram till de s. k. frode männens tid under 1120-40 talen, då Are frodes 
Islänningabok ger ett par kortfattade upplysningar (ed. Golther, Altnord. Saga- 
bibl.). Man vet också att såväl Are som Sämund frode sagt några få ord om 
Olaf i sina respektive översikter av de norska kungarnas historia, men dessa 
verk är nu försvunna och kan endast rekonstrueras med hjälp av sagorna. De 
nu nämnda verken kallas här de äldsta källorna.

Någon gång efter 11 oo-talets mitt bryter det plötsligt fram en omfattande 
sagolitteratur om Olaf. Dateringen av dessa källor och deras inbördes relationer

1 Jfr Alexander Bugge: Sandhed og digt om Olav Tryggvason, Aarb0g. f. Nord. Old-
kynd. 1910 s. 10-13, 21.
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hör till sagaforskningens mest omstridda problem och har bara delvis klarlagts. 
Fastän berättelserna skiljer sig från varann i många detaljer, överensstämmer 
de likväl så mycket, att man kan betrakta dem som versioner av en enda Olaf 
Tryggvasons saga. Därmed inte sagt att det skulle vara fråga om varianter av 
en och samma skrivna saga utan bara att innehåll och komposition är i stort 
sett gemensamma, särskilt vid jämförelse med de äldsta källorna.

I kortfattad form föreligger sagan i de tre s. k. Äldre översiktverken av 
Norges historia, dvs. Ågrip (ed. Finnur Jönsson, Altnord. Sagabibi.), Historia 
Norwegias, och Theodricus’ Historia de antiquitate regum Norwagiensium (båda 
utg. av G. Storm i Monumenta Historica Norvegiae). En betydligt mer utförlig 
version på latin skrevs av munken Odd Snorrason i Jpingeyrar kloster på Island 
omkring 1190. Det latinska originalet har försvunnit, men en isländsk över
sättning finns bevarad i tre fragmentariska, delvis olika och starkt interpolerade 
versioner, här kallade A, S och U i enlighet med Finnur Jönssons utgåva. Redan 
före 1206 omarbetades Odds bok av hans klosterbroder Gunnlaug Leifsson. 
Resultatet blev en ännu utförligare och betydligt mer retorisk Olaf Tryggvason- 
saga på latin. Verket är försvunnet, men delar av en isländsk översättning finns 
insprängda i översättningen av Odds bok samt i senare sagor och har på grund
val härav rekonstruerats — med diskutabel framgång — av Bjarni AÖalbjar- 
narson i hans för Olaf Tryggvasonstudiet väsentliga avhandling Om de norske 
kongers sagaer (Oslo 1937). Odds bok ligger även till grund för Olaf ssagorna 
i Fagrskinma och Snorres Heimskringla, men dessa verk kan hänföras till en 
senare litterär period än de förut nämnda. De har bara sekundärt intresse för 
vårt studium. Slutligen finns två poetiska sagoversioner, Rekstefja och Olafs 
dråpa Tryggvasonar, sannolikt tillkomna vid ungefär samma tid som prosaver
sionerna men av mer tvivelaktigt värde som självständiga källor.

Förutom i de nu nämnda sagoversionerna omtalas Olaf Tryggvason i diverse 
verk från samma tidsperiod (ca 1170-1200). Viktigast är de olika versionerna 
av Olaf den heliges saga2 samt den latinska legenden Acta Sanctorum in Selio 
(Mon. Hist. Norv.).

Ännu i början av detta århundrade betraktades Olaf Tryggvasons saga som 
en bitvis opålitlig men i stort sett användbar källa för 900-talets historia. En 
mer kritisk uppfattning växte efterhand fram, huvudsakligen som följd av brö
derna Lauritz och Curt Weibulls studier i äldre nordisk historia,3 varvid de 
äldre källorna rehabiliterades på sagornas bekostnad. I Olaf Tryggvasons histo
ria är det dock bara Svolderslaget som varit föremål för ingående källkritisk 
granskning. Likväl har man kunnat påvisa allt fler inslag av dikt i de utförliga 
sagoversionerna, däribland en del lån från utländsk litteratur.4 Hela sagan torde 
i dag betraktas med stark skepsis av historikerna.

2 Dessa olika versioner är utförligt be
handlade i SigurÖur Nordais Om Olaf den 
helliges Saga, Kphmn 1914.

3 Lauritz Weibull: Kritiska undersökningar 
i Nordens historia omkring år 1000, omtryckt 
i Nordisk historia I, 1948; Curt Weibull: 
Sverige och dess nordiska grannmakter, Lund
1921. Om Svolder-diskussionen jfr W. Baet- 
kes Das Svoldr-Problem (Leipzig, Verh. Sachs. 
Akad. Wiss. Phil. hist. Kl. 98: 6, 1951).

* Särskilt påvisat i Bugges Sandhed og 
digt; G. Indreb0s Fagrskinna, 1917 s. 159- 
61; Erma Gordon: Die Olaf ssaga Tryggvaso
nar des Odd Snorrason, 1938; G. Turville- 
Petre: Origins of Icelandic Literature, 1953. 
Det har dock hela tiden varit fråga om 
enstaka påpekanden —  något verkligt försök 
att placera in sagan i en bestämd litterär 
miljö har man inte företagit.
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Men detta innebär inte att man tvivlar på dess beroende av genuin tradition 
från Olaf Tryggvasons tid. Det är ju naturligt om berättelser som förmedlas 
genom flera generationer omvandlas kraftigt under vägen och så småningom 
förses med diverse tillägg. Så tänker sig också de flesta forskare i dag att 
sagan om Olaf Tryggvason kommit till. Även SigurÖur Nordal, som är »bok- 
prosateorins» främste företrädare och starkt betonat Jhngeyrar-munkarnas litte
rära betydelse för sagaskrivningens uppkomst, menar att det funnits en rik 
tradition från Olafs egen tid.5 »Bokprosa-anhängarna» — t. ex. Nordal, Bjarni 
AÖalbjarnarson — skiljer sig i detta fall från »friprosa-anhängarna» endast 
såtillvida, att de inte som de senare räknar med att någon fullständig muntlig 
saga traderats, utan snarare tänker sig en mängd sakuppgifter och löst utfor
made sägner, som efterhand samlats och ordnats i sagaskrivarnas framställning 
och därefter huvudsakligen förmedlats genom skriftlig tradition.

Att man tror så starkt på traditionen i detta fall torde framför allt bero 
på två förhållanden. Dels att muntliga sagesmän åberopas i handskrifterna. 
Dels att det finns så många olikheter mellan sagoversionerna, att de inte kan 
förklaras enbart som varianter av en skriven urtext utan också förutsätter 
existensen av ett heterogent muntligt sagostoff som sagoskrivarna kunnat ut
nyttja för tillägg och komplettering av de skrivna källorna. Detta senare för
hållande har särskilt betonats av Siegfried Beyschlag som i sitt magistrala verk 
Konungasögur (Bibi. Arnamagnaeana VIII, 1950) vägrar att acceptera många 
av AÖalbjarnarsons teorier om skriftlig påverkan mellan sagoversionerna och 
i stället framlägger en friprosateori, enligt vilken alla de tre översiktsverken 
skulle gå tillbaka på en kortfattad muntlig Olaf Tryggvason-saga, som funnits 
spridd i olika varianter.

Emellertid kan ju »traditionen» — av vad slag den nu vara månde — 
ha uppstått när som helst mellan ungefär år 1000 och år 1160. Den behöver 
alltså inte gå tillbaka till Olaf Tryggvasons egen tid. Men i allmänhet tar 
man för givet att så är fallet. Ett undantag utgör Walter Bastke, som i en 
kritisk recension av Beyschlags arbete hävdat, att man på 11 oo-talet knappast 
visste mer om Olaf Tryggvason än det lilla man kunde få ut av de frode män
nens verk och av skaldedikterna. På grundval av dessa magra uppgifter har 
sagan diktats — »und das ist am klosterlichen Schreibpult geschehen».c Några 
verkliga argument för en så radikal uppfattning har dock ännu inte fram
lagts.

Beyschlag har mot Bgetke rest ett par invändningar som är värda att be
aktas. Dels att skaldedikterna bör ha åtföljts av något slags »Begleitprosa» för 
att överhuvudtaget kunna begripas och förmedlas genom mer än 150 år. Dels 
att de uppgifter som finns i dikterna är sa torftiga, att ingen rimligen kan ha 
kommit på att använda enbart dem som underlag för långa sagor. Beyschlag 
menar därför att en kontinuerlig tradition från hjältens egen tid är sannolikare 
än ett i sen tid plötsligt uppflammande intresse, såsom Bastkes teori synes 
förutsätta.7

Den första av dessa invändningar har emellertid begränsad räckvidd i detta
5 Sagalitteraturen, Nordisk kultur 8 B, 7 Arkiv f. Nord. fil. 68, 1953, särskilt 

1953, s. 102 f. s. 119 f.
0 Deutsche Lit. Zeitung 73, 1952.
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fall, eftersom åtminstone Odds och Gunnlaugs Olafssagor är så till den grad 
utförliga, att de endast till ringa del kan bygga på »Begleitprosa» — de få 
skaldedikterna berör nästan enbart Svolderslaget, dvs. sagans avslutningsparti.

För att ta ställning till den andra invändningen måste vi gå till texterna 
och jämföra. Endast på detta sätt kan vi avgöra vilken tidpunkt som är mest 
»naturlig» för uppkomsten av en sagotradition om Olaf Tryggvason.

De två missionskungarna
Det är missions kun gen Olaf Tryggvason som framför allt hyllas i noo-talets 
sagor. Han är hjälten som efter ett stormigt vikingaliv omvänder sig till kris
tendomen och sedan inför den nya läran i fem länder. Med kraft kuvar han 
hedningarnas motstånd och kommer djävulens försåt på skam, tills han slut
ligen besegras av övermäktiga fiender och störtar i havet. Enligt några drunk
nade han, enligt andra kom han undan och bosatte sig som from munk i fjär
ran land.

Uppfattningen av Olaf som den store missionären hade officiell sanktion 
genom Acta Sanctorum in Selio, tillkommen i början av 1170-talet för att 
användas i kyrkorna under den s. k. Seljomannamässan. Här karaktäriseras 
kungen som »christianissimus rex Olavus filius Tryggonis regis, cujus industria 
et instantia gens Norvegiae abiecta idolorum servitute — christianae fidei sacra- 
menta percepit» (Mon. Hist. Norv. s. 150).

Att Olaf var omvänd till kristendomen framgår redan av de äldsta källorna. 
Halfred karaktäriserar honom som »végrimmr» och »horgbrjötr» (Skjaldedigtn. 
B i s .  149). Epiteten torde kunna återges med »de hedniska helgedomarnas 
fiende» resp. »förstörare». De anglosaxiska annalerna omtalar att en vikingahöv
ding vid namn Anlaf lät omvända och döpa sig vid kung Ethelreds hov i Ando- 
ver, Wessex år 991 — denne Anlaf anses av flera skäl vara identisk med Olaf 
Tryggvason.8 Slutligen säger också Adam av Bremen att Olaf omvänts till 
kristendomen — men enligt honom döptes han i Norge, antingen av danska 
missionärer som utskickats av ärkebiskop Libentius av Hamburg-Bremen eller 
av engelska missionärer under ledning av biskop Johannes (Gesta Hammaburg. 
etc., ed. Schmeidler s. 97-98).9

Det framgår dock inte av de äldsta källorna att Olaf skulle ha omvänt sina 
landsmän eller andra folk. Halfreds »horgbrjötr» och »végrimmr» behöver inte 
betyda mer än att Olaf gjort vissa försök att bekämpa hedendomen. Och Adams 
framställning står i direkt strid med de senare sagorna. Enligt honom var Olaf 
en högst suspekt person, som sysslade med hednisk teckentydning, fågelskåd- 
ning och magi och eventuellt hade avfallit från kristendomen. Därför kallades 
han »Olaf Craccaben». Han skall ha fallit (»ett värdigt slut på hans liv»)

s Bugge, se ovan.
0 Yngre handskrifter av Adams verk ■— 

B- och C-texterna för att använda Schmeid- 
lers beteckning —  uppger också, som tredje 
alternativ, att Olaf Tryggvason efter att ha 
fördrivits från Norge skulle ha tagit dopet 
i England och sedan såsom den förste fört 
kristendomen till sitt land (Adam s. 98).

Detta, liksom även vad som berättas om 
O. T:s gemål Thora ( = Tyra), har dock tro
ligen inte skrivits av Adam själv utan av
speglar med all sannolikhet den senare sago- 
traditionen. Jfr Absalon Taranger: Tyske og 
engelske missioncerer i Norge (Norsk) Hist. 
Tidskr. 3: 3, 1895 s. 195 f.; Curt Weibull: 
Sverige och dess nordiska grannmakter s. 103.
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därför att han narrats av sina trollkarlars spådomar. Och äran av att ha kristnat 
Norge tillskrivs i stället Sven Tveskägg och Olaf den helige (Adam s. io o -  
i o i , 120-121).

Man har ofta hävdat, att Adam avsiktligt skulle ha svartmålat Olaf Tryggva- 
sons missionsverk, därför att det inspirerats från England och inte från Dan- 
mark-Tyskland — Adam är ju själv officiell representant för ärkebiskopsstolen 
i Hamburg-Bremen.1 Denna uppfattning har emellertid kritiserats av Elias Wes- 
sén,1 2 som påpekar att Adam i så fall inte skulle ha lämnat frågan öppen 
huruvida det var engelsmän eller danskar som bar ansvar för kungens om
vändelse. Dessutom uttalar sig Adam längre fram mycket positivt om Olaf 
den helige och den missionsverksamhet som han skall ha satt i gång med 
engelska prästers hjälp — i detta fall finns alltså ingen tvekan hos Adam 
om varifrån missionärerna kom.

Wessén menar dock, att Adam —  eller hans sagesmän — ger en förvrängd 
bild av Olaf Tryggvason, troligen beroende på att han kämpade mot danskarna 
och även på att man av hans tillnamn »Craccaben» dragit slutsatsen att han 
var hednisk. Mot detta kan invändas, att Olaf den helige varit danskarnas 
fiende i ännu högre grad, men ändå skildrar Adam honom som ett helgon 
och i god anslutning till norrmännens egen tradition. Och det föga hedrande 
namnet »Craccaben» måste ju på något sätt ha uppstått från början. I och 
för sig är det naturligtvis sannolikt, att det uppstått just i Danmark som ett 
led i striderna mot den norske kungen. Men först och främst bör vi se efter 
i vad mån de äldsta norska källorna verkligen svär mot de uppgifter som 
Adam ger om Olaf.

I själva verket visar det sig då, att uppgifterna om missionen i Norge är 
ganska väl förenliga med vad som står i den officiella, norska legenden om 
Olaf den helige, i sin nuvarande form troligen tillkommen på 1160-talet, men 
till huvudinnehållet betydligt äldre.3 Här är det den yngre Olaf som kristnar 
Norge och omvänder hedningarna. Olaf Tryggvason nämns inte. Helgonkungens 
omvändelse sägs ha inträffat vid vuxen ålder i England och hans dop förläggs 
till Rouen (Mon. Hist. Norv. s. 127 f.). I de senare noo-talssagorna döps han 
redan som liten gosse av Olaf Tryggvason. Men legendens uppgift om dopet 
måste vara den äldsta och mest korrekta. Den finns —  som flera forskare på
pekat — redan i Vilhelm av Jumiéges’ Historia Northmannorum från 1000- 
talet (Migne CXLIX col. 830).

I Adams scholion nr 145 (Adam s. 266), som av Schmeidler attribuerats 
till magistern själv eller någon i hans närmaste omgivning,4 sägs att Olaf den 
helige skall ha byggt en kyrka över några av de elvatusen jungfrurna som 
kommit över havet till Nordnorge, där de blivit begravda under ett berg, varpå 
mirakel börjat inträffa i närheten av de döda benen.

Forskarna torde vara ense om att scholion 145 återspeglar en äldre version 
:av den ovan omtalade Acta Sanctorum in Selio.5 Den nu bevarade versionen

1 T. ex. Maurer: Die Bekehrung des Norw. 
Stammes I, 1855 s. 278; Taranger, som ovan; 
Curt Weibull s. 84, 106 (not).

2 Studier till Sveriges hedna mytologi och
fornhistoria, UUÅ 1924 s. 165 ff.

3 Jfr A. Holtsmark: Sankt Olavs liv og 
mirakler, Festskrift til Francis Bull 1937.

4 Förordet till hans Adam-utgåva s. XCI f.
5 Jfr J. Bing: Sunnivalegenden (Norsk) 

Hist. Tidskr. 5: 5, 1920-24 s. 533 f.
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— från början av 1170-talet — handlar om en irisk prinsessa vid namn Sun- 
niva, men utgör en variant av den tyska legend om »de elvatusen jungfrurna» 
som förutsattes bekant i scholion 145. Sunniva beger sig med ett stort antal 
kvinnor och män ombord på tre fartyg som för dem till den norska kustön 
Selja. Där tvingas de att gömma sig i några grottor undan onda hedningar. 
För att de skall slippa undan förföljarna låter Gud berget störta ned över 
dem. Senare, när kristendomen kommit till landet, hittas martyrernas ben. Olaf 
Tryggvason låter bygga en kyrka till deras ära på Selja. Det är i detta sam
manhang som Olaf också karaktäriseras som Norges store missionär (se ovan 
s. 57).

Det finns ingen anledning förmoda att författaren till scholion 145 eller 
någon av hans sagesmän medvetet skulle ha bytt ut Olaf Tryggvasons namn 
mot Olaf den heliges. I den nu bevarade legenden nämns en viss biskop Siguar- 
dus vid Olafs sida i samband med omvändelseverket i Norge. Någon sådan 
biskop har, som Toni Schmid visat,6 förmodligen inte funnits i Norge vid den 
omtalade tiden. Olaf Tryggvasons engelske missionsbiskop hette Johannes enligt 
Adam. Däremot skall en av Olaf den heliges biskopar ha hetat Sigafrid.7 Ännu 
senare på 1 ooo-talet skall det ha funnits en av Hamburg-Bremen tillsatt biskop 
i Trondheim vid namn Siguardus eller Sewardus (Adam s. 98, n y f . ,  223, 
269).

Toni Schmid menar att det är denne senare biskops namn som lånats in 
i Acta Sanctorum in Selio.8 Sannolikare förefaller dock att det är Olaf den 
heliges Sigafrid som spökar bakom legendens biskop. Som Toni Schmid själv 
visat, dyker nämligen denne Sigafrid upp under namnet SigurÖr i de äldsta 
sagorna om Olaf den helige. Och när Theodricus — liksom Acta Sanctorum 
in Selio — kallar Olaf Tryggvasons biskop för Siguardus så är det tydligt 
att Olaf den heliges biskop utgjort förebilden: båda sägs ha medföljt sina 
respektive kungar från England till Norge för att hjälpa till med missions- 
verket.9

Acta Sanctorum in Selio har utnyttjats av Odd munk i hans Olafs saga 
Tryggvasonar, men biskopen kallas där »Jön SigurÖr» — en kontamination 
av Adams Johannes och legendens Siguardus. I de äldsta kungasagorna före
kommer således två biskopar med namnet SigurÖr. Att det ursprungligen är 
fråga om samme man är sannolikt.1 Antagligen beror splittringen just på att 
Olaf den helige utbytts mot Olaf Tryggvason i Acta Sanctorum in Selio, trots 
att biskopens namn, Siguardus, bibehållits.

Legenden synes alltså ursprungligen ha varit knuten till den yngre av de 
båda Olafarna. Ännu ett vittnesbörd om detta finner vi i sagornas skildring 
av Olaf den heliges ankomst till England. Enligt Ågrip (ed. Finnur Jönsson

0 Den helige Sigfrid, Lund 1931 s. 17 f.
7 »Habuitque secum multos episcopos et 

presbyteros ab Anglia —  quorum clari doc- 
trina et virtutibus erant Sigafrid, Grimkil, 
Rudolf et Bernard» (Adam s. 117—18). Denna 
nuotis har lånats av Hist. Norwegice och tycks 
överhuvudtaget ha haft stor betydelse för saga
skrivningen.

8 Schmid a. a. s. 21. T. S. menar liksom

jag att kungen i legenden ursprungligen va
rit O. H., men den alltjämt vanligaste upp
fattningen torde vara att O. T. trots allt byggde 
kyrkan på Selja. Jfr Koht i Norsk Biogr. 
Leks. 10, 1947 om O. T.; C. Enger: Hellig- 
dommen på Selja, Aarsber. f. For. t. Norske 
Fortids Minn. Bev. 102 s. 7.

0 Schmid s. 21-23, 44 f.
1 a. a. s. 44-45.
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s. 25) och Theodricus (MHN s. 26) landsteg kungen på ön »Ssela» ( = lycka), 
vilket betraktades som ett lyckosamt varsel. Denna ö skall enligt Legendariska 
Olafssagan ha legat vid Stad på norska västlandet (ed. Johnsen s. 19), vilket 
innebär att det inte kan vara fråga om någon annan ö än Sel ja, vars namn 
förvanskats i traditionen.

Det finns också andra tecken på att berättelser om Olaf den heliges mis
sionsverksamhet överförts på Olaf Tryggvason. Även denne konung anländer 
sålunda från England till Norge och landstiger på en ö, Mostr, där det sägs 
att han sammankallade ett ting vid vilket kristendomen för första gången 
antogs i Norge. Där skall han också ha låtit bygga Norges första kyrka (Odd, 
ed. Finnur Jönsson s. 94 f.; Theodr., MHN s. 17, Ågrip s. 22). Inga äldre 
källor eller arkeologiska vittnesbörd stöder denna uppgift.2 Däremot stadgas i 
Gulatingslagens kristenrätt följande: »ver skolom kirkium J>eim ollom upp- 
halda oc kristnum dome er Olafr hinn helge oc Grimkell biscop sette a Mostrar 
pingi» (Norges gamle Love I s. 7, kurs. här). Gulatingslagens kristenrätt har 
fått sin nuvarande form på Magnus Erlingssons tid, men går i huvudsak till
baka på äldre tid.3 Den måste betraktas som en äldre och pålitligare källa 
än sagorna. Vi kan således dra slutsatsen att det var Olaf den helige, inte Olaf 
Tryggvason, som från början ansågs ha infört kristendomen på Mostr-tinget. 
Bekräftelsen på detta får vi därigenom, att såväl Odd som Theodricus också 
anger en annan landningsplats vid Olaf Tryggvasons hemkomst: »J^jalfahellir», 
som skall ha legat strax innanför Trondheimsfjordens mynning (Odd s. 66, 
MHN s. 17). Platsen är förbunden med historien om Håkon jarls svek mot 
Olaf och senare flykt och död. Historien om ankomsten till Mostr —  som 
ligger långt ner på norska västlandet — fyller ingen funktion i sammanhanget 
utom att understryka Olafs nit för kristendomen. Sannolikt är det därför J>jalfa- 
hellir och inte Mostr som ursprungligen nämnts som landningsplats.

Sagornas skildring av Olaf Tryggvasons omvändelse stämmer varken med 
Adams eller de anglosaxiska annalernas uppgifter (jfr ovan s. 57). Däremot 
med berättelserna om Olaf den heliges omvändelse: i båda fallen uppsöker 
den hedniske kungen frivilligt en helig abbot (eller eremit) som bor på en 
enslig plats i England. Den helige mannens spådomskonst imponerar så på 
kungen att han beslutar att omvända sig. I detta sammanhang berättar Ågrip 
och Historia Norwegise en anekdot om Olaf Tryggvason som — enligt vad 
flera forskare påpekat —  ursprungligen härrör från en berättelse av Gregorius 
den store om St. Benedikt och den gotiske kung Totila: kungen sänder sin 
tjänare i kungaskrud till den helige mannen för att pröva hans vishet, men för
klädnaden genomskådas omedelbart. Turville-Petre har påpekat att också Olaf 
den heliges saga innehåller anekdoten, dessutom i en version som »förmod
ligen» står den utländska förlagan närmare.4 Eftersom Turville-Petre inte när-

2 Edvard Bull påpekar att det inte finns 
några spår av kyrkobyggnader i Norge före 
ca 1050, dvs. efter såväl O. T. som O. H.!
(Det norske folks liv og historie 11 s. 51 f.)
Inte ens på Selja har man —  trots omfat
tande utgrävningar på 40-talet —  funnit

minsta spår av någon äldre kyrka (C. Enger, 
som ovan).

3 Jfr T. Knudsen: Gulatingsloven i Kul- 
turhist. lex. för nord. medeltid 5, 1960.

4 Origins s. 136.



mare motiverar sin uppfattning, kan det vara skäl att göra det här — ty utan 
tvivel har han rätt.

I Benediktslegenden skickar kung Totila en tjänare vid namn Riggo i kunga- 
skrud till helgonet. Denne utbrister:

»Legg nilpr fm, sonr, f)at er Ipn ber, era Ipat Tpitt eigin» (»Pone, fili, pone hoc quod 
portas: non est tuum» —  HMS I s. 2 1 1).

I Legendariska sagan om Olaf den helige säger den engelske eremiten i 
samma situation till O. H:s tjänare:

»hat rasö ec ber goör maSr — -------- at lasggia niSr J^nna bunaÖ, pvi at asigi samer
hann her» (ed. O. A. Johnsen s. 18).

Detta är som synes nästan exakt samma replik. Men när samma historia 
berättas om Olaf Tryggvason, säger eremiten i stället bara att tjänaren inte 
är O. T. och tillägger att han bör vara sin herre trogen:

»Eigi ertu konungr, en hat er råf) mitt, attu sér trur konungr jDinom» (Ägrip s. 21).
--------------»sed hunc regis vernaculum statim agnovit ac domino suo fideliter servire

ammonuit» (Hist. Norv., Mon. Hist. N. s. 114).

Vi står här inför ett nytt exempel på att historier om Olaf den helige över
förts på hans äldre namne. Tydligen har det skett i ganska sen tid, eftersom 
Gregorius anekdot om St. Benedikt inte gärna kan ha influerat O. H.-sagan 
förrän på 11 oo-talet.

Men förmodligen är det inte bara denna anekdot utan hela omvändelsehisto
rien som överförts från O. H.-traditionen till O. T.-traditionen. Theodricus är 
den enda källa som nämner namnet på Olaf Tryggvasons dopfader ·— enligt 
honom hette denne helige man Bernard (MHN s. 14). Så hette emellertid en
ligt Adam en av de engelska präster genom vars undervisning Olaf den helige 
beredde sitt hjärta åt Gud (»quorum monitu et doctrina ipse cor suum Deo 
preparavit», Adam s. 117).

O. T.-sagornas berättelser om tr ändernas kristnande stämmer lika illa med de 
äldre källorna som berättelserna om kungens egen omvändelse. Enligt den offi
ciella Olaf slegenden var folket i Tröndelag ännu hedniskt på helgonkungens 
tid, och det var deras ihärdiga motstånd mot kristendomen som slutligen ledde 
fram till hans martyrdöd vid Stiklastad, där kungsmännen i förbund med svens
karna drabbade samman med de tröndska bönderna (MHN s. 131). Denna 
uppfattning har etablerats tidigt. Adam säger att Olaf föll i kamp mot hed
niska trollkarlar (Adam s. 120-21). Och att det var mot trönderna han föll 
betonas redan i Sigvats kväden, diktade kort tid efter slaget (Skald. B 1 s. 241).

Enligt O. T.-sagorna kristnades emellertid trönderna ca 30 år före slaget vid 
Stiklastad. Historia Norwegiae (MHN s. 115) framställer dråpet på Håkon jarl 
som en följd av Olafs missionsverksamhet, vilket skulle innebära att de mäkti
gaste bönderna i Tröndelag blivit omvända så snart kungen anlänt till Norge. 
Enligt Theodricus (MHN s, 18-19) brände kungen upp ett avgudahus fullt 
med sejdmän i Moerin, dvs. den plats i Tröndelag där Håkon Adalstensfostre 
skall ha tvingats äta hästkött för att bevisa sin hedniskhet — anekdoten avser 
tydligen att visa vilka framsteg kristendomen gjort sedan denne konungs tid.
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Och Odd berättar flera historier om kristendomens införande i Tröndelag. En 
gång i juletid, strax efter sin ankomst till Norge, skall kungen ha inbjudit de 
tröndska stormännen till gästabud på Lade och där förmått dem att omvända 
och döpa sig. Odd betonar dock att det inte var alla gäster som kom, eftersom 
den svåra vintern gjorde resan svår för dem som bodde längst bort (Odd, s. 
105-106). Ytterligare en mängd trönder skall ha omvänt sig senare, då Olaf 
lät bryta ned en bild av Frey och därmed bevisade denna hednaguds makt
löshet (Odd s. 147-148). Slutligen berättas utförligt om en stor konflikt som 
skall ha ägt rum under det fjärde året av Olafs regeringstid mellan honom 
och hedniska hövdingar i Tröndelag, ledda av Järn-Skägge, fader till Olafs 
frilla. Konflikten skall ha börjat med att hövdingarna på Frostatinget upp
manade kungen att sluta med sin missionsverksamhet eller i annat fall »gå 
samma väg som Håkon jarl». Olaf lovar då att komma till Moerin och delta 
i de hedniska riterna (jfr Theodr. och historien om Håkon Adalstensfostre). 
Men sedan han väl kommit dit med en stor krigarskara, slår han den stora 
Torsbilden i stycken och håller en predikan för folket. Hedningarna förfäras 
och omvänder sig i stora massor (Odd s. 161—165).

Den sista —  och utförligaste —· historien har en tydlig motsvarighet i Olaf 
den heliges saga, men där är det inte trönder som omvänds utan invånare i 
Gudbrandsdalen. Deras hövding, Dala-Gudbrand, talar emot kristendomen på 
det ting som kungen har sammankallat. Strid uppkommer mellan dalaborna 
och kungen, men det beslutas att de skall försona sig på ett annat ting, där 
en stor Torsbild har dragits fram för att imponera på de kristna. Men kungen 
låter en av sina män slå sönder avgudabilden, varpå det löper ut möss stora 
som katter och dessutom ödlor, paddor och ormar. Hedningarna förfäras, kungen 
håller en predikan och allmän omvändelse vidtar (Leg. O. H.-sagan s. 29-35).

Berättelserna om Järn-Skägge och Dala-Gudbrand har inte bara motiviska 
likheter. De är dessutom knutna till speciella ortnamn i Tröndelag resp. Gud
brandsdalen på ett sätt som skiljer dem från övriga historier om de båda 
Olafarna. Tydligen föreligger ett litterärt samband. Dala-Gudbrand förekom
mer f. ö. även i Olaf Tryggvasons saga (Odd s. 151 f.), men omtalas där som 
en utomordentligt kristen och from person, ja i själva verket som ett av de 
främsta vittnena om Olafs förbindelse med högre makter —  alltså cirka 30 
år innan han omvänds till kristendomen enligt O. H.-sagan!

Historien om Dala-Gudbrands omvändelse har inte funnits med i den — 
nu i huvudsak förlorade —  Äldsta O. H.-sagan, utan inskjutits i en yngre ver
sion. Som särskilt A. Christian Bang påvisat är det fråga om en jämförelsevis 
sen, lokalt förankrad berättelse, påverkad av utländska legendmotiv. Dala-Gud
brand är ingen historisk person utan en legendarisk eponym för Gudbrands
dalen.5 Följaktligen kan man i detta fall inte förutsätta att det är O. H.-sagan 
som påverkat O. T.-sagan i stället för tvärtom. Men man kan inte heller bortse 
från möjligheten. Också historien om Järn-Skägge måste vara sen, påverkad 
av utländsk legendlitteratur och mycket otillförlitlig (jfr även nedan s. 70).

Även i samband med Olaf Tryggvasonsagornas Svolderskildring framhävs 
trönderna på ett sätt som inte stämmer med äldre källor. Av Halfreds Erfi-

5 Om Dala-Gudbrand, Kristiania, Vidensk.- Selsk. Hist.-fil. kl. 2, 1897.
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dråpa (Skald. B i s .  150-151) framgår att trönderna inte var med vid Svolder- 
slaget. Historia Norwegiae, som på denna punkt torde representera den äldsta 
traditionen bland sagorna, säger att trönderna svek Olaf genom att inte följa 
honom ner till Öresund (MHN s. 117). Theodricus och Agrip nämner emel
lertid ingenting om detta och inte heller Odd, som visserligen säger att kungen 
måste undvara många anhängare men inte specificerar dem som trönder (s. 196- 
197, 205-206). En tröndsk hövding, Einar Tambaskälver, framstår tvärtom 
som den viktigaste av Olafs män i slaget. Einar är son till Styrkar på Gimsar, 
en av de hövdingar som sägs ha blivit omvända då kungen slog sönder Tors- 
bilden i Mcerin. Även Styrkar spelar en viktig roll i Odds Svolderskildring — 
han deltar med ett eget skepp på Olafs sida (Odd s. 199).

Historien om Einar och hans båge har med rätta blivit berömd som den 
mest dramatiska i hela Olaf Tryggvasonsagan. Emellertid återfinns exakt samma 
berättelse i samband med slaget vid Nesjar i Olaf den heliges saga. Men här 
uppträder Einar på Ladejarlens sida mot kungen i stället för tvärtom som i 
S volderskildringen:

Oc nu i bessu bili scaut Einarr f)· skelfir 
til Eiriks j. tveim arum. pa maslti jarlinn:
»Eigi em ec fuss at biÖa hinnar hriÖio.»
Oc maslti hann til Finnz af Herlondum, 
er scyti var allra manna beztr oc fyrr var 
nefndr. Hann baÖ hann skiota Einar h· 
skelfi. »Eigi man ec skiota hann», s. hann,
»en laemia man ec bogann firir honum, 
ef ec ma.» Oc nu villdi Einarr skiota hinni 
briÖio or oc dro nu bogann. FiÖr scaut 

a bogann Einars meÖ billdor oc kom 
a hinoriN oc brast i sundr bogiN Einars.
Olafr konungr maelti er hann heyrÖi bres- 
tiN: »Hvat brast?» Einarr svaraÖi: »Noregr 
or hendi her> konungr.»

(Odd, A, s. 227 f).

(Legendariska O. H.-sagan s. 23.)

Oc (zEinar) lagÖe or a straeng oc skaut i 
skip Olafs oc laust i borÖet firir ko- 
nongenn. Oc sva hart at oren socc i bor- 
Öeno. SiÖan skaut TEinar annare or i lyp- 
tingena til Olafs oc liop maÖr firir meÖ 
skilldi. Oc skaut hann i giagnum baeÖe 
skiolldenn oc mannenn oc nassti hann ut 
viÖ borÖet hia konongenom. ha niaellte 
Olafr: y>JEigi man ek biÖia hri^ia. Skoz 
hessa mannz!» Oc vist skilldi nokcor maÖr 
liosta bogann firir hanum. TEinar lagÖe 
hriöia sinni or a straeng oc aeriaöezc aeigi 
|)a missa konongsens. ha braegÖr Jm viÖ 
at hanum synazc ij menn til at skiota. 
En er hann dro bogann, ha brast hann i 
sundr i tvau firir hanum. Oc vissi aeigi 
hvi saette. ha niaellte Jarlenn: »Hvat er nu, 
Aiinar, eöa brast boge hinn?» Aiinar sva
rar: »TEigi brast boge, haelldr allr Noregr 
or haendi her·»

Anekdoten om Olaf den helige måste vara äldst. Vi har ingen anledning 
tro annat än att den funnits med redan i den Äldsta sagan om honom — 
av dess bevarade fragment framgår ju att Legendariska sagan följer den troget. 
Det väsentligaste argumentet är emellertid, att Einar Tambaskälver i de äldsta 
källorna är knuten till Olaf den heliges historia, inte till Olaf Tryggvasons. 
Theodricus och Ågrip nämner hans insatser vid Nesjar men inte vid Svolder. 
I Olaf den heliges saga spelar han en viktig politisk roll alltifrån sagans början, 
medan Odd endast nämner honom i samband med Svolderslaget. Och den enda 
skaldevers som nämner honom som samtida är en lausavisa som tillskrivs Harald 
Hårdråde och anses vara diktad 1049-50 (Skjald. B i s .  330). Där skildras 
han som en kraftfull och mäktig hövding. Han kan naturligtvis teoretiskt ha
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deltagit som mycket ung man i Svolderslaget 50 år tidigare, men det finns 
ingenting som talar för det.

Också Saxo förlägger anekdoten till Svolderslaget (Saxo, ed. Olrik—Roeder s. 
284) men han stöder sig på norsk-isländska berättelser från relativt sen tid, 
möjligen yngre än Odds och Gunnlaugs verk.

Det är sentida tröndsk nationalism som knutit Einar och hans båge till Olaf 
Tryggvason. Man har inte varit nöjd med den äldre tradition som tillerkände 
trönderna mindre smickrande roller. Det är också denna lokalpatriotism som 
måste göras ansvarig för historien om tröndernas omvändelse. Sannolikt har 
vi här ett av de främsta skälen till att så många historier om Olaf den helige 
överflyttats på Olaf Tryggvason. Den yngre kungen framstod ju som en svuren 
fiende till trönderna, trots att hans ben dyrkades som heliga i Nidaros-domen.

Framför allt är det genom ortnamnen som vi märker Olaf Tryggvason-sagans 
förankring i Tröndelag. Visserligen utspelar sig många händelser i andra delar 
av Norge, men de geografiska namnen täcker i dessa fall allmänt kända be
grepp som t. ex. Sunn-Möre, Bergen och Upplanden eller också är det fråga 
om orter som ligger i anslutning till segellederna och kan tänkas ha varit kända 
av sjöfarare, t. ex. Sotenäset i Bohuslän eller berget Smalsarhorn på ön Brimanger 
utanför Västlandet. I Tröndelag nämns emellertid namn på gårdar och andra 
mindre geografiska enheter som rimligen inte kan ha varit kända av andra 
än folk som var väl hemmastadda i trakten: Lundar, MeSalhus, Rimul, Sker- 
SingssteÖia, Jarlshellir, Steinbjorg, Moerin, By nes, Upphaugr, Gimsar och J^jalfa- 
hellir. Flertalet av namnen återfinns i Ågrips berättelse om Håkon jarls död 
(s. 15 f.) eller i Odds historia om Järn-Skägge, men t. ex. Rimul, den gård 
där Håkon jarl mördades, omtalas även av Theodricus. Nästan alla namnen 
har kunnat visas vara autentiska.6 I Olaf den heliges saga finner vi bara några 
få sådana namn i Tröndelag och då i samband med slaget vid Stiklastad — 
dvs. den officiella, av kyrkan sanktionerade traditionen (StiklastaÖir, Stafamyrar, 
Sula, Sorshaugr). Däremot nämns en mängd mindre orter i Gudbrandsdalen, 
Sunnmöre och Romsdal i samband med Dala-Gudbrands omvändelse och där
utöver spridda ortsnamn i Sunnhordaland, Ryfylke, Romerike, Sogn och Viken 
(jfr index till Leg. O. H.-sagan).7

De äldsta källor som utpekar Olaf Tryggvason som Västnordens store mis
sionär är dock inte skrivna i Tröndelag utan på Island — Ares och Sämunds 
arbeten.

Are skildrade Islands kristnande som en följd av Olafs missionssträvanden. 
Det är han som enligt Islänningabok sänder ut Tangbrand för att omvända 
öborna och det sägs också uttryckligen att han kristnade Norge (ed. Golther 
s. 13 f.). Framställningen bygger på uppgifter från namngivna sagesmän som 
fått sitt vetande genom muntlig tradition. Att denna tradition går tillhaka på 
Olaf Tryggvasons tid synes vara fullt klart. Den stöds av skaldeverser och 
genealogier och torde åtminstone i huvuddrag återspegla historiska fakta, trots 
att berättelsen synes svära mot den uppfattning som kommer till uttryck i

6 Jfr O. Rygh: Norske Gaardnavne 14-15, Tröndelag {Tröndelag og Riks samlingen, Oslo
1901-03. 1928). Men han gör här ingen skillnad mel-

7 Särskilt J. Schreiner har tidigare upp- lan äldre och yngre tradition och drar följ-
märksammat O. T.-sagans nära samband med aktligen andra slutsatser än jag.
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källorna om Olaf den helige. Emellertid behöver man bara lita på Ares sages
man när det gäller Islands kristnande. De tycks ha tagit för givet att Norge 
kristnats före deras eget land eftersom missionen utgick därifrån. Men kristen
domen i Norge behöver ju i själva verket inte ha omfattat mer än kungens 
närmaste omgivning. Med den tidens kommunikationer måste det ha varit lät
tare att omvända ett land som Island, där befolkningen var koncentrerad till 
kustområdet, än ett heterogent och otillgängligt land som Norge, där befolk
ningen fanns spridd djupt inne i landet.

Fastän Are tydligen inte uppfattar Olaf Tryggvason på samma sätt som Adam 
av Bremen ger inte heller han någon särskilt vacker bild av kungen. När denne 
får veta att islänningarna inte vill anta kristendomen, vill han dräpa och lem- 
lästa så många av dem som möjligt. Några kristna isländska hövdingar hindrar 
honom dock från att sätta sina planer i verket, och det är dessa hövdingar som 
sedan med lämpor lyckas få kristendomen antagen på Alltinget (Islänningabok 
s. 13-14).

Sämund har i sin nu förlorade latinska översikt av Norges historia omtalat, 
att Olaf Tryggvason sammankallade ett ting på DragseiÖi (längst ut på norska 
västlandet) där han predikade kristendomen och gjorde de hedniska sej dmännen 
fredlösa. Detta framgår av att Odd (s. 114) åberopar honom som källa för 
uppgiften. Däremot framgår inte varifrån Sämund hämtat den i sin tur. Det 
kan dock knappast ha varit från någon då redan existerande norsk Olaf Trygg- 
vason-saga, eftersom DragseiÖi-tinget inte omtalas i någon annan sagoversion 
än Odds (och dess senare bearbetningar). Dessutom har Sämund —  fortfarande 
enligt Odd — tillfogat uppgiften att kungen samlade ihop en mängd sejdmän 
på Nidarnäset och befallde dem att fara ur landet. Antagligen är detta en 
äldre version av Theodricus uppgift om sejdmännens innebrännande i Moerin 
(jfr ovan s. 61). Av allt att döma står vi här inför den äldsta historia om 
Olafs norska missionsverk som överhuvudtaget funnits, eftersom den står isole
rad i två så gamla källor som Theodricus och Sämund (om den senare hade 
sagt något mer om missionsverket, skulle vi ha fått veta det av Odd). Det 
kan knappast vara en tillfällighet att just denna historia förefaller att vara ett 
svar på Adams — eller hans sagesmäns — anklagelse mot Olaf för att ha 
låtit sig styras av de hedniska trollkarlarna.

Ares berättelse om Islands kristnande spelar stor roll i senare sagor om Olaf 
Tryggvason —  förutom de isländska versionerna även Theodricus Historia, som 
rentav innehåller mer om Islands kristnande än om Norges (MHN s. 19 f.). 
Theodricus säger ju också själv att han bygger sin framställning på isländska 
sagesmän (MHN s. 6). Inte bara tröndska utan även isländska nationalintressen 
synes alltså kunna förklara varför Olaf den helige skjutits undan som missionär 
och ersatts med Olaf Tryggvason.

Ännu i förordet till Odds Olafs-saga kan vi hitta vittnesbörd om denna om
värdering. Olaf Tryggvason sägs vara föregångare (»fyrirrennari») till Olaf den 
helige liksom Johannes var föregångare till Kristus. Liksom Kristus döptes av 
Johannes, döptes O. H. av O. T. Båda kungarna beskrivs som mycket fromma 
och verksamma för kristendomens införande i Västnorden. Men det »fullborda
des som Johannes sade till Herren: ’Dig höves att växa men mig att förmins
kas.’ Var och en vet att Olaf den helige lyste med järtecken efter sin död,
5 - 6 3 4 0 4 4  Samlaren 1963
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men om den berömde kung Olaf Tryggvason kände man inte till några jär- 
tecken efter döden. Dock tro vi honom vara prisvärd, utomordentlig och en 
Guds vän (»truum vér hann dyrligan mann ok ågastan ok guSs vin»). Medan 
han levde ansågs han vara framom alla andra, trots att hans mirakelkraft inte 
uppenbarades efter döden (»]x>tt eptir lifit veri ]?at eigi berat hverr krapta 
maSr hann var») och vi skola icke spörja efter det som Herren vill hålla för
dolt.» Odd åberopar Petri ord om att frukta Gud och ära konungen som ett 
ytterligare stöd för att prisa Olaf och tillfogar slutligen: »Bättre är att lyssna 
med förnöjelse till slikt än till styvmorshistorier som herdar berättar, historier 
där man inte vet vad som är sant och där konungen alltid förringas» (Odd 
s. 1-2).

Hela detta resonemang bygger på konstruktioner från sen tid. Bakom jäm
förelsen Olaf-Johannes spårar vi den medeltida teologins figur atanke som över
tagits från kyrkofädernas tolkning av Bibeln: människor och händelser kunde 
uppfattas som mystiska »föregångare» eller »förebud» till andra människor och 
händelser i den gudomliga världsplanen.8 På ett annat ställe jämför Odd de 
båda Olafarna med två vingårdsmän, av vilka den förre planterar och den 
senare skördar — också detta är förstås en bibelparallell. (Jfr t. ex. 1 Kor. 3: 6.) 
Berättelsen om Olaf den heliges dop kan förmodas ha uppstått just för att ge 
ytterligare stöd åt sådana teologiska tolkningar av förhållandet mellan de båda 
kungarna. Det innebär dock inte att Odd själv är upphovsmannen. Theodricus 
monachus, vars krönika troligen är äldre än Odds Olafssaga, återger liknelsen 
med vingårdsmännen och säger att den äldre Olaf påstås ha döpt den yngre. 
Men det är betecknande att han, i motsats till Odd, dock litar mer till den 
äldre, officiella versionen av O. H:s dop och åberopar Vilhelm av Jumiéges 
som stöd för denna. Den yngre versionen betecknar han som en egendomlig 
missuppfattning av islänningarna (Mon. Hist. Norv. s. 22-23. Det står inte 
ordagrant »islänningarna», men det måste vara de som avses med »illi — 
quibus maxime in hujus modi ( = tideräkning) credendum est». Jfr Storms 
noter.)

Odds jämförelse mellan de båda Olafarna vittnar om att Olaf den helige 
ännu på hans tid för det stora flertalet undanskymde sin äldre namne som 
kristen missionshjälte. Med orden om dem som »förringar konungen» syftar 
han kanske rentav på mindre smickrande historier om Olaf Tryggvason i stil 
med dem som Adam berättat. I varje fall anser han det vara av nöden att 
höja sin hjältes anseende. Inte så att han vill göra honom till helgon9 —  där
till skulle ha fordrats mirakel efter döden. Men han vill framställa honom som 
en »rex iustus» med övernaturliga egenskaper.

Låt oss nu summera våra hittillsvarande resultat. Vad Olaf Tryggvason i 
själva verket åstadkommit som missionär torde vara omöjligt att exakt fast
ställa —  det är dock inte en uppgift för oss utan för historikerna. Väsentligt

8 W. Lange nämner i förbigående denna 
passage hos Odd och frågar sig om det möj
ligen kan vara den medeltida figura-tanken
som ligger bakom (Studien zur christl. Dicht. 
der Nordgerm., 1958 s. 128, not). Om detta 
kan dock knappast råda tvekan. Jfr Daniélou:

Sacramentum futuri, 1950; E. Auerbach: Fi
gura, Archivum Romanum 22, 1938.

9 Jan de Vries har framkastat hypotesen 
att Odds saga skrevs i avsikt att få O. T. 
officiellt erkänd som helgon (Altnord. Lit. 
Gesch. II, 1942 s. 174 f.).
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är att vi kunnat konstatera en markant omsvängning i traditionen om Norges 
kristnande. Den av kungamakt och kyrka under lång tid omhuldade kulten 
av Olaf den helige har ställt den äldre Olafs insatser för kristendomen i skug
gan. Inte förrän långt in på noo-talet börjar han hyllas som den store mis
sionären. Omvärderingen har åtminstone delvis att göra med en tröndsk-isländsk 
reaktion mot vissa drag i traditionen om Olaf den helige — från denna tradi
tion överförs nu fromma berättelser på den nye troshjälten.

Härmed har vi fått en utgångspunkt för vårt studium av Olaf Tryggvason- 
sagans uppkomst. Det är den tröndsk-isländska litteraturmiljön på 11 oo-talet 
som måste rannsakas. I varje fall de berättelser som handlar om Norges krist
nande måste ha tillkommit i denna miljö. Detta hindrar naturligtvis inte att 
man kan ha haft tillgång till gammal tradition om Olafs mer profana bragder, 
utöver det som står i skaldedikterna. Men för att säga något om detta är det 
nödvändigt att först se efter vad som måste vara tillkommet i sen tid.

Allmänt legendinflytande
När man undersöker Olaf Tryggvasons saga, bör man utgå från Odd munks 
version. Den är troligen inte den äldsta, men de få som kan misstänkas vara 
äldre är mycket kortfattade. Odds bok är den äldsta utförliga sagan och ligger 
till grund för Gunnlaugs, Snorres, Fagrskinnas och Stora Olafssagans versioner 
(jfr ovan s. 55).

Det förlorade originalet till Odds bok var skrivet på latin. Verket anknyter 
också genremässigt till den medeltidslatinska litteraturen. Det är komponerat 
som en helgonbiografi (vita). Med denna term avser jag här en längre helgon
legend som —  till skillnad från exempelvis martyrlegenden (passio) eller vi
sionen (visio) — fördelar sitt intresse relativt jämnt över hjältens verksam
het i jordelivet, t. ex. Rimberts Vita Ansgarii eller legenderna om de stora 
kyrkofäderna som Augustinus, Hieronymus osv.1 Liksom de flesta av dessa verk 
innehåller Odds Olaf ssaga prolog och epilog, vari hjältens kristna dygder ut
målas med hänvisning till Bibelcitat och med uppbådande av sedvanlig reto
rik: författaren ursäktar sig för att han inte är någon vältalare, uppmanar 
läsaren att ändra det som eventuellt är fel osv.1 2 Själva berättelsen följer hjäl
tens liv i ett stort antal korta kapitel, som för det mesta kan läsas som fri
stående historier och ofta avslutas eller inleds med någon didaktisk vändning 
till läsarens uppbyggelse. I en av dessa didaktiska passager (Odd A s. 143) 
omtalas den nyss avslutade berättelsen som en »doemisaga» (lat. »exemplum»). 
Därmed avsågs just — enligt kyrklig terminologi — en kortare historia som 
berättades för att uppbygga menigheten.3

I sin prolog (s. 1-2) vänder sig Odd till »broeÖr enir kristnu ok feSr».

1 Jfr Tue Gad: Legenden i dansk middel- 
alder, 1961 s. 11.

2 Om sådan retorisk »topik» se Curtius: 
Europäische Literatur und Lateinisches Mittel- 
alter, 2:a uppl. 1954 s. 91—93. Liknande finns 
— förutom i helgonbiografierna —  i verk
som Theodricus’ Historia och biskopskrönikan 
Hungrvaka. En genomgång av dessa retoriska

schabloner i norrön litteratur har ännu ej 
företagits.

3 Jfr artikeln Exempel i Kult. hist. lex. 4,. 
1959 och J. Th. Welter: UExemplum dans 
la littérature religieuse et didactique du moyen 
dge, 1937. Ännu ett praktiskt taget obearbe
tat fält av norrön litteraturhistoria.



68 LA RS L Ö N N R O T H

Härav framgår att han skriver för en exklusivt klerikal publik.4 I konsekvens 
härmed uttalar han sitt förakt för »styvmorssagor som herdar berättar» och 
ber »alla goda män» komma ihåg att han själv har sina uppgifter från kloka 
och trodvärdiga sagesmän. Trots allt har han — som SigurÖur Nordal på
pekat —  sinne för underhållningssynpunkten, han vill roa lika väl som upp
bygga. Men Nordal har knappast rätt när han skriver att det är »folkets trang 
til underholdning»5 som Odd vill tillfredsställa. Redan det faktum att han skrev 
på latin talar emot ett sådant antagande.

Odds källor torde inte heller vara att söka bland »folket» i vidare mening. 
Han namnger visserligen inte sina sagesmän. Det gör emellertid hans kloster
broder Gunniaug som fortsatte och omarbetade sagan några få år senare och 
förmodligen använde sig av samma sagesmän som sin föregångare. I A-hand
skriften av Odds saga finns ett tillägg (Odd s. 243—47) som på säkra grunder 
visats härröra från Gunnlaugs numera i stort sett försvunna omarbetning.6 Där 
uppräknas sju sagesmän för berättelserna om Olaf Tryggvason, härav två med
lemmar av det klerikala ståndet: »Asgrimr abbati VestliÖason» och »Biarni 
prestr Berg|)orsson». De fem övriga personernas samhällsställning nämns inte 
och vi känner den inte heller via andra källor, utom när det gäller en av 
dem — Gissur Hallsson, den berömde hövdingen av Haukdalaätten, omnämnd 
som en lärd man i flera källor och författare till en nu förlorad skrift på latin, 
»Flos peregrinationis». Gunniaug säger sig ha låtit Gissur läsa igenom hela 
sagan och sedan rättat den efter hans anvisningar (jfr även nedan s. 76 f.). 
Mycket talar således för att Olaf Tryggvasons saga är produkt av en klerikalt 
bildad högreståndsmiljö.

Tidigare forskning har också påtalat åtskilliga lån från Bibeln och legend
litteraturen i Odds och Gunnlaugs Olafssagor. Vid Olafs födelse uttalas spå
domar om hans framtid som påminner om spådomarna vid Kristi födelse. Till
sammans med sin mor Astrid flyr han undan Gunhilds och Håkon jarls för
följelse på samma sätt som Maria flydde med Jesusbarnet undan Her odes. När 
gossen senare blivit bortförd av sjörövare och såld som träl i Estland, jämför 
Odd hans öden med Josefs i Egypten. När han räddats och förts till Gårdarike 
bådas hans ankomst av ett ljus som likt Betlehems stjärna lyser över hela 
Österlandet och varskor landets härskare om vilken märklig man som anlänt.

Under Olafs senare vikingafärder uppenbarar sig Herren för honom i dröm
men och uppmanar honom att omvända sig —  i drömskildringen finns lik
heter både med Jakobs dröm om himlastegen och Pauli vision på väg till 
Damaskus. När han blir kung i Norge och skall tala Guds ord inför folket, 
lägger den helige Martin orden i hans mun liksom Gud en gång hjälpte Moses 
i en liknande situation. Själva omvändelseverket skildras efter en mall som 
finns redan i Gamla testamentet och sedan utnyttjats många gånger av legend
skrivarna: den kristna Gudskraften segrar mirakulöst över den hedniska magin.

Såsom kung besitter Olaf helgonens förmåga att övervinna trolldom och 
alltid genomskåda djävulens försåt. Han döper den lille Olaf Haraldsson lik

4 På samma sätt som i Odds bok apostro- 5 Nordisk kultur 8 B s. 202 (kurs. här),
feras t. ex. de munkar för vilka Rimbert skri- 0 AÖalbjarnarson s. 85 f.
vit sin Vita Ansgarii: Mon. Germ. Hist. SS II 
s. 689 rad 19.
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som Johannes döpte Kristus. Och likt Kristus själv ses han i ett förklarat ljus 
samtala med två heliga män. När han slutligen försvinner från Ormen långe 
i slaget vid Svolder, omstrålas han ånyo av ett starkt ljussken — liksom i histo
rien om Elie himmelfärd och andra bibliska och legendariska berättelser.7

Det mesta av detta kristna stoff är av så allmän art att dess proveniens 
inte kan exakt bestämmas. Om likheterna med Bibeln beror på direktinflytande 
eller på legendlitteraturens förmedling är sålunda ofta omöjligt att avgöra. Och 
eftersom man måste räkna med att de vanligaste kristna motiven blivit kända 
mycket tidigt, ger de inga hållpunkter för dateringen.

Att en del legendmotiv kommit in via sagorna om Olaf den helige före
faller dock klart. Några lån därifrån har redan omnämnts. Det finns också 
andra likheter som kan tolkas som litterär påverkan. Sålunda förebådas även 
den yngre Olafs blivande storhet av ett ljussken (Leg. O. H. s. 4). Den förut 
omtalade historien om Dala-Gudbrand är särskilt fylld av legendinslag och 
bibel-lån av samma typ som O. T.-sagan: Helgonet bespisar liksom Kristus ett 
stort antal män med en orimligt liten kvantitet mat som likväl räcker till 
åt alla. Onda makter flyr på grund av kungens fromhet osv.

Legendstoffet spelar emellertid betydligt större roll i Odds och Gunnlaugs 
O. T.-sagor än i de äldsta sagorna om Olaf den helige. Förvisso är även Äldsta 
Olafssagan beroende av helgonbiografins traditionella mönster. Men stilen är 
mindre »klerikal» och händelseförloppet är huvudsakligen av profan karaktär, 
följer nära skaldeversernas framställning. Mest handlar det om politiska tvister, 
krigsföretag och kungens förhållande till sina hirdskalder. De mirakel som före
kommer är huvudsakligen knutna till helgonets död och till hans reliker efter 
döden; de anknyter till den officiella legendtraditionen och går mestadels ut 
på olika slag av helbrägdagörelse. Sådant saknas helt i Olaf Tryggvasons saga, 
som å andra sidan långt mer uppehåller sig vid dramatiska omvändelser, visio
ner och kamp mot mörksens makter under kungens livstid.

En viktig förebild i detta hänseende kan ha utgjorts av legenden om den 
helige Martin av T  ours.

St Martin uppenbarar sig, enligt Odd, för Olaf Tryggvason efter landstig
ningen på Mostr. »Det har varit sed i detta land» — säger helgonet —  »att 
dricka Tors, Odens eller andra asars minne’ vid gästabud. Men nu vill jag 
att du ändrar detta, så att man dricker mitt minne i stället.» Och i gengäld 
lovar han att lägga orden i Olafs mun då han predikar kristendomen (Odd 
s. 94, 113, jfr ovan s. 11).

Att det just var St Martin som uppenbarade sig är ingen slump. Han var 
den klassiske Missionären i kyrkans historia. Hans liv, som inföll på 300-talet 
och skildrats i några omåttligt populära verk av hans lärjunge Sulpicius Severus, 
var ett föredöme för medeltidens missionärer bland hednafolken.8 Om Ansgar 
heter det i Rimberts biografi att han sökte »efterlikna alla helgons liv men

7 Bibelparallellerna har särskilt påpekats
av Indreb0 i Fagrskinna s. 159-61 och Gor- 
don i Die Olafssaga (huvudsakligen upprep
ning av Indreb0s synpunkter). Båda synes 
förutsätta direkt inflytande från Bibeln till 
Odd men motiverar aldrig detta. Enstaka le-

gendmotiv har noterats av bl. a. Turville-Petre 
i Origins och Dag Strömbäck i Tidrande och 
dis erna, 1949.

8 Jfr R. Aigrain: L’Hagiographie, 1953 s. 
162 f.; Om Sulpicius Severus se Handb. der 
klass. Alt.-Wiss. VIII: 4:2  s. 479 ff.
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framför allt Martins» (ed. Dahlmann, Mon. Germ. Hist. SS II s. 717). Det 
är alltså tydligt att Martin lämpade sig väl också som missionskungen Olaf 
Tryggvasons förebild.

På Island synes Martin ha varit flitigt dyrkad, trots att Martinmässan endast 
räknades till de mindre mässdagarna (dvs. en mässdag som man inte behövde 
fasta inför: Grågås, ed. Finsen s. 31. Samma sak i Norge: NGL I s. 10-11.) 
Minst 10 isländska kyrkor stod under hans beskydd.9 Ett stycke av hans ben 
förvarades i Holars domkyrka på noo-talet (Bisk. Sög. I s. 169, 242, 468) 
och han omnämns i biskopssagorna också i andra sammanhang (a. a. s. 109, 
294, 199). Om hans liv berättas i en lång och rätt fri återgivning på norrönt 
språk av Sulpicius Severus Martinbiografi, kompletterad med inbakat stoff från 
samme författares Dialoger och Epistlar. Den äldsta handskriften är isländsk 
och härstammar enligt Unger från omkring 1200 — således en av de äldsta 
handskrifterna överhuvudtaget (AM 645 4:0, tryckt i HMS I s. 554 f. Origi
nalet bl. a. i Migne XX).

Men även om Martin dyrkades tidigt, är det föga troligt att hans biografi 
var känd i sin helhet förrän mot mitten av 11 oo-talet, då klostren upprättades 
och man började översätta latinska arbeten till folkspråket. Martinbiografin är 
nämligen, liksom Odds och Gunnlaugs Olafsbiografier, alltför omfattande och 
alltför historiskt upplagd för att användas för liturgiskt bruk. Bäst torde den 
ha lämpat sig som klosterläsning (därtill hade också Sulpicius Severus avsett 
den). Det finns inte heller några tecken på att man i Norge eller på Island 
börjat döpa sina barn till Martin förrän under 11 oo-talets senare hälft — men 
sedan blir namnet allt vanligare.1

De yttre dragen i Martins och Olaf Tryggvasons liv är lika på flera punkter, 
såsom de skildras i de isländska källorna. Båda föds som hedningar och för 
ett krigiskt liv i ungdomen, men omvänder sig sedan. Båda utför kristliga gär
ningar medan de ännu endast är katekumener och således inte mottagit dopet. 
Båda räddar sig vid ett tillfälle i ungdomen genom korsets tecken undan fien
dernas övermakt (HMS I s. 155, Odd s. 37-38). För båda uppenbarar sig 
Herren strax därefter och kallar dem till ett nytt liv (HMS I s. 356, Odd s. 
39-40). Båda bryter ner avgudabilder och kämpar med kraft mot hednisk troll
dom och djävulens list. Man jämföre t. ex. den ovan relaterade historien om 
Järn-Skägge med följande ur Martinus-legenden.

Enn villdi Martinus briota et blotauJ>gasta hof a Qj>rom bp, oc reis i gegn honom micell 
fiolhe hei^enna manna oc roco hann a braut mej) micelle meingeyrp oc bardpgom. 
Fa for hann haÖan til nalegs stagar oc scrydisc harcleSe oc fastabi VI dpgr oc bab, 
at Gubs craftr bryti hof bat> er hann mate eigi briota fyrer ofrike manna. ba syndisc 
honom II englar sva sem riberar vapnaber oc scialdaber oc letosc sender af gubi at 
veita lib Martino oc stpbva heibenn lyS, at enge rise i gegn honom, meban hann bryti 
hofet. ba hvarf Martinus aftr til bpiar oc braut hofet alt til iarbar oc pil scurbgoÖ oc 
stalla, er bar voro, at augsiondom heibnom mpnnom, es hia voro. ba scilbo b °rPcarlar 
sic vera stpbvaöa af gubs crafte, at eigi berbiz be r̂ lengr i gegn byscopi, oc toco mioc 
sva aller tru oc neito scurbgoöom, behn er hvartki mego biarga ser ne pbrom (HMS I 
s. 560).

0 GuÖbrandur Jönsson: Dömkirkjan d Hö- 1 Jfr E. H. Lind: Norsk-isländska dop- 
lum i Hjaltadal, Safn til Sögu Islands V: 6, namn från medeltiden, 1905—15.
1919-29 s. 56.
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Det är denna typ av historier som måste ha utgjort förebilder till såväl 
O. T.-sagans som O. H.-sagans historier om avgudabilders nedbrytande.2 Man 
behöver alltså inte med A. Chr. Bang gå så långt som till vissa mindre kända, 
gammaltestamentliga apokryfer för att hitta inspirationskällan till historien om 
Dala-Gudbrand.3 Att gudarna varken »mäktade hjälpa sig eller andra» är ett 
mycket vanligt påpekande — frasen återfinns i flera legender (t. ex. Ceciliu 
saga och Katerine saga, Heilagra Manna Sögur I s. 293 resp. 417) och även 
i historien om Dala-Gudbrand (Leg. O. H. s. 33).

En mer speciell likhet mellan St Martin och Olaf Tryggvason är emellertid 
att båda får besök av Djävulen, som uppträder i hednagudars gestalt. I Sulpicius 
Severus’ Vita Martini finner vi:

»Frequenter autem diabolus, dum mille nocendi artibus sanctum virum conabatur 
illudere, visibilem se ei formis diversissimis ingerebat. Nam interdum in Jovis persona, 
plerumque Mercurii, persaspe etiam se Veneris ac Minervas transfiguratum vultibus 
offerebat: adversus quem semper interritus signo se crucis et orationis auxilio prote- 
gebat» (Migne X X  col. 172).

I Sulpicius’ andra Dialog återkommer motivet i något annan version:

»lam vero dasmones, prout ad eum quisque venisset, suis nominibus increpabat. Mer- 
curium maxime patiebatur infestum; Jovem brutum atque hebetem esse dicebat» (a. a. 
col. 210).

I den isländska Martin-legenden har dessa båda ställen bakats ihop och för
setts med nordisk lokalfärg på det märkliga sätt som är utmärkande för de 
norröna legendöversättningarna:

»Dioflar como oc stundom at freista hans i ymsom liciom, oc allra oftast i like J>ors 
ej>a Okens, ef>a Freyio. En Martinus hafÖi crossmarc at scildi vik allre freistne keira. En 
hann kende ka> i hverionge likiom, sem keh  varo, oc nemndi hvern keifa a namn oc 
fec hveriom keifa ba qveöio, er keh  varo verker: kor callaki hann heimscan, en 
Oken deigan, en Freyio portcono» (HMS I s. 569).

I Odds saga uppträder djävulen också som Tor och Oden. I och för sig 
förekommer som bekant gudabesök redan i Eddan, men Odds utformning av 
motivet är säkerligen beroende av Martinlegenden. »Ok nu sa uvinr allz mann- 
kyns diofullinn sialfr hversu eySaz tok hans rettr», börjar Odd sin berättelse 
om Odens besök hos Olaf och fortsätter: »Hann bregÖr nu a sek mannligri 
syn, til kess at hann msetti ka auÖvelligar svikia menn.» Alla i kungsgår
den låter lura sig utom Olaf, som skrämmer bort honom och säger: »En 
hvat setli ker hverr kessi diofull man verit hava gestrinn? — kat hy gg ec 
at sia diofull havi verit meS asionu OSins» (Odd s. 131-134). Vid ett annat 
tillfälle stöter Olaf ihop med Tor, som slår sig i samspråk med honom, men 
flyr när hans identitet avslöjas. »Se nu hversu diar fr diofullinn var, er hann 
geck i syn viÖ oss», kommenterar Olaf pedagogiskt (Odd s. 174).

2 Jfr även R. Schomerus: Die Religion der
Nordgermanen im Spiegel Christlicher Dar
stellung, 1936 —  ett av religionshistorikerna 
alltför ofta försummat arbete, oumbärligt för

den som tror sig kunna använda sagorna som 
källor vid skildringen av nordisk hedendom.

3 Om Dala-Gudbrand s. 11 Kritiserat re
dan i Deutsche Lit. Zeitung X X  1899 col 
1142-43 av W. Ranisch.
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Observera den vacklan mellan Djävulen och individuella djavlar som före
kommer både i Martinlegenden och Olafssagan.

I samma kapitel av Martinslegenden där hednagudarnas besök omtalas, nämns 
också hur helgonets lärjungar hör honom tala i en klostercell (»hus» i övers., 
»cellula» i orig.) med Maria, St Agnes och St Tekla. Också Guds änglar upp
söker honom och berättar vad som skall ske i framtiden (HMS I s. 569; Dialo- 
gus II, Migne XX col. 210).

Båda motiven finns i Odds Olafssaga. Olaf iakttas dels samtalande med en 
ängel inomhus, dels ser hans trogne tjänare Torkel dyÖrill hur kungen sam
talar med två vitklädda gestalter i en skogsglänta (Odd s. 154, 152-153). Na
turligtvis kan Odd ha hämtat förklaringsmotivet direkt ur Bibeln som Indrebp 
menar (se not 1, s. 11). Men han skulle knappast ha gjort det utan föredöme 
från legendlitteraturen.4

Hallar-Steins Rekstefja, som — visserligen på osäkra grunder —  brukar 
antas vara skriven före Odds bok, innehåller en halvstrof som tydligt hän- 
syftar på något av dessa båda mirakel eller bådadera:

»Sigrgjarn solu fegri 
sénn vas pryddr meÖ skryddum 
deglingr drottins englum  
dyggÖar fuss i husi»

(Skjald. B I s. 533. Övers. »Den segertörstande fursten, som strävade efter dygden, 
sågs mer strålande än solen i ett rum —  eller hus —  tillsammans med Guds skrud- 
klädda änglar.»)

Möjligen är detta ett tecken på att den utländska legendlitteraturen (och 
Bibeln) influerat Olaf Tryggvasons saga redan innan Odd fick hand om den.5 
Ett par andra saker kan peka i samma riktning. Ågrip, som vanligen anses 
vara oberoende av Odd, säger att Gud hjälpte Olaf så att det var lätt för honom 
att predika på Mostr-tinget (Ägrip s. 22). Här syftas tydligen på en historia 
i stil med den som Odd berättar om Martins uppenbarelse. Odds av biblisk 
litteratur påverkade historia om hur Gud upphöjer gossen Olaf ur fångenskapen 
synes också ha varit känd av Ågrips författare (»En guÖ, er J>etta barn hafÖi 
kosit til storra hluta, stilti honom til lausnar» etc. Ågrip s. 20).

Till det nu sagda bör vi foga anmärkningen, att flera av de här nämnda 
likheterna mellan O. T.-sagan och St Martin-sagan givetvis är av rätt allmän 
art och ingenting bevisar om direkta lån. Vårt syfte har dock bara i andra 
hand varit att påvisa sådana — det är den genremässiga gemenskapen som 
vi främst velat fästa uppmärksamheten på.

Låt oss emellertid nu övergå till ett mer speciellt legendstoff, vars inflytande 
på sagan lättare låter sig bestämma till rum och tid —  utländska biografier 
över heliga kungar.

Kungalegender I. Edward-Harold-Olaf
De hedniska germanerna trodde som bekant att kungar ägde vissa speciella, 
övernaturliga krafter: segerlycka, magiskt inflytande över årsväxten osv. Det

4 Förklaringsmotivet återfinns även i Rafns 5 Påpekat av AÖalbjarnarson a. a. s. 85.
saga Sveinbjamarsonar, Bisk. I s. 662.
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finns spår härav i de isländska kungasagorna och man har velat se sådana 
spår också i sagorna om Olaf den helige och Olaf Tryggvason.6 Men här flyter 
de ihop med (och domineras av) de medeltidskristna idéerna om kungadömet 
av Guds nåde. Särskilt Fredrik Paasche har framhävt dessa idéers betydelse 
för de legendariska, äldsta Olaf ssagorna.7 Och Walter Baetke har på senare tid 
med framgång hävdat att sagornas idéer om kungens magiska lyckokraft 
(»gasfa», »gipta», »hamingja») huvudsakligen är att betrakta som en variant 
av det rent kristna charisma-begreppet.8 Odds och Gunnlaugs Olafssagor er
bjuder härvidlag de bästa beläggen: här är »kungalyckan» bokstavligen en 
Guds gåva (jfr etymologin för »gasfa — gipta»), en nådakraft som svårligen 
kan skiljas från det som kallas »kraftr», dvs. makten att åstadkomma mirakler.

Medeltidens kristna kungauppfattning uppstod redan under tidig medeltid 
som ett konglomerat av romerska, orientaliska och germanska idéer och sank
tionerades efterhand av kyrkan. Kungen ses som Guds ställföreträdare på jor
den. Han representerar den gudomliga rättvisan både som statens och som 
kyrkans ledare. Denna dubbla funktion betonas ofta med hänvisning till präst
konungen Melchisedek i Första Mosebok — en figura för Kristus, enligt medel
tida teologi.

Den som är av Gud utvald till kung har begåvats med särskilda, delvis 
övernaturliga egenskaper som kan göra honom till en »rex iustus» eller »im- 
perator felix» —  ett redskap i den augustinska Gudsplanen. Han kan emel
lertid också missbruka sina gåvor i Djävulens tjänst och blir då en »rex inius- 
tus» eller »tyrannus», en inkarnation av Anti-Krist.

I och med kampen mellan andlig och världslig myndighet accentueras så
dana här idéer alltmer av kungarna. Melchisedecs exempel åberopas allt oftare. 
Kröningen, invigningen med helig olja, blir alltmer betydelsefull som officiell 
bekräftelse på det heliga förbundet mellan Gud och konung. På iooo-talet 
och noo-talet börjar konungarna i Frankrike och England t. o. m. göra anspråk 
på att kunna bota sjukdomar genom handpåläggning. Över hela Västeuropa 
växer det fram legender om heliga kungar under noo-talet: Karl den store 
i Frankrike och Tyskland, Edward bekännaren i England, Knut den helige och 
Knut Lavard i Danmark. Även Olaf den heliges legend skall ses i detta sam
manhang, trots att den började utformas redan på iooo-talet. Samtidigt växer 
det också fram en teoretisk diskussion om kungadömet av Guds nåde, en dis
kussion som avspeglas i krönikor, furstespeglar och politiska dokument.9

De stora danska kungahelgonen tycks märkligt nog inte ha tilldragit sig så 
stort intresse på noo-talets Island, och de dyrkades inte heller som helgon.

0 T. ex. V. Grpnbech: Vor Eolkecet i Old- 
tiden 1 (2:a uppl.) s. 112 f.

7 Esras aabenbaring og Pseudo-Cyprianus i 
norrön litteratur, Festskr. t. Finnur Jonsson 
1928 s. 202 f.

8 Christliches Lehngut in der Sagareligion, 
1951 (Leipzig, Verh. Sachs. Akad. Wiss. Phil.- 
hist. Kl. 98: 6). Hans Kuhn instämmer vad 
beträffar kungalyckan i en f. ö. kritisk rec. i 
Deutsche Lit-Zeit. 1953. Fil. lic. Lennart Eijer- 
felt, Uppsala, har varit älskvärd nog att låta 
mig ta del av sin opublicerade lic.-avh. i re

ligionshistoria om germanernas sakrala kunga
döme. Han ger där ett starkt stöd åt Baetkes 
tes att begreppet »gasfa» (gipta, hamingja) 
är av sent och kristet ursprung.

9 Litteraturen om detta ämne är oöverskåd
lig. Utmärkta arbeten är E. Bernheim: M it
telalterliche Zeitanschauungen in ihrem Ein
fluss auf Politik und Geschichtsschreibung, 
1918; W. Berges: Die Fürstenspiegel des hohen 
und späten Mittelalters, 1938; M. Bloch: Les 
rois thaumaturges, 1924.
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Av allt att döma klipptes kulturförbindelserna med Danmark-Tyskland av 
ganska effektivt i och med att ärkebiskopssätet flyttades från Lund till Nidaros 
1152(53?) och de återupptogs inte förrän under senmedeltiden. Däremot är 
det tydligt att man har intresse för de heliga kungar som dyrkades på engelskt 
område: Edmund martyren, Edward bekännaren, Harold Godwinson och Karl 
den store (de tre förstnämnda anglosaxiska legendgestalter, den sistnämnde im
porterad av normanderna). Detta stämmer bra med vad vi vet om kulturför- 
bindelserna med England överhuvudtaget under denna tid. De var, som särskilt 
Leach framhållit, mycket livliga.1

Edmund martyren dyrkades som officiellt helgon på Island. Han var konung 
i Östangeln och dödades 870 :av danska vikingar som angrep hans land. Legen
den om honom är en vanlig martyrpassion som innehåller föga episkt stoff 
och nästan inte alls uppehåller sig vid hjältens verksamhet som kung (ed. Th. 
Arnold, Mem. of St Edm. Abbey I, 1890-92). I en eller annan — nu sanno
likt förlorad — version har den varit känd på Island redan under Are frodes 
tid. Are utgår nämligen från Edmunds dödsår i sin Islenningabök (s. 1-2) 
och nämner samtidigt att Edmund dräptes av Ivar benlös, son till Ragnar 
Lodbrok (»Inguar» i den nu kända martyrpassionen). Det framgår också att 
vissa islänningar räknade sin ätt från helgonet. Hermann Pålsson antar att 
det tidigt existerat en särskild saga om Edmund, baserad på legenden.2 Om 
denna saga har funnits, vilket är tvivelaktigt, kan den ha spelat en viss roll 
för de isländska Olafssagorna. Men härom kan vi intet veta. De nu bevarade 
källorna vittnar inte om något närmare inflytande.

Annorlunda tycks det emellertid ha förhållit sig med legenderna om Edward, 
Harold och Karl den store, trots att ingen av dem officiellt dyrkades som 
helgon på Island.

Edward bekännaren och Harold Godwinson var Englands två sista kungar före 
den normandiska erövringen. Det var alltså naturligt att de i efterhand skulle 
framstå i förklarat skimmer för sina landsmän. Edward kanoniserades 1161 
och var nationalhelgon under lång tid. Harold blev aldrig helgonförklarad, 
men det knöts fromma legender kring hans person. Förutom legenderna fanns 
det också en rik historiografisk tradition om deras regeringstid — denna korta 
tid av förvirring mellan Hardeknuts död 1042 och Vilhelm erövrarens an
komst 1066.

Danska och norska kungar spelade som bekant viktiga roller i Englands 
historia under dessa år. Därmed kom såväl Edward som Harold att knytas 
till kungasagorna; särskilt Harold, som ju slagit Harold Hårdråde vid Stam
ford Bridge strax före sin egen undergång vid Hastings. Han omnämns av 
Theodricus och Ägrip, och både han och Edward figurerar i den mer utförliga 
Morkinskinna. De måste ha omtalats redan i Ares förlorade »konungaacvi», 
som enligt Snorre behandlade även Englands kungar (Heimskringla I, ed. AÖal- 
bjarnarson s. 6). Och de har även, som vi skall se, förekommit i Gunnlaugs 
saga om Olaf Tryggvason.

Det finns bevarad en särskild isländsk saga om Edward och Harold, Saga

1 H. G. Leach: Angevin Britain and Scan- ~ Jätmundar saga hins helga, Skirnir 131, 
dinavia, 1921. 19 57·
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JåtvarSar konungs hins helga (ed. C. C. Rafn och Jön Sigurdsson, Annaler 
f. Nord. Oldkynd. 1852). Den innehåller, som utgivarna visat, långa stycken 
som nära överensstämmer med de engelska källorna, särskilt med den mest 
spridda Edwardslegenden, Hdreds Vita Edwardi regis från 1163, men även med 
William av Malmesburys Historia regum (ca 1125). Någon direkt utländsk 
förlaga till hela verket har dock ej kunnat påvisas, och det är tydligt att den 
delvis också bygger på nordiska källor (»sem sagt er i aefvi Noregs konunga» 
heter det på ett ställe). Utgivarna försöker sig inte på någon mer exakt date
ring än »nseppe senere end 1350», en förmodan som torde vara ganska riskfri, 
eftersom båda de bevarade huvudhandskrifterna (Flatöboken och Sthlm 5 fol.) 
härstammar från 1300-talets senare hälft. Finnur Jönsson har senare i sin lit
teraturhistoria hävdat att JåtvarÖar saga utnyttjat Heimskringla som källa — 
det skulle vara den som åsyftas med »asfvi Noregs konunga». Dateringen 
preciserar han till »snarest fra tiden o. 1300».3

Finnur Jönssons uppfattning kan emellertid inte ha grundats på närmare 
textstudium. I de avsnitt där JåtvarÖar saga och Heimskringla behandlar samma 
ämnen skiljer de sig nämligen markant från varandra, inte bara i formuleringar 
utan även i sak. På flera ställen är JåtvarÖar saga mer detaljrik, trots att Snor
res text som helhet är betydligt utförligare. Delvis är de båda källorna också 
präglade av rakt motsatta tendenser, särskilt vid skildringen av den norman
diska erövringen. Enligt Jåtv.-sagan hade Harold Godwinson egenmäktigt gjort 
sig till kung, trots att han högtidligen lovat både Edward och Vilhelm Erövra- 
ren iatt erkänna Vilhelm som kung efter Edwards död. Genom en falsk ed in
billar han folk att Edward på sin dödsbädd överlåtit riket åt honom själv. 
Med den normandiska erövringen gör alltså Vilhelm enbart sina rättmätiga 
anspråk gällande (Annaler 1852 s. 28). Snorre omtalar den ed som Harold 
avlade efter Edwards död, men säger ingenting om att Vilhelm var den rätte 
arvtagaren och klargör överhuvudtaget inte att eden var falsk. Vilhelm fram
ställs i mycket dålig dager. Huvudorsaken till hans kamp mot Harold är att 
han anser sig kränkt av denne i sin äktenskapliga ära — före avfärden till 
England misshandlar han sin hustru till döds (Heimskr. III, ed. ASalbjarnarson 
s. 169-71, 193 f.). Av detta triangeldrama finns inte en skymt i Jåtv. sagan.

Också historien om Harald Hårdrådes och Toste jarls krigståg mot Harold 
Godwinson är olika i de båda källorna. Enligt Jåtv. kräver Toste halva riket 
av Harold, men denne vägrar. Sedan Toste därefter ingått förbund med Harald 
Hårdråde, utkämpar de båda bundsförvanterna ett slag vid York mot Harolds 
bröder Möru-Kåre och Gyrd, vilka besegras (Annaler -52 s. 30). Enligt Snorre 
berodde Tostes uppror på att Harold tagit ifrån honom ledarskapet för hären 
och andra maktbefogenheter, eftersom han misstänkte honom för att vilja göra 
en statskupp. Och den ene av de vid York besegrade hövdingarna heter Valtjof 
i st. f. Gyrd (Heimskr. III s. 172 f.).

Troligen återgår dock de båda verken på gemensamma källor. Morkinskinna, 
vars original torde ha skrivits någon gång i början av 1200-talet, innehåller 
en sagoversion som delvis överensstämmer med Snorre, delvis med Jåtv.-sagan. 
Där omtalas sålunda Harolds löfte att erkänna Vilhelm som kung, men även

3 Litt. hist. II (21a uppl.) s. 876.
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rivaliteten om Vilhelms gemål och det slutliga mordet på henne (Morkinskinna, 
ed. Finnur Jönsson s. 285). I stort sett överensstämmer dock Morkinskinna 
mycket mer med Snorre än med Jåtvaröar saga —  så t. ex. i skildringen av 
Tostes och Harald Hårdrådes krigståg, där överensstämmelserna långa stycken 
är verbala. Att Snorre utnyttjat Morkinskinna är ju också en välkänd sak.4 
Förhållandet mellan de tre källorna vore emellertid värt ett närmare studium. 
Här må det räcka med konstaterandet, att Finnur Jönsson inte framlagt något 
hållbart argument för att JåtvarSar saga skulle vara yngre än Heimskringla.

Ove Moberg har i en uppsats5 påvisat inflytande från Edwardslegenden på 
Olaf den heliges saga, ett inflytande som måste ha gjort sig gällande före 
både Morkinskinnas och Snorres tid. Enligt Heimskringla, Fagrskinna och Le
gendariska O. H.-sagan snubblade helgonet då han landsteg på Selja (Sada) 
efter ungdomens vikingafärder. »Nu föll jag», ropade han, men en av följe
slagarna vände det olycksbådande varslet till ett lyckobådande genom att säga: 
»Icke föll du, konung, utan du fäste din fot i Norge.» Redan Äldsta O. H.- 
sagan torde ha innehållit denna anekdot (de sidor där den bör ha stått finns 
inte längre kvar). Motivet finns, som Moberg visar, redan i antika berättelser 
om olika berömda härfarare. O. H.-sagans version går emellertid närmast till
baka på vissa engelska och normandiska Edwardslegenders berättelser om Vil
helm erövrarens ankomst till England 1066. Ingen av dessa legender kan vis
serligen i sin nuvarande form ha förelegat O. H.-sagans författare. Men den 
Edwardslegend som står sagan närmast, den normandiska La Estoire de Seint 
Hidvard le Rei (mitten av 1200-talet), synes återgå på ett nu förlorat latinskt 
verk som i sin tur utnyttjat bl. a. Adlred och William av Malmesbury, dvs. 
samma verk som man finner spår av i JåtvarSar saga. Mobergs slutsats av detta 
blir, att författaren till Äldsta O. H-sagan känt till och låtit sig influeras av 
något nu förlorat verk om Edward bekännaren som även legat till grund för 
Jåtv.-sagan (där emellertid anekdoten om Vilhelm erövraren inte med tagits).

Man kanske kan diskutera huruvida Moberg lyckats reda ut de olika texter
nas förhållande till varandra fullt tillfredsställande. Men det råder ingen tvekan 
om att han lyckats visa, att den anglonormandiska hagiografi och historieskriv
ning som är knuten till Edward mycket tidigt haft inflytande på sagaskriv
ningen.

En detalj i JåtvarSar saga pekar i samma riktning. Efter utländsk källa 
(AElred?) återges där ett välbekant Edwardsmirakel, som handlar om hur helgo
net i en vision ser kungen av Danmark falla från sitt skepp och drunkna, 
just som han skall bege sig på krigståg mot engelsmännen. Sagaskrivaren till
fogar: »En meS Jm at J>esse Danakonungr er eigi nefndr, ]}å j^ikkjas fröSer 
menn 1 Noregs konungs velldi eigi vita, hverr l^esse konungr hefver verit, 
nema pat er sagt fra orpum Gizurar Hallzsonar, eins hins vitrazta mannz d 
Islandi, at |)esse konungr hafvi verit Sveinn, son Knutz konungs hins rika ok 
Alfifu» (Annaler 1852 s. 16, kurs. här).

Miraklet ifråga måste alltså ha varit känt på Island före 1206 — detta år

4 Jfr AÖalbjarnarsons inledning till sin
utgåva av Heimskringla III, Islenzk Fornrit
X X V II I .

5 Olav Haraldssons hemkomst (Norsk) Hist. 
Tidskr. 32, 1942.
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dog nämligen Gissur Hallsson, den berömde hövdingen, som förut omtalats 
som sagesman för Olaf Tryggvasons saga. Emellertid kan det vara tveksamt 
huruvida den nu bevarade JåtvarÖar saga skrivits så tidigt — där finns en del 
lånord som onekligen gör ett ungt intryck, t. ex. »amia» (=  käresta, amie) och 
»presentur» (presenter). Men i varje fall bör det ha funnits någon tämligen 
utförlig och på utländska källor byggd Edwards-saga redan på Gissurs tid.

Edward och Harold är i själva verket huvudpersoner i det förut omtalade 
avsnittet ur Gunnlaugs Olaf Tryggvason-saga som finns i A-versionen av Odds 
bok och där Gissur Hallsson åberopas. Således ännu ett vittnesbörd om denne 
hövdings förbindelse med Edwards-legenden. Stycket består av två kapitel som 
båda har att göra med legenden om hur Olaf Tryggvason kom undan i slaget 
vid Svolder och sedan levde okänd som munk i fjärran land. I det första kapitlet 
berättas att kung Edward av England hade för vana att var påsk uppbygga 
sina riddare med Olaf Tryggvasons öden, däribland även hans öden efter Svol- 
derslaget. Vid ett av dessa tillfällen skall han ha lagt till, att han nu fått bud
skap från Syrien om att Olaf avlidit och kommit till himlen. Avslutningsvis 
låter Gunnlaug honom säga, att Olaf Tryggvason är lika mycket förmer än 
andra kungar som påsken är förmer än andra högtider.

I det andra kapitlet berättas att kung Harold Godwinson räddade sig undan 
slaget vid Hastings liksom Olaf räddade sig undan Svolderslaget. Harold sägs 
ha kommit ihåg Olafs öden och genom hans exempel beslutat sig för att inte· 
söka återvinna sitt rike utan i stället leva som from eremit. Han valde sig 
»en sten» till boning och förblev där till sin död, fylld av helig ande. Vilhelm 
erövraren lät sedan flytta hans lik till London. (Berättelsen har kanske för vårt 
sätt att se inte mycket att göra i en saga om Olaf Tryggvason, men den är 
typisk för medeltida historieskrivning: de stora historiska gestalterna skulle ge 
föredömen på just det sätt som här sker.)

Historien om Edward finns inte i någon utländsk Edwardslegend och är 
uppenbarligen påhittad av Gunnlaug själv eller någon av hans sagesmän (Gis
sur?) för att göra historien om Olafs liv efter Svolder mer trovärdig. An
knytningen till just Edward måste bero på att denne betraktades som en spe
ciellt helig och from man och på att hans fader Ethelred ansågs ha varit en 
vän till Olaf under dennes Englandstid (jfr Flat. I s. 500).

Historien om Harold måste vara påhittad på Island i det som gäller dennes 
beundran för Olaf Tryggvason —  Olaf nämns ju överhuvudtaget inte i några 
engelska källor förutom den ovan omtalade notisen i de anglosaxiska anna
lerna. Men det som sägs om Harolds liv efter Hastings-slaget återgår, som vi 
skall se, till större delen på engelska källor.

Också JåtvarÖar saga berättar om Harold efter Hastings men i något annan 
version än Gunnlaugs. Här sägs nämligen att några av kungens vänner Jetade 
rätt på honom, där han låg på Hastings slagfält. Hos Gunnlaug är det en fattig 
bonde som oförmodat upptäcker att den slagne konungen ännu lever och som 
sedan överlåter åt sin hustru att vårda honom. Vidare påstår JåtvarÖar saga, 
att Harold levde ända fram till »Henrik den gamles tid», vilket innebär att 
han levat åtminstone till år 1100, då Henry I blev kung. Men detta strider 
mot Gunnlaugs uppgift om att Vilhelm erövraren skulle ha flyttat Harolds lik.

Den ena av JåtvarSar sagas båda huvudhandskrifter, Flatöboken, är betydligt
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utförligare än den andra (Sthlm 5 fol.) på denna punkt och överensstämmer 
samtidigt mer med Gunnlaugs text i A-handskriften av Odds saga:
Ok er hann (Harold) var 
heill, villdi hann eigi striöa 
meÖ Vilhjålme til rikis ok 
er hat margra manna sögn 
at hann hafe lifat allt å 
daga fram Heinnreiks hins 
gamla.

Sthlm 5 fol.

Annaler

En er Haralldr konungr var 
heill vorÖinn, på var ho- 
num boöit af sinum vi- 
num at striÖa å Vilhjålm  
ok få landit, hvat er kostaÖi; 
en Haralldr konungr villdi 
hat ekki ok kvaöst undir- 
standa at guÖ i himinriki 
unti honum ekki rikisins: 
enda må vera at svå sé 
betr; tok konungr på upp 
soskiligt råÖ, at fyrirlåta 
hessa heims metnat ok geck 
1 stein ok var einsetumaÖr, 
meÖan hann lifÖi, hjd>nandi 
svå almåttigum guÖi uaflåt- 
liga bseÖi nått ok dag, ok 
er hat margra manna sögn, 
at Haralldr konungr hafe 
lifat allt fram å daga Hein- 
riks gamla.

52 s. 34. Flateyjarbok.

Oc eptir hat et hann var 
groeddr, ba ihugaöi hann sitt 
raö oc hugÖi at doemum 
Olafs konungs T. s. oc tok 
hann hat raÖ, at hann villdi 
eigi snuaz til rikis sins 
helldr varÖ hann ablasin af 
helgum anda oc leitaöi af 
allri girnd himinrikis fag- 
naÖar. Oc valÖi ser til byg
lar aeinn stein oc var hat 
lengi. Vilhialmr konungr let 
foera lika hans i Lundunir 
oc grava vegsamliga hia aÖ- 
rum konungum.

AM 310 4 0.
Odd s. 246.

Sannolikt är Flatöbokens version interpolerad med hjälp av Gunnlaugs Olafs- 
saga. I sista hand torde dock alla versionerna ha gemensamt ursprung. Det 
enda verkliga hindret för ett sådant antagande är de motstridande uppgifterna 
om när Harold dog. Emellertid saknar Gunnlaugs uppgift om Harolds död 
motsvarighet i några engelska källor och kan därför förmodas vara sekundär 
i förhållande till Edvardssagans uppgift, som stämmer med en engelsk källa, 
Ralph of Coggeshalls Chronicon Anglicanum (ed. Stephenson, Rolls Series 66 
s. 1). Där sägs det att Harold skulle ha levat ända till slutet av Henry II :s 
tid, dvs. till 1189. vilket är en absurditet, eftersom han då skulle ha blivit ca 
170 år gammal. Chronicon Anglicanum är skriven omkring 1220. Vad den 
säger om Harold för övrigt skiljer sig så mycket från de isländska källorna 
att den inte kan ha legat till grund för dem. Uppgiften om »kung Henrys 
tid» måste antas återgå på en källa som varit gemensam för Ralph och Jåt- 
varSar saga. Den ursprungliga versionen var antagligen att Harold levde till 
Henrys I : s tid, vilket också JåtvarÖar saga synes mena.

Den utförligaste engelska berättelsen om Harolds liv efter Hastings6 finns 
i en särskild legend, Vita Haroldi (ed. W. de Gray Birch, London 1885). Här 
är det en saracenkvinna som finner den olycklige kungen på slagfältet och 
sedan läker hans sår. Därefter söker han förgäves stöd av saxare och daner 
för att störta Vilhelm, men när detta inte lyckas, inser han att Gud vill att 
han skall göra bot för sina synder genom ett liv långt från offentligheten 
(jfr Flatöbokens version). Han beger sig ut på pilgrimsfärder och slår sig efter 
hemkomsten ner som from eremit på en klippa i Dover (jfr »stenen» i Flat.

6 En genomgång av källorna om Harolds Norman Conquest III, 1869 s. 758 f. 
sista dagar och död finns i E. Freemans The
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och O. T.-sagan). Sedan han vistats tio år på klippan, beger han sig ut på en 
ny pilgrimsfärd till Wales. Slutligen hänvisas han av en ängel till St Jakobs 
kapell vid St Johanneskyrkan i Chester, och där tillbringar han sina sista dagar 
som vördad eremit.

Vita Haroldi skrevs omkring 1215 och måste således vara yngre än Odds 
och Gunnlaugs Olafssagor. Men legendens huvuddrag har, som Freeman på
pekat, funnits tidigare, i skriftlig eller muntlig form. När Giraldus Cambrensis 
besökte Chester 1188 påstods Harold vara begravd där och man berättade för 
besökarna om hans fromma eremitliv efter slaget vid Hastings (Itinerarium 
Cambriae II: 11). Och redan ^Elred diänsyftar (1163) på samma historia i sin
Vita Edwardi: »Haroldus------------ aut misere occubuit, aut ut quidam putant
poenitentiae tantum reservatus evasit» (Migne CXCV col. 766).

Islänningarna kan dock inte hämtat all sin kunskap om Harold ur denna 
magra notis. Ej heller kan William av Malmesbury eller andra äldre historie
skrivare ha försett dem med uppgifter — där sägs nämligen, som sanningen 
var, att Harold stupade vid Hastings.

Islänningarna måste ha haft tillgång till muntliga eller skriftliga källor som 
nu försvunnit. Som vi kunnat se, skiljer sig sagorna ifråga om viktiga detaljer 
från de engelska källor som nu finns, samtidigt som det är uppenbart att ett 
litterärt samband föreligger.

Vi får nöja oss med att konstatera att legender om såväl Edward som Harold 
nått Island från England mycket tidigt, troligen delvis på muntlig väg. Detta 
torde också vara förklaringen till att JåtvarSar saga blandar ihop Edwards barn
domshistoria med en annan engelsk kungs barndomshistoria (jfr Annaler 1852, 
Jåtv.-saga kap. I och Wilh. Malmesb. lib. II cap. VIII) och ursäktar sig för 
sin bristfälliga behandling av Edwards alla mirakel »saker fåfroeÖi ok fjarlegSar» 
(Annaler s. 14). Det sista påtalat redan av Rafn-SigurÖsson.

Likheten mellan Olaf Tryggvasons öden efter Svolder och Harolds efter 
Hastings kan ju inte, som Gunnlaug menar, ha berott på att den ene skulle 
ha imiterat den andre. Båda historierna är naturligtvis lika apokryfiska. Man 
får räkna med att likartade historier uppstår om berömda personer som om
kommit under inte fullt klarlagda omständigheter — det finns ju folk som 
än i dag tror att Hitler lever. Av Halfreds kväde om Svolderslaget framgår 
att det fanns folk redan då som inte ville tro att Olaf Tryggvason stupat.7 
Det finns inget skäl att tro att detta haft någon inverkan på de rykten som 
långt senare uppstod om Harold Godwinson. Men det sena 11 oo-talets legen
der om de båda kungarnas sista dagar är så lika att litterär påverkan måste 
förutsättas. Och Harolds-legenden måste ha varit den givande parten: den måste 
vara äldst, och det finns inga tecken på att Olaf Tryggvasons saga spritts till 
England.

Både Harold och Olaf räddas och får sina sår läkta av en kvinna. I Harolds 
fall: saracenskan eller (i Gunnlaugs version) bondens hustru. I Olafs fall är 
det kung Burizleifs dotter Astrid som spelar den barmhärtige samaritens roll. 
Det är hon som tar honom ombord på det vendiska skeppet, för hem honom

7 »vætta virÖa drottins / vil’s mest ok dulum  flestum», Skjald. B i s .  156.
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till Vendland och »lecndi hann me3 mikilli vircÖ til Tpess er hann var heill» 
(Odd s. 241).

Liksom Harold (jfr citatet ur Flatöboken ovan) erbjuds Olaf av sina vänner 
att få hjälp med att störta sin efterträdare på tronen,, men han »neitaSi |>essu 
oc qvaÖ J>vi drottin sinn eigi vilia veita ser fullting sitt i orrostu, at honom 
hafÖi mislikat min Juonusta». I Vita Haroldi sägs det att Harold »intellegit 
vel sero obsistentem sibi in via hac qua inaniter ambulahat Deum; suique fuisse 
angeli quem intus exteriusque in se sue tam pertinaciter cedentem pertulisset 
gladium» (Vita H. s. 38).

Att Guds nåd sviker Harold, säges bero på att han svurit falskt vid ett till
fälle. I Olafs fall beror det på »missgerningar-------------er hann hafÖi gert
a ösku alldri» (Odd s. 243). Båda kungarna beger sig sedan till fjärran länder: 
Syrien, Grekland och Jerusalem i Olafs fall, mera ospecificerat »ad loca sancta 
per terras multas» i Harolds fall (Vita H. s. 95). Olaf går i kloster för att 
sona sina synder. Harold lever först på Doverklippan, sedan som anakorit i 
S:t Jakobs kapell.

Det finns också paralleller mellan Edward och Olaf. Den lille Edward flyr 
med sin mor Emma till Normandie efter danskarnas anfall på hans fader Ethel- 
reds rike (^Elreds Vita Edwardi, Migne CXCV col. 742). Den lille Olaf flyr 
med sin mor Astrid till Sverige efter Gunnhildssönernas mord på Tryggve.

Viktigare än detta är emellertid att personer med samma namn är knutna 
till de båda kungarna. I Edwards fall är personerna autentiska, i Olafs fall 
däremot högst imaginära.

Edwards drottning, som också var syster till Harold, kallas i de nordiska 
källorna för »GyÖa», medan t. ex. William av Malmesbury kallar henne »Ed- 
githa» och ^Elred använder formen »Editha», i båda fallen latiniseringar av 
anglosaxiska »Eadgyth». Den nordiska namnformen är kanske mest autentisk, 
eftersom drottningen härstammade från en dansk familj, där namnet »Gy8a» 
synes ha varit ganska vanligt. Förmodligen har hon lånat sitt namn till den 
engelska drottning GySa som Olaf Tryggvason gifter sig med i sin romantiska 
ungdom (Odd s. 56 f.). Berättelsen om henne följer välkända sagoschabloner 
(jfr nedan s. 89). Odd påstår att hon var syster till Dublinkungen Olaf Kvaran, 
men någon sådan syster finns inte omtalad i äldre källor och kan knappast 
ha varit gift med O. T., eftersom denne är ca 60 år yngre än Olaf Kvaran.

En annan sagofigur som förekommer i skildringen av Olafs Englandsvistelse 
är en viss »Sigurd jarl av Northumberland». Han och Olaf skall ha ingått 
förbund, farit ut på vikingafärder och upplevt många äventyr tillsammans (Odd 
s. 45-47, 54, 58). Någon sådan jarl har emellertid inte funnits på Olafs tid, 
att döma av William av Malmesburys Historia, som uppehåller sig åtskilligt 
vid Northumberjarlarna. Däremot fanns han på Edwards tid och hörde till 
helgonets trognaste anhängare (William av Malmesb., Migne CLXXIX col. 
1179 f.). Han har också gjorts till föremål för en särskild legend, som skildrar 
hans krigiska bravader, seger över drakar och trohet mot Edward (utg. i Lange- 
beks Scriptores rerum danicarum medii aevi III s. 287!.). Det är f. ö. samme 
man som slog Macbeth och senare odödliggjordes som »Siward» i Shakespeares 
berömda tragedi.

Hela avsnittet om Olafs Englandstid torde kunna betraktas som ren dikt.
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Tydligen har namnen hämtats från Edwards historia för att ge det hela ett 
sken av trovärdighet. Något liknande gäller förmodligen också kämpen Alvini,s 
som Olaf besegrar i en holmgång om drottning GySas gunst (Odd s. 56 f.). 
Det bör vara namnet HQfwine, i latinska texter skrivet »Alwine», som avses. 
Namnet kan ha lånats ur någon latinsk legend eller krönika.8 9

På samma sätt synes Gunnlaug i sin Olafssaga ha hämtat namn också ur 
samtidens engelska historia. I Stora sagan om Olaf Tryggvason finns en be
rättelse, av ASdalbjarnarson attribuerad till Gunnlaug,1 om hur Tangbrand 
första gången möter Olaf och då skänker honom en korsprydd sköld, som 
han själv fått som gåva i Canterbury av biskop »Hugbertus», när han besökt 
denne prelat i egenskap av följeslagare till biskop »Adalbert» eller »Albertus» 
av Bremen (Flat. I s. 115). Ingen av biskoparna har funnits på Olafs tid. 
Adalbert är naturligtvis den store ärkebiskopen på Adams tid. Hugbertus måste 
vara den lika berömde ärkebiskop Hubert av Canterbury, död 1205, verksam 
under Richard Lejonhjärta och Johan utan land.2

Gunnlaugs Olafssaga tycks ha stått närmare de engelska kungalegenderna 
än Odds. Historien om Olafs vallfärder och botgöring efter Svolderslaget är 
också utförligare. Olaf sägs ha sänt en bok om sina öden till sin gamle vän, 
kung Ethelred i England3 och det är denna bok som Edward sedan läser högt 
ur för sina män (jfr ovan s. 77).

Det berättas också att en norsk pilgrim vid namn Gautr någonstans i Pale
stina påträffar den åldrade ex-kungen, som är ivrig att få veta nyheter från 
Norge, men inte vill uppge vem han själv är. Samtalet kommer in på Svolder
slaget, och den gamle mannen gör uttalanden som visar att han själv deltagit 
som en av de främsta i striden. Gautr frågar honom rent ut, om han är Olaf 
Tryggvason själv, men gubben svarar undvikande och försvinner åter in i sitt 
kloster (Flat. I s. 503).

En liknande anekdot finns i Vita Haroldi. Pilgrimer som uppsökt den gamle 
anakoreten i Chester talar med honom om slaget vid Hastings, där han erkän
ner sig ha varit med. Men när de frågar honom om han är kung Harold själv, 
svarar han undvikande i stil med: »Vid Hastings hade kung Harold ingen 
kärare än mig» (Vita Haroldi s. 78).

Det är tydligt att Gunnlaug haft direkt kontakt med engelska källor. Vi 
vet också att han översatt Merlins spådom ur Geoffrey of Monmouths Historia

8 Formen »Alvini» förekommer i S-hskr. 
av Odds saga, Heimskringla och i Stora Olafs- 
sagan och torde vara att föredra framför for
men »Alpin» som endast finns i A-hskr. av 
Odds bok. Alexander Bugge föredrar dock 
denna senare namnform, som han påstår vara 
piktisk —  en tolkning som måste ses mot 
bakgrund av att han försöker tolka sagorna 
om O. T:s ungdom som äkta sägner (Aarb0- 
ger 1910 s. 14).

0 Jfr W. G. Searle: Onomasticon Anglo- 
saxonicum, 1897.

1 Om de norske kongers sagaer s. 92, 98.
2 Jfr »Hubert» i Dictionary of National 

Biography XXVIII.
6 — 634044 Sam laren 1963

3 Varken Odd eller Theodricus säger ett 
ord om att O. T. och Ethelred skulle ha haft 
något med varann att göra —  trots att de 
faktiskt haft det, enligt de anglosaxiska anna
lerna: det var E. som lät döpa O. T. i Ando- 
ver 991. Ingenting tyder dock på att de skulle 
ha varit vänner, och annaluppgiften synes inte 
ha varit känd i Västnorden. Däremot sägs 
redan i de äldsta sagorna om Olaf den he
lige att denne hade vänskapliga relationer med 
Ethelred och bl. a. försonade honom med hans 
broder. Kanske har vi här ytterligare ett lån 
från O. H-sagan till O. T-sagan, som på denna 
punkt råkat sammanfalla i viss mån med den 
historiska sanningen?
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regum Britanniae. Men inflytandet från Edward- och Haroldlegenden finns re
dan hos Odd. Kan man rentav spåra det längre tillbaka?

I U-handskriften av Odds bok åberopas en viss »Sote skald» på två ställen 
som auktoritet för uppgifterna om Olafs räddning vid Svolder och sista lev
nadsår. Dessa uppgifter är här dessutom något mer utförliga än i A och S och 
överensstämmer i huvudsak med Gunnlaugs version. Sofus Larsen menade att 
Sote författat en särskild skrift om O. T., »ej mycket yngre än 1050(1 )».4 Bjarni 
AÖalbjarnarson. avfärdar Larsens hypotes tämligen bryskt i en fotnot. Någon 
Sote tror han överhuvudtaget inte på. Uppgiften om denne skald anser han 
vara ett inskott i Odds text och förmodar att det härstammar från Gunnlaug.5 
Finnur Jönsson hade utdömt Sote redan samma år som Larsen lanserade sin 
teori: »En skjald af dette navn er —  ganske ukendt, og som rimeligvis er 
opfundet, hvis ikke navnet er forskrevet».6

Larsens teori om Sotes författarskap kan självfallet inte tas på allvar. Å 
andra sidan förefaller det mig som om Finnur Jönsson och Bjarni AÖalbjarnar- 
son avfärdar Sote en smula för hastigt. För det första kan han knappast ha 
introducerats av Gunnlaug, eftersom han inte figurerar i dennes förut omtalade 
berättelser om Olafs sista levnadsår i Stora O. T.-sagan, där framställningen 
för övrigt är långt utförligare än i U. För det andra innehåller både A och S 
formuleringar som synes innebära att Sote funnits med i originalet.

Jämför de tre handskrifternas skildring av hur Olaf räddade sig från Svolder 
genom att simma under vattnet till det vendiska fartyget där Astrid Burisleifs- 
dotter väntade:
Oc er bat rnargra manna 
sogn at Olafr konungr hafi 
steypt af ser brynionni i 
kafi oc komiz meÖ sundi 
til Vinda sneckionnar. Oc he- 
fir sia frasogn viöa farit si- 
Öan, sem heyra ma i peira 
manna quepum , er f»etta 
hava sannat. Sua segir Hall- 
froÖr.

(A, Odd s. 233.)

Ok var f>at niargra manna 
sögn at Olafr konungr hefÖe 
steypz af brynionne i kafe 
ok kpmi meÖ sunde ok 
miklom vaskleik til VinÖa 
skipsins. Ok hefir su frasögn 
lenge siöan fram verit höfÖ 
sem heyra ma i peira manna 
ordum  er bat sanna. En 
hetta er sögn HallfroÖar.

(S, Odd s. 233.)

N u er bat rnargra manna 
mal at O. konongr hafi 
staeyft af ser brynionni sinni 
i kafi oc sommet siÖan til 
Vinda snekkionnar. Oc hefir 
su frasogn siöan allfraeg ve
rit sem heyra ma i ordom  
rnargra fr  odra m anna , basÖi 
Sota oc HallfroÖar.

(U, Odd s. 256.)
(Min kurs.)

Härefter följer i alla tre handskrifterna det berömda citatet från Halfred 
där han klagar över sin herres död och antyder att det finns en del som tror 
att han fortfarande lever. Någon mer namngiven källa åberopas inte i A och 
S, trots att båda handskrifterna uppger att flera berättelser —  eller t. o. m. 
dikter — existerat om Olafs flykt. Det är också svårt att tänka sig att Odd 
(eller hans översättare) skulle ha låtit Halfred-citatet gälla som ensam be
kräftelse på vad som sägs om O. T:s simtur till Vendersnäckan.7

Sålunda förefaller Odd att ha haft flera sagesmän än Halfred beträffande 
Olafs flykt, vare sig nu en av dem hetat Sote eller inte. Detta stämmer också 
med det faktum att alla tre översiktsverken (Theodr., Hist. Norv., Ågrip) på

4 Kilderne til Olaf Tryggvasons saga, 1932. sättaren, men Odd kan ha hänvisat till namn-
5 Axöalbj. s. 64. givna auktoriteter utan att fördenskull citera
6 Odd-utgåvans företal 1932 s. XIX. dem ordagrant.
7 Alla diktcitat torde vara insatta av över-
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ungefär samma sätt som Ælred om Harold (jfr ovan s. 79) antyder tillvaron 
av legender om Olafs räddning och botgöring:

»quidam dicunt regem scapha evasisse et ob salutem animæ suæ exteras regiones adisse» 
(Theodr. Mon. H. N . s. 24).

»quidam etiam longo intervallo in quodam coenobio se ilium vidisse protestait sunt» 
(H. N., Mon. H. N . s. 119).

»Sumir menn geta hann a bâti braut hafa komizk ok segia, at hann hafi verit sénn 
si]?an i munklifi nokkvoro â Iorsalalandi» (Ägrip s. 24).

Odd kan inte själv vara ansvarig för traditionen om Olaf efter Svolder. 
Men han synes veta att denna tradition var ganska ung. »Ek vita surna ifa 
}>at gamla m enm  heter det i S-versionen och »margir iva enn um» i A-versionen 
(Odd s. 242, min kurs.). Det förefaller därför som om hela historien ursprung
ligen bygger på Haroldslegenden — plus det lilla incitamentet från Halfreds 
kväde. Men någon muntlig tradition från Olafs egen tid om detta ämne finns 
ej anledning att förutsätta.

Kungalegender II. Olaf-Karl den store
Trots allt är det bara i fråga om detaljer som Olaf Tryggvason liknar Edward 
bekännaren och Harold Godwinson. Söker man efter ett utländskt föredöme 
i stort, bör man gå till legenderna om Karl den store.

Liksom de båda Olaf arma framstår Karl både som krigisk hjälte och guda
benådad missionär i den medeltida litteraturen. Han är föremål både för histo
rieskrivarnas och legendförfattarnas intresse och utgör samtidigt centrum i den 
episkt-heroiska sagovärld som fått sin främsta gestaltning i chansons de geste. 
De främsta hjältesångerna om Karl och hans riddare översattes till fornnorska 
under Håkon Håkonssons tid och samlades i det stora kompilationsverket Karla- 
Magnus saga, antagligen förebild för 1300-talets stora kompilationsverk om 
Olaf den helige och Olaf Tryggvason. Översättningarna är baserade på anglo- 
normandiska original — också i detta fall har alltså den utländska litteraturen 
kommit från England.

Karl den store måste ha varit välkänd i Västnorden långt före tillkomsten 
av Karla-Miagnus saga. Belägg för detta har tidigare samlats av Gustaf Storm 
och Peter Foote.8 Snorre berättar att kung Magnus Olafsson döptes av Sighvat 
skald, som efteråt förklarade: »Ek hét hann eptir Karla-Magnusi konungi. ]3ann 
vissa ek mann beztan i heimi» (Heimskr. II s. 210). Repliken torde vara ohisto
risk, men själva namnet »Magnus» vittnar om att Karl den store var känd 
redan på 1 ooo-talet. På 11 oo-talets Island är det många som heter Magnus 
och även namnet Karl förekommer9 — så hette ju Odds och Gunnlaugs för
man, abboten på ]}ingeyrar kloster.

I början var det väl främst det högre prästerskapet som via latinska krönikor 
och legender fick kännedom om Karls liv. Men också hjälteepiken tycks ha 
varit känd tidigt. Ett isländskt itinerarium (vägvisare för pilgrimer) skrevs vid

8 Storm: Sagnkredsene om Karl den Store Pseudo-Turpin Chronicle in leeland, 1959 s.
og Didrik af Bern, 1874 s. 13 f. Foote: The 48.

9 J fr  L in d : Norsk-isländska dopnamn.
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noo-talets mitt av abboten på Munka|)verå, Nikolas (utg. i AlfroeÖi I, Samf. 
t. Udg. af Gam. Nord. Lit. 37 s. 8 f.). Här beskrivs just de vägar där jong
lörerna framförde sina chansons de geste enligt Bédiers berömda undersökning.1 
Nikolas uppmanar de isländska pilgrimerna att uppmärksamma minnesmärken 
efter Ragnar Lodbrok och Sigurd Fafnesbane under färden genom Europa. På 
samma sätt manade de franska munkarna till studium av de minnesmärken 
över Karl, Roland och Olivier som förvarades längs pilgrimsvägarna, och i 
vars närhet den vandrande episka sångaren, joglearen, ofta uppehöll sig.

Men huvudsakligen lärde man nog känna hjältediktningen via England också 
under denna tid. Ordet »kurteiss» (hövisk, »courtois») har lånats in i isländskan 
mycket tidigt, tydligen via medeltidsengelskans »curteis». Det förekommer bl. a. 
i översättningen av Odds Olafssaga (både A och S), Ågrip, Leg. O. H.-sagan, 
Morkinskinna, Fagrskinna och abbot Nikolas Itinerarium.1 2

Theodricus Historia innehåller två hela kapitel om Karl den store, uppen
barligen övertagna nästan ordagrant ur utländsk litteratur, fastän källorna ännu 
inte kunnat närmare preciseras.3 Båda kapitlen hör till de »digressiones» som 
Theodricus säger sig ha inflätat »more antiquorum chronographorum» och »ad 
delectandum animum lectoris» (Mon. Hist. Norv. s. 4). De är samtidigt av
sedda att utgöra tänkvärda paralleller till de norska kungarnas historia (jfr 
Gunnlaugs berättelse om Harold och Olaf). Möjligen anknyter Theodricus här 
medvetet till ett retoriskt stilgrepp som finns beskrivet i den s. k. 4:e gramma- 
tiska avhandlingen under rubriken »ebasis» eller »afganga efnissins»: »Stundum 
verdr ebasis af J)vi at skalidit tekr doemi J^eim lutum, sem hann vill frasgia 
eÖr ufrasgia, af odrum frasognum, sva er ok i — kvaeÖi Nicholao doemi tekin 
af hinum sada Johanne baptista at auka hans (dvs. Nicholai) virSing» (Samf. 
t. Udg. af. Gam. Nord. Lit. 16 s. 128-29).

Det första kapitlet handlar om »det förbund som Karl den store slöt med 
sin bror» — omedelbart innan har talats om Magnus den godes fredspakt med 
Danmark (MHN s. 46-48). Det andra kapitlet handlar om de olika varsel som 
föregick Karl den stores död —  denna gång apropå ett varsel som föregick 
Harald Hårdrådes död: han föll av hästen strax före slaget vid Stamford Bridge 
och samma sak skall bl. a. ha hänt Karl. Utläggningen slutar med en lovsång 
till den senare: »Et ne aliquod virtutis vestigium sublimitatem ejus prseteriret, 
in parandis amicitiis et retinendis paene cunctos mortales anteibat; nam et amicos 
facile admittebat et diligentissime colebat» (MHN s. 59-60).

Harolds fall från hästen omtalas också i Morkinskinna och Heimskringla. 
Dag Strömbäck har visat att sådana små olycksöden ansågs vara illavarslande 
redan i hednisk tid.4 Men frågan är om inte påverkan från Karl den store
traditionen kan ha spelat in i detta fall. I varje fall har ju Ove Moberg visat 
att en liknande snubbelhistoria om Olaf den helige återgår på utländsk källa 
(jfr ovan s. 76).

Man har också tidigare visat att vissa motiv i samband med Karl den stores

1 Les Légendes épiques I-IV, Paris 1908 8 Jfr J. Th. Hanssen: Theodoricus Mona-
-13· chus, Symbolae Osloenses 27, 1949.

2 Fischer, F.: Die Lehnwörter des Altwest- 4 Tidrande och diserna s. 25 f.
nordischen 1909 (Palaestra LXXXV) s. 88,
121 f.
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apokryfiska besök i Bysans lånats in i sagorna om Harald Hårdråde och Sigurd 
Jorsalafar, troligen från en nu förlorad chanson de geste.3 En berättelse om 
Olaf den helige från omkring 1200, RauSs J^åttr, har påverkats av en annan 
fransk hjältedikt, Le Pèlerinage de Charlemagne.5 6 Och Ågrips saga om Harald 
Hårfager och Snöfrid synes vara påverkad av en folksaga som finns spridd i 
flera varianter, varav den mest kända handlar om Karl den store.7

Ett lån från Karl den store-traditionen i Olaf Tryggvasons saga har också 
påvisats och ofta anförts i litteraturen. Det är Odds (och senare Snorres) be
römda berättelse om hur Sven Tveskägg, Olof Skötkonung och Erik jarl ser 
Olaf Tryggvasons flotta glida förbi vid Svolder. Skeppen blir större och större. 
Danske och norske kungen tror att varje nytt skepp är Ormen långe, men 
Erik jarl ber dem vänta, ty ännu har inte Ormen kommit (Odd s. 198 f.). Samma 
historia berättas i St Gallenmunkens krönika om langobarderkungen Desiderius, 
då han såg Karl den stores härstyrkor dra förbi.8

Ett verk om Karl den store som hittills inte dragits in i diskussionen om 
Olaf Tryggvasons saga är emellertid den s. k. Pseudo-Turpins krönika, Vita Ka- 
roli Magni et Rotholandi (ed. Meredith-Jones, 1936). Denna skrift, som falske- 
ligen uppger sig vara skriven av den från Rolandssången välkände biskop Tur- 
pin, skildrar Karls öden på basis av hjältesånger och fromma legender. Den 
gör anspråk på historisk trovärdighet, men är som källa fullständigt värdelös. 
Den tillkom i Frankrike någon gång mellan 1116 och 1145 och användes som 
underlag för den officiella legend som tillkom i samband med Karl den stores 
kanonisering i Aachen 1165.9 Verkligt spridd synes den ha blivit omkring år 
1200, då den trängde undan äldre källor om Karl den store och översattes 
till flera språk. Den åtnjöt stor popularitet, kanske särskilt bland det lägre 
prästerskap som föraktade de folkliga sångerna, men likväl fann den riktiga 
historien alltför svårsmält.1 (Kanske är det den sortens publik man får tänka 
sig också för Odds och Gunnlaugs sagor.)

En norrön översättning av Pseudo-Turpins krönika ingår i Karla-Magnus saga 
(ed. Unger s. 264 ff.). Tills helt nyligen trodde man att denna översättning 
tillkommit i Norge samtidigt som de anglonormandiska hjältesångerna över
sattes. Men Peter Foote kunde 1959 visa att den tillkommit tidigare och på 
Island — troligen någon gång mellan 1190-1220.2 Därmed har sannolikheten 
ökat för att verket varit känt för de äldsta sagaskrivarna, särskilt sådana som 
Odd och Gunnlaug. De kan naturligtvis ha läst det redan i original.

Gemensamt för Pseudo-Turpin och de isländska benediktinmunkarna är fram
för allt deras sätt att blanda hjältesagor, helgonlegender och historia. Kom
positionen är likartad. Konungens öden står i centrum men utvikningar görs 
till andra hjältar. De korta, tämligen fristående kapitlen handlar mest om 
strid och tvekamp men avslutas gärna med någon from sensmoral. Missions- 
kampen mot hedningarna är det genomgående temat. Liksom Odd kallar Pseudo-

5 Gaston Paris: Sur un episode d’Aimeri 
de Narbonne, Romania IX, 1880 s. 53:5 ff.

6 J. Turville-Petre: The Story of Rauä and 
his Sons, Viking Society 1947.

7 Jan de Vries: Het Snjöfridlied van Ha
rald Schoonhaar i De Libris, Bibliofile Breve
til Ejnar Munksgaard 1940 s. 165 f.

8 Se Alexander Bugge: Aarbpger 1910 s. 
33“ 34·

9 Meredith—Jones i utgåvans inledning.
1 R. Walpole: Philip Mouskés and the 

Pseudo-Turpin Chronicle (Berkeley, Univ. Ca
lif. Publ. Mod. Philology 26: 4) s. 359-393.

2 Foote a. a.
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Turpin ibland sina historier för »exempel» (exempla). Han avslutar dem med 
stereotypa fraser i stil med »in hoc ergo exemplo datur intelligi», »Hinc anim- 
advertendum est» etc. (P.-T. s. 235, 139). Fullt så pedagogisk är inte Odd 
eller ens Gunnlaug, men det är ibland inte så långt ifrån: »Synir Gu3 i peim 
fråsognum sem eftir fara ...»  (Gunnlaug, Flat I s. 435), »J>vi at fiandinn er 
fullr upp flaerdar oc illzku» (Odd s. 143) etc. Liksom Pseudo-Turpin har också 
Gunnlaug av allt att döma satt in några »exempel» som nästan inte alls har 
att göra med ämnet (jfr Tidranda J)ttr, SvaÖa J>åttr ok Arnörs kerlingarnefs, 
Flat. I s. 419-21, 435-439, attributionen till Gunnlaug enl. ASalbjarnarson 
s. 94-95, 107-108; och De Exemplo Elemosinae Mortui, P.-T. s. 105 f. Obs! 
även Theodricus »digressiones»).

Till skillnad från Olaf ssagor na är Pseudo-Turpins Karlsbiografi ofullständig 
— den börjar när hjälten redan är kejsare och vuxen man. Han har redan 
vunnit England, Frankrike, Tyskland, Italien och en del andra länder för Jesus 
Kristus, trots saracenernas ursinniga motstånd och trolleriförsök. Han tycker 
sig ha rätt att pusta ut ett slag. Då får han en uppenbarelse i drömmen. Han 
ser en väg av stjärnor som sträcker sig från frisernas land ner till St Jakobs 
grav i Galicien. Därefter visar sig St Jakob själv och uppmanar honom att 
resa söderut och befria Spanien från saracenerna. Helgonet säger sig skola vara 
vid hans sida under korståget och utlovar en belöning i himmelen. Scenen 
påminner om Olafs dröm vid ankomsten till Mostr, då St Martin lovar att 
hjälpa honom mot hedningarna. Men än mer påminner den om Olafs vision 
före omvändelsen, då han först ser himlen ligga öppen och därefter hör en röst 
som uppmanar honom att fara till Grekland och motta dopet. Herrens ord 
till Paulus på väg till Damaskus ekar i båda berättelserna:

»Quid agis, fili mi?» At ille inquit: »Quis 
es, domine?» »Ego sum», inquit, »Iacobus 
apostolus» . . .  »ab his horis usque ad 
Galleciam iturus e s . . .  Nunc autem perge 
quam cicius poteris, quia ego ero auxiliator 
tuus in omnibus, et propter labores tuos 
impetrabo tibi coronam a Domino in ce- 
lestibus.»

(Pseudo-Turpin s. 91 f.)

»Heyr Jm, Hni goSs mannz! —  —  —  
»Hverr ert J>u drottinn at ec trua a?» 
Roddin svarar: »Far p u  til Girclandz oc 
man f>er kar kunnict gert nafns drottins 
guÖs fhns· Oc ef p u  varÖveitir hans boÖ- 
orÖ, ka mannt pu  hava æilift lif oc sælu.»

(Odd s. 40.)

Karl den store följer St Jakobs uppmaning och de följande arton kapitlen 
om hans korståg. Liksom Olaf Tryggvason och St Martin nedbryter han av
gudabilder där djävlar tagit sin boning (P.-T. s. 101 f.). Vid sin sida som mis
sionär har han biskop Turpin, en lika trogen hantlangare som Olafs biskop 
Sigurd. Mot hedningarna uppträder kejsaren med samma brutalitet som Olaf 
och hans följe (t. ex. P.-T. s. 143). Bl. a. dödar Roland i tvekamp den hedniske 
jätten Ferracutus som är osårbar överallt utom i naveln (P.-T. s. 147 f.). Tve
kamp mot osårbara bärsärkar är som bekant ett vanligt motiv i sagorna. Bl. a. 
slåss Tangbrand mot en sådan bärsärk i Gunnlaugs Olafssaga (Flat. I s. 425).

Saracenernas hövding, kung Agolandus, skildras trots allt som en tapper och 
ädel hedning. Vid ett tillfälle är han nära att anta kristendomen, men ångrar 
sig när han får se hur illa de fattiga behandlas i Karls armé (P.-T. s. 135 f.). 
En sådan kontrast mellan ädla hedningar och dåliga kristna möter man på
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flera håll i den isländska litteraturen, bl. a. i Gunnlaugs Olafssaga, där Olaf i 
ett tal prisar den hedniske Harald Hårfager på den kristne Håkon Adalstens- 
fostrets bekostnad. I en av sina insprängda »doemisogur» berättar Gunnlaug 
också om en isländsk hedning, Arnor Kerlingarnef, som visar samma kristliga 
medkänsla med de fattiga som Agolandus (Flat I s. 322 f., 437 f.).

Ungefär mitt i Pseudo-Turpins krönika, omedelbart före berättelsen om Gane- 
lons förräderi och Roncevaux-slaget, finns ett kapitel (nr 20), där Karls ut
seende och idrottsbragder beskrivs. Också i Odds saga sparas beskrivningen av 
hjälten till sagans mitt, strax före upptakten till Svolderslaget. Beskrivningen 
är dock här uppdelad på två kapitel:
Et erat rex Karolus capillis brunus, facie 
rubeus, corpore decens et venustus, sed 
visu efferus. Statura vero eius erat in longi-
tudine VIII pedibus. —  ---------
Hic tanta fortitudine repletus erat, quod 
militem armatum, inimicum sdlicet suum, 
sedentem super equum a vertice capitis us- 
que ad bases simul cum equo solo ictu 
propria spata trucidabat. Quattuor ferros 
equi simul manibus leviter extendebat. M i
litem armatum rectum stantem super pal- 
mam suam, a terra usque ad caput suum 
sola manu velociter elevabat.

(Pseudo-Turpin s. 175—177.)

Innehållet är olika men genren densamma.
Sista tredjedelen av Pseudo-Turpins krönika — frånsett de sista kapitlen — 

handlar om slaget vid Roncevaux (P.-T. s. 179-217). Skildringen av Svolder
slaget intar samma plats i Olafssagorna (Odd s. 179-240). I Pseudo-Turpins 
krönika förråds fransmännen av Ganelon, som mutas av saracenerna att locka 
sina landsmän i bakhåll. När Karls armé skall tåga hem till sitt land över 
Pyrenéerna, överfalls eftertruppen, ledd av Roland, och nedgöres av saracenerna. 
I Olaf Tryggvasons saga är det Sigvalde jarl som mutas att locka den norska 
flottan i bakhåll. Då Olaf är på hemväg från Vendland, efter att ha sänt huvud- 
massan av skeppen i förväg, överfalls han vid Svolder av danskarna och svens
karna. Liksom Roland och hans närmaste är de sista som stupar vid Roncevaux, 
är Olaf och hans män de sista vid Svolder.

Omedelbart efter Roncevaux-skildringen följer ett kapitel om Karls död (P.-T. 
s. 233 f.), där de olika dödsvarslen omtalas i ordalag som mycket nära över
ensstämmer med Theodricus (jfr ovan s. 84). Där finns dock vissa olikheter 
som tyder på att Pseudo-Turpin inte varit den omedelbara förebilden.

Chanson de Roland låter som bekant biskop Turpin stupa vid Roncevaux. 
Eftersom han är den föregivne berättaren i Pseudo-Turpins krönika, måste han 
här räddas från slaget. Han överlever både Roland och Karl. Hans vittnesbörd 
om sin herre konungen kan sägas motsvara biskop Sigurds i slutet av Gunn
laugs Olafssaga (Flat. I s. 511L).

Pseudo-Turpin säger sig ha haft två visioner, den ena efter slaget vid Ron
cevaux, den andra efter Karls död. I den ena ser han svarta riddare bära kung 
Marsilius till helvetet och ärkeängeln Mikael föra Roland och de andra kristna

Olafr konungr Tryggvason var mikill maör 
vexti oc allra manna kurteisastr, ullhvitr 
a hår oc retthårr, hvitbrunn oc lioss i 
yfirlitum, hveriom manni vasnni oc eygf)r
allra manna b e z t .--------------
Olafr konungr var opt Jm vanr at svima 
i brynio sinni oc fara or henni i kafi. 
En {)a er hann barftisc undir merkiom, 
f)a tok hann a lopti fliugandi kesior oc 
orvar sva vinstri hendi sem hoegri oc sendi 
aptr iafnt baÖum hondum.

(Odd s. 161, 150-51.)
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martyrerna till himlen. I den andra visionen ser han hur djävlarna far för att 
hämta Karl den stores själ. Kort därpå återvänder de tomhänta, efter att ha 
blivit fördrivna av St Jakob (P.-T. s. 203, 229).

I Sagan om Tidrande och diserna, sannolikt en av Gunnlaus »doemisogur», 
slåss de vita och svarta diserna om Tidrande på ett sätt som kan föra tanken 
till dessa visioner —  jämförelsen har redan utförts av Dag Strömbäck.3 Mer 
närstående är dock historien om Brestes syn, som vi med säkerhet vet har stått 
i Gunnlaugs Olafssaga: en man vid namn Breste ser Olaf Tryggvason och biskop 
Sigurd komma och hämta biskop Torlak Runolfssons själ. Kort därpå ser han 
dem återvända —  och till skillnad från Karl den stores djävlar är de inte tom
hänta. Replikväxlingen mellan Turpin och demonerna i visionen efter Karls 
död kan jämföras med replikväxlingen mellan Breste och Olaf-Sigurd:

-------- —  tetrorum agmina innumerabilia
militum ante me prasterire ac versus Lo- 
tharingiam tendere agnovi. Qui cum om- 
nes ultra transirent, intuitus quendam illo- 
rum Ethiopi consimilem retro lento gradu 
alios insequentem, cui dixi: »Quo tendi- 
tis?» »Apud Aquisgranum», inquit, »Ka- 
roli leto tendimus, flamen cuius ad ba- 
ratrum praecipitare cupimus».

(Pseudo-Turpin s. 229.)

—  —  —  syndizst skip i tunglinu ok a 
ij menn med biartre ok blidre asionu ok 
hessa kotti2st hann spyr ia svo segiande: 
»Hverir eru hit?» Annar beirra svarar: 
»Her er Olafr konungr Tryggvason ok Si- 
gurdr byskup.» Brestir svarar: »Hvert skulu 
]m fara?» Ipeir svorudu: »Vit skulum fara 
j Skalahollt at finna b°rlak byskup bess 
er nu er saladr, ok hann skulu vit med 
okkr badan brott fly tia.»

(Flat. I s. 516-517 .)

Likheterna mellan Pseudo-Turpins krönika och de latinska Olafssagorna kan 
var och en för sig sägas vara av rätt allmän art. Så mycket av själva grund
strukturen är emellertid gemensam, att ett litterärt samband torde kunna förut
sättas. Om Odds och Gunnlaugs Olaf ssagor inte påverkats av Pseudo-Turpin, 
måste de ha påverkats av något annat verk i samma stil. Men något sådant 
verk känner vi inte till, i varje fall inte inom den utländska litteratur som 
bevisligen funnits på Island tidigt. Det är därför naturligt att anta, att Historia 
Karoli Magni et Rotholandi varit känd på \)'mgeyrar kloster senast omkring 
1190 och där givit en viktig impuls åt de båda munkarnas Olafssagor. En stor 
del av innehållet har emellertid, som vi sett, kommit från annan klerikal lit
teratur: Bibeln, legender om Olaf den helige, Edward bekännaren och Harold 
Godwinson.

O laf— hjältekung och politisk symbol
Det är naturligtvis inte bara den klerikala litteraturen som lämnat stoff till 
sagorna om Olaf Tryggvason. Först och främst har åtskilligt hämtats från skalde
dikter — kväden om Olaf Tryggvason, Håkon jarl eller Erik jarl eller kväden 
som man bara trodde handlade om dem. Kanske har man också, som Beyschlag 
menar, använt sig av något slags förklarande »Begleitprosa» till kvädena — 
å andra sidan vet vi, särskilt genom studier av Snorres Heimkringla, att hela 
berättelser ibland kunde uppkonstrueras på basis av lösryckta skaldecitat.4 Åt-

* Jfr SigurÖur Nordal: Snorri Sturlason, 
1920 s. 171 f.

3 T id ra n d e  etc. s. 32 f ., 52 f.
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minstone några motiv i de äldsta sagorna om O. T. förefaller att vara sådana 
efterhandskonstruktioner: täcknamnet »Åli», som Olaf använder under sina vi
kingafärder i ungdomen. Antagligen har det skapats av kenningen »Åla él», 
som betyder »strid, kamp» — Åli är ett sjökonungsnamn (Lexicon poeticum 
s. 116). Som bl. a. Lauritz Weibull visat, bygger också skildringen av Svolder- 
slaget delvis på felaktiga dikttolkningar, som måste ha tillkommit långt senare 
än dikterna själva.5

Andra fornisländska genrer har också lämnat sina bidrag till sagan. I Odens 
besök hos Olaf skall vi sålunda inte enbart se ett återsken av de antika gudar
nas besök hos St Martin utan också — kanske framför allt — gamla hedniska 
sagor om den enögde gästen i kungaborgen. Motivet finns ju redan i Grimnis- 
mål.

Sigurdcykelns berömda svartsjukedrama går igen i historien om Olaf, Sigrid 
Storråda, Tyra och Sven Tveskägg. Boer, som först påvisade detta, trodde att 
det var Olafssagan som påverkat Sigurdcykeln, men förhållandet måste, som 
redan Weibull påpekat, vara det omvända.6

På samma sätt kan man kanske vända om Alexander Bugges tes att sagorna 
om Olafs ungdom påverkat de engelska hjältesagorna om Havelok of Grimsby.7 
Det förefaller mig visserligen tveksamt om de likheter han påtalat skall anses 
bindande. Men om de accepteras, har vi ytterligare belägg för beroendet av 
engelska källor.

I varje fall står det klart att Olafs ungdomshistoria består av sagor som 
ursprungligen inte är speciellt knutna till honom.

En variant av det onda styvmorsmotivet finns, som Bugge och Moltke Moe 
påpekat,8 i historien om Gunhilds förföljelser av Olaf och Astrid.

När sedan mor och son blir bortrövade och skilda åt av pirater, känns 
mönstret igen från den bysantinska romanen, där sådana sjörövarhistorier är 
genomgående. Margaret Schlauch har hittat spår av bysantinska romaner i andra 
isländska sagor.9 Några av de — för övrigt helt okända — namn som före
kommer i detta avsnitt har grekiska ändelser: Klerkon, Recon, Eres, Reas (Odd 
s. 21 f.).

Olafs första besök i Vendland och giftermål med Geira (Odd s. 31 f.) har 
också en romantisk prägel, som tyder på inflytande från utländska sagor. Nam
net på Geiras hovman, Dixin, kan förmodas vara uppfunnet eller lånat ur 
någon exotisk källa.

En del motiv känns igen från de nordiska sagor som finns i början av Saxos 
Gesta Danorum. Prinsessan Ragnhild inspekterar en samling män och utväljer 
bland dem kungasonen Hadding till sin äkta make: jfr drottning GySa och 
Olaf (Saxo, ed. Olrik-Raeder s. 30; Odd s. 58). Svanvit ser hur den kungliga 
börden lyser ur ögonen på den till träl förklädde Regner: jfr drottning Allogia 
och Olaf (Saxo s. 40; Odd s. 27).

Vi har förut påpekat att de utländska legendmotiven inte spelar lika stor

5 Lauritz Weibull: Nordisk historia I  is.
313 ff-

0 Jfr R. C. Boer: Untersuchungen über den
Ursprung und die Entwickelung der Nibel
ungensage III s. 144; Weibull a. a. s 321.

7 Havelok og Olav Tryggvesson, Aarb0ger 
1908.

8 Sandhed og digt, Aarb0ger 1910 s. 250 f.
9 Romance in Iceland, 1933 s. 55 f.
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roll i Olaf den heliges saga som i Olaf Tryggvasons. Samma sak gäller de 
profana sagomotiven, såväl inhemska som utländska. Visst finns det många 
romantiska och heroiska episoder i helgonkungens historia, som svårligen låter 
sig betraktas som annat än ren dikt. Men de dominerar inte så till den grad 
som i Olaf Tryggvasons saga. Där samlas motiv och berättelser från alla möj
liga håll. Det som blir kvar sedan man rensat ut allt sådant är bara några 
ytterst magra uppgifter om vikingafärder och —  framför allt —  Svolderslaget, 
i stort sett motsvarande det som framgår redan av skaldedikterna. Man kan 
naturligtvis tänka sig att en del av de profana sagomotiven knutits till Svolder- 
slagets hjälte redan innan han började hyllas som from missionär på 1100- 
talet. Men troligast förefaller ändå att det mesta tillkommit efter det att mis- 
sionskungens gestalt redan etablerats i traditionen. Så t. ex. hänger ju historien 
om drottning Geira och Dixin ihop med den sentida historien om Olafs rädd
ning vid Svolder. Och hela ungdomshistorien är så invävd med fromma motiv 
som hör ihop med missionärs-temat, att den svårligen kan tänkas dem för
utan.

Därmed dock inte sagt att sagan är en renodlad skrivbordsprodukt som 
Baetke tycks mena. Allt talar i stället för att den tillkommit i etapper och 
åtminstone delvis på muntlig väg. Man behöver dock inte tänka sig någon 
långvarig utvecklingshistoria före Odds och Gunnlaugs verk. Det räcker med 
ett par-tre decennier, under vilka klerikalt bildade personer på Island och i 
Tröndelag skapar, vidarebefordrar och utvidgar historien om Olafs bragder. Sär
skilt bör man beakta den roll som högläsning och fria referat av skrivna texter 
kan ha spelat i denna utveckling.

För att bättre förstå hur en sådan process kunnat sättas i gång, får vi gå 
till noo-talets politiska historia.

noo-talets kungalegender och legendariska kungabiografier skall, som förut 
antytts, ses mot politisk bakgrund. De utgjorde inlägg i striden mellan »reg- 
num» och »sacerdotium», mellan kungliga och påvliga anspråk på kyrklig 
myndighet. Framför allt användes de för att ge prestige åt den kungatron 
som helgonet ifråga innehaft.

Pseudo-Turpins krönika skrevs för att förhärliga det franska kungadömets 
insatser i korstågen. Kampen mot hedningarna framställs inte här som uni
versalkyrkans angelägenhet utan som ett speciellt uppdrag från ovan till Karl 
och hans vasaller. Konungen själv skildras som ett mönster för kungar; som 
gudabenådad apostel, martyr, kyrkobyggare och feodalherre på en gång.1

När Karl kanoniserades i Aachen 1165 var det i stället Fredrik I:s tyska 
kejsardöme som skulle lovprisas och legitimeras —  trots att Pseudo-Turpins 
krönika användes som källa för den legend som då sattes ihop. Det var Fredriks 
egna biskopar som officierade vid translationsceremonin, och hela spektaklet 
hade en tydlig udd mot den universalkyrklige påven, Alexander III.1 2

Och Edwardslegenden är till väsentlig del följden av de normandiska kungar

1 Walpole a. a. s. 381 f. Charlemagne dans l’empire germanique mê-
2 R. Folz: Le souvenir et la légende de diéval, 1950 s. 203 f.
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nas politiska strävanden, som kulminerade i att Alexander III kanoniserade Ed
ward 1161 — den helgonförklaringen utgjorde f. ö. ett av Fredriks viktigaste 
skäl att vilja kanonisera Karl den store.3

Även sagorna om Olaf den helige och Olaf Tryggvason bör ses i detta sam
manhang. De skrevs vid just den tid då striden mellan universalkyrka och 
kungamakt pågick i Norge. Samtidigt börjar de norska kungarna bli medvetna 
om den nationella propagandans betydelse.

Halvdan Koht är den som mest energiskt hävdat att den norsk-isländska 
noo-talshistoriografin präglas av politiska tendenser och att särskilt kung Sverre 
influerat sagaskrivarna.4 En del av hans argument är diskutabla och har kriti
serats av bl. a. SigurÖur Nordal, Finnur Jonsson och Fredrik Paasche.5 Olaf 
Tryggvasons saga har dock bara i förbigående dragits in i diskussionen.

Oppositionen mot universalkyrkan hade sitt starkaste fäste i Tröndelag. Den 
träder fram någon gång mot 11 oo-talets mitt — exakt när vet man inte ■— 
i samband med att kyrkan börjar ställa ställa större krav på inflytande i rättsligt 
och politiskt hänseende. Den principiella stridsfrågan blir samtidigt ett led i 
kampen mellan olika tronpretendenter och mellan olika delar av landet. Norge 
splittras för lång tid framåt i två delar. Å ena sidan har vi ett av påvemakt 
och biskopar legitimerat kungadöme med förankring i Västlandet och Viken 
och tidvis i allians med Danmark — en tradition som löper från Inge krok
rygg och hans ländermän över Erling skacke och Magnus Erlingsson fram till 
1200-talets haglerkungar. Å andra sidan har vi ett allt mer betydande national- 
kyrkligt välde med centrum i Tröndelag och under ledning av kung Sigurd 
Muns efterföljare: Håkon Härdebred, olika birkebeinska tronpretendenter och 
slutligen Sverre och hans ättlingar. Det är i denna miljö som man bör ha haft 
intresse av att framhäva Olaf Tryggvason — en missionerande kung, som stod 
i spetsen för kyrkan, slogs mot danskarna och till skillnad från Olaf den helige 
inte framstod som tröndernas fiende. Här hade man också förbindelser med 
de nationalkyrkliga strömningarna ute i Europa — Håkon Härdebred erkände 
inte Alexander III utan kejsar Fredriks motpåve, Victor IV.6 Impulsen till den 
äldre Olafs apoteos kan ha kommit från islänningarna, som bevarade Halfreds 
dikter och de fr ode männens uppgifter om missionsverksamheten i Norge och 
på Island. Island hade bättre förbindelser med Tröndelag än med någon annan 
del av Norge, både genom kyrkan och genom de isländska hövdingarnas för
bindelser med kungamakten. Till detta kom att man hade gemensamma in
tressen att försvara gentemot universalkyrkans krav. De isländska godarna hade 
ju sedan länge haft osedvanligt stor makt över kyrkan på Island och de var 
ofta själva prästvigda. De motsatte sig med kraft påvarnas och ärkebiskoparnas 
politik som gick ut på att frånta dem deras makt genom att lägga kyrkorna 
under central förvaltning, förbjuda hövdingar att tjänstgöra som präster och 
genomdriva kanonisk rätt där förut endast världslig rätt hade tillämpats. Striden 
pågår från slutet av 11 oo-talet till långt in på 1300-talet.

Vi vet att Sverre, universalkyrkans främste motståndare, hade goda kontakter

3 Folz, som ovan. Se även Bloch: Les rots 5 I resp.: Snorri Sturlason, 1920; Arkiv
thaumaturges s. 41 f. X X X V I; Edda zy, 1922.

4 Norsk historieskrivning under kong 0 Edv. Bull a. a. s. 197.
Sverre, serskilt Sverresoga, Edda 2, 1914·
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med J}ingeyrar kloster. Abboten, Karl Jönsson, skrev hans biografi, där han 
skildras som utvald och gudabenånad »rex iustus», präst och världslig furste 
på en gång, liksom Melchisedek i Bibeln. Olaf den helige framhålls som Sver
res speciella föredöme och skyddsängel, och »den helige Olafs lag» åberopas 
gentemot de universalkyrkliga motståndarna (jfr Flat. II s. 537, 547, 553, 563, 
577, 581, 605, 633).

Men Sverre tycks ha intresserat sig också för Olaf Tryggvason, och det finns 
tecken på att han influerat Odds bok. I sitt avsnitt om Olaf Tryggvasons 
sista kamp på Ormen långe skriver Odd: »Oc sva sagÖi Sverrir konungr at 
alldri hefSi hann heyrt doemi til, at ne einn konungr hafi staÖit i lyptingu i 
{rvilicri atsocn oc gerÖi sek sva auÖkendan at allir mactti sia hann i orrostu, 
en allir megu J>at skilia at hann ger|u J^etta til agetis ser» (Odd s. 226).

När universalkyrkan i början av 1200-talet trängde fram också på Island 
i biskop Gudmund Arasons person, synes Jungeyramunkarna ha hört till mot
ståndarna. Innan Gudmund ännu blivit biskop (1202) och börjat visa sina uni
versalkyrkliga böjelser, skall han enligt GuSmundar saga ha besökt Jungeyrar. 
Han hyllades där med procession av »Karl åböte ok Gunnlaugr munkr ok 
margir aÖrir», som sjöng: »Yir iste in populo suo mitissimus apparuit, dei 
gratia plenus» etc. Men, tillägger Gudmunds levnadstecknare, detta var innan 
de (=  Karl, Gunnlaug och de andra munkarna) »urÖo af metnaSe blindir» 
och innan »upp reis öfund su ok ofmetnaSr, er si|>an kom fram af mötgangs- 
mönnum hans, |>eim er åvitaÖir vöro of honum um glépe sina» (Bisk. Sögur 
s. 465).

Gissur Hallsson, Gunnlaugs och JåtvarÖar sagas sagesman, hade varit stallare 
hos kung Sigurd Mun, Sverres (föregivne) fader och den universalkyrklige kung 
Inges motståndare (Sturlunga saga I, ed. Johannesson m. fl. s. 60). Gissur torde 
vara en av de hövdingar som beskylls för samröre med den bannlyste Sverre 
i Innocentius III:s brev till islänningarna 1198. Han är i varje fall en av de 
två särskilt angivna adressaterna (den andre är Jön Loptsson) i ärkebiskop 
Östens brev från 1180, där det vädjas om stöd åt de isländska biskoparna och 
ett slut på skörlevnaden bland stormännen och stridslystnaden bland präster
skapet (Dipl. Isl. I s. 299-302). Vid biskopsvalet 1202 i Hölar söker Gissur 
förgäves utmanövrera Gudmund till förmån för sin son Magnus, och när Magnus 
sedermera blir biskop i Skålaholt undviker han sorgfälligt att ta sin kollegas 
och påvemaktens parti mot stormännen (jfr GuÖmundar saga). De isländska 
godar na hade ju sedan länge haft osedvanligt stor makt över kyrkan och var 
ofta själva prästvigda. Påvens och ärkebiskopens krav på ökat inflytande mötte 
de med utpräglad ovilja ända in på 1300-talet. Att birkibeinarnas idéer fick 
resonans i denna miljö är naturligt. Tydligen har munkarna på {ungeyrar upp
trätt som hövdingarnas språkrör.

Det är kungen som framstår som kyrkans ledare och överhuvud i Odds och 
Gunnlaugs sagor om Olaf Tryggvason. Liksom i Pseudo-Turpins krönika är 
han en »apostel», som står i direkt kontakt med Gud. Biskopen (Turpin resp. 
Sigurd) utför bara order. Det är Karl den store själv, inte Turpin, som predikar 
kristen tro för Agulandus. Det är Olaf Tryggvason själv, inte Sigurd, som 
predikar för bönderna på Mostr-tinget och sänder Tangbrand till Island för 
att missionera.
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Martinslegenden erbjuder härvidlag en slående kontrast. Där är det biskopen 
som bestämmer och uppträder med myndighet mot kungen. Han vågar snoppa 
av den mäktige kung Maximus, därför att han själv »postala crapt hafÖi i 
sér». Och vid gästabudet räcker han dryckesbägaren till en av sina präster i 
stället för till Maximus, ty han »virÖe enge annan meira ne maclegra at taca 
vi]} drykio hans en kennimann» (HMS s. 562). Ett sådant beteende skulle 
ha varit otänkbart för Turpin eller Sigurd.

Traditionen om Olaf den heliges dop torde också vara en avspegling av de 
isländska sagaförfattarnas uppfattning i denna fråga. Det är betecknande att 
Theodricus, som står Nidaros-stolen nära och dedicerar sitt verk till ärkebiskop 
Östen, inte vill tro på Olaf Tryggvason som dopförrättare utan håller sig till 
den av Östen själv sanktionerade legend versionen om dopet i Rouen.

Från senare tid har vi ett intressant vittnesbörd om den betydelse som man 
i nationalkyrkliga kretsar på Island tillmätte de stora legendkungarna. Detta 
vittnesbörd påträffas i ett kalendarium, alltså en lista över kyrkans festdagar, 
som troligen tillhört någon kyrka inom den berömda Odde-släktens domäner.7 
(Denna släkt utgjorde tillsammans med Sturlungarna och Haukdalingarna, Gis- 
sur Hallssons ättlingar, Islands förnämsta aristokrati och det främsta hindret 
för universalkyrkans framgång.) Själva helgonlistan återspeglar visserligen — 
som väntat —  ärkebiskopsstolens officiella värderingar: här påträffas t. ex. uni
versalkyrkans främste martyr, Thomas av Becket, mördad i Canterburys dom
kyrka som en följd av sitt nit i kampen mot det världsliga kungadömet. Men 
i kalendariets marginal har en hand från 1200-talets slut fört in dödsdagar na 
för Karl den store, Edward bekännaren, Harold Godwinson, Olaf Tryggvason, 
Sverre och ett flertal av Odde-släktens främsta män. Ännu vid denna tid, alltså 
slutet av 1200-talet, stred Odde-släkten för sin makt över kyrkorna (jfr Bislc. I 
s. 733 f.). Man kan förmoda att de namngivna kungarna och hövdingarna spe
lade en viss roll som politiska symboler i denna kamp — och hade gjort det 
redan länge.

Att stora sagor om Olaf Tryggvason kunde uppstå mer än 150 år efter hans 
död och på ett minimalt underlag av genuin tradition — det är alltså inte så 
egendomligt som Beyschlag menar. Impulsen var given i och med att man 
blev klar över att även den äldre Olaf bedrivit missionsverksamhet. Här fanns 
möjlighet att skapa en ny stor hjältegestalt vid sidan av Olaf den helige. Till 
detta kom tröndska och isländska nationalintressen i den pågående kampen mot 
universalkyrka och danskar; inflytandet från de utländska kungalegenderna och 
framför allt själva idén om kungadömet av Guds nåde, kungen som världsligt 
och andligt överhuvud. Sagor av vitt skiftande slag togs in i berättelsen i brist 
på verkliga fakta. Utvecklingen nådde sin höjdpunkt i Odds och Gunnlaugs 
latinska historier.

Från Odd och Gunnlaug löper en mängd trådar vidare till den »klassiska» 
sagaskrivningen på 1200-talet. Snorre och hans samtida rensar ut eller ratio
naliserar det mirakulösa och legendbetonade, stoppar in skaldevers och fler mo

7 Handskriften, AM 249 C fol., har inte i Islenzkar Artidaskrär, 1893-96 s. 27 f. Ka- 
utgivits i sin helhet, men obituarielistan i lendariet hänföres här till Odde-släkten. 
marginalen finns utgiven av Jon J>orkelsson
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tiv från den gamla hedniska diktningen. Samtidigt ersätter de Odds och Gunn- 
laugs klerikala vändningar med en ny och långt mer raffinerad konstprosa, 
byggd på lakonismer och understatements. På så sätt ger de efterhand Olaf 
Tryggvasons saga en »äkta» och »arkaisk» prägel som lurat mången sentida 
forskare.

Samtidigt uppstår helt nya sagor om bipersonerna, de mindre hjältarna kring 
missionskungen. På samma sätt som historierna om Roland och Ogier gradvis 
tränger undan Karl den store själv, tränger sagorna om Kjartan och Halfred 
undan deras herre, Olaf Tryggvason.

Ett motiv av stor vikt i de första islänningasagorna är som bekant »kunga- 
lyckan», denna övernaturliga kraft som sprider sig från kungen till hans hird- 
män och bringar dem framgång. HallfreSar saga är, som Grpnbech påpekat, sagan 
om en man som »levede hele sitt liv i skyggen af kongens lykke».8 Om Baetke 
har rätt, har motivet sitt ursprung i kristen föreställningsvärld, fastän det efter
hand lösgjort sig och fått en »hednisk» prägel. Kommer kanske en del av 
inspirationen rentav från Pseudo-Turpins och Rolandssångens skildring av för
hållandet mellan Karl och hans män? Alla har de sin del av den gudomliga 
nåd som strömmar över konungen, och den tid då de verkar blir en guldålder 
av samma slag som Olaf Tryggvasons och Olaf den heliges tid i Norge.

Här kommer vi ut på hal is. Men kanske är den ändå säkrare att beträda 
än mycket av det som ännu i dag räknas som fast mark när det gäller islän- 
ningasagornas uppkomst.

8 V or Volkecet I s. 114.

Arkiv = Arkiv för nordisk filologi.
Bisk = Biskupa sögur I—II, ed. HiÖ islenzka bökmentafélag.
HMS =Heilagra Manna Sögur, ed. G. Unger.
Litt.-hist = Finnur Jönssons Den oldnorske og oldislandske Litteraturs Histo- 

rie, 2:a uppl. 1921—24.
MHN = Monumenta Historica Norvegice, ed. G. Storm.
Migne =Patrologice Cursus Completus, series I, Patres Latini, ed. J. P. Migne. 
NGL *= Norges gamle Love, ed. Keyser-Munch.
Skjald =Den norsk-islandske Skjaldedigtning, ed. Finnur Jönsson.


