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En ærefull tid i en ærefull verden. 
 

Alt som skapes av mennesket er til en hver tid under konstant utvikling. Ingenting forblir som 

det var, det fornyes, skiftes ut og oppdateres. Et spennende og populært element innenfor 

historiefaget er å kartlegge slike utviklingsprosesser. Vi forsøker å finne svar på hvordan og 

hvorfor de skjer, og forklare virkningene de får for både samtid og ettertid. Tid og sted som 

står i sentrum for min oppgave; trettenhundretallets Nord – Europa, er et godt eksempel på et 

historisk utsnitt som gjennomgikk store samfunnsmessige endringer både på det 

organisatoriske og det mentale plan. Epoken er selvfølgelig bare en liten brikke i utviklingens 

enorme puslespill, og temaene som granskes i oppgaven blir som et atom i brikken jeg har latt 

meg fascinere av. Det i seg selv er en fascinerende tanke.  

 

Det er en ærefull handling for meg å takke min dedikerte, engasjerte og motiverende veileder 

Arnved Nedkvitne, som skal ha en stor del sæmð ok virðing for at denne oppgaven lot seg 

skrive. Du har ikke bare vært en dyktig lærer, leder og faglig kilde, men også en varm person 

å prate med underveis. Ære tildeles også til Hanne Monclair som stilte opp med sin verdifulle 

kunnskap mot slutten av prosessen. 

 

Familie og venner skal også æres for uvurderlig støtte og motiverende samtaler underveis. 

Likevel vil jeg dele ut den største mengden ære til amma og afi som lærte meg hvor viktig det 

er å vite hvor vi kommer fra, og hva våre forfedre har gjort for oss slik at vi kan leve så gode 

liv som vi gjør i dag.  

 

Ég Þakka ykkur fyrir Það sem Þið gáfuð mér.  

 

 

 

 

 

Atle Einarsson. 
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1. 
Innledning. 

 
 
1.1  Problemstilling og avgrensning. 
 

Oppgavens tittel er blitt formulert slik den er fordi den nevner to kulturbegreper som danner 

grunnlaget for problemstillingen, samtidig som den forklarer hvilken tidsepoke oppgaven vil 

holde seg innenfor. I tillegg omtaler den en bestemt sosial gruppe, altså en gruppe mennesker 

som kan plasseres innunder en felles definisjon. Mer konkret betyr dette at oppgaven sikter 

seg inn mot å undersøke islandske stormenns ulike roller som deltakere i to svært forskjellige 

middelalderske samfunn på 1200 – tallet, med et overordnet fokus på ære. På Island måtte de 

forholde seg til en kompetitiv æreskultur som styrte det normative regelverket, noe som stod i 

kontrast til den hierarkiske hoffkulturen som var i ferd med å vokse frem i Norden og Europa. 

Det å skulle forholde seg til to ulike æreskodekser og samfunnsmodeller samtidig skapte opp 

til flere utfordringer, fordi kriteriene for å oppnå makt og ære ikke samsvarte.  

 

Nedenfor vil det bli vist til tidligere forskning som mener at middelaldermennesket ikke var i 

stand til å oppnå ære innenfor begge kodeksene samtidig fordi æresforståelsene ikke lot seg 

forene. Gjennom oppgaven vil jeg argumentere mot denne forestillingen ved å vise hvordan 

representanter for elitekulturen på Island i den gitte perioden var i stand til både å forstå og 

følge de normative regelverkene som var en forutsetning for å vinne ære innenfor begge 

systemene. Metoden som tas i bruk for å vise dette, er en analyse av hvordan et utvalg 

representative kilder forholder seg til de ulike kulturene. Dette har for det første blitt gjort 

gjennom å analysere kildenes skildringer av sosialiserings- og internaliseringsprosesser på 

tvers av kulturene. For det andre har sagaaktørenes handlinger, handlingsvalg og ønskede 

måloppnåelse blitt studert, for å se om disse kan settes i sammenheng med kildenes æressyn.  

 

Dette betyr at oppgaven er et studium av ulike kulturer og mentaliteter i Norden og Europa, så 

vel som en analyse av sagaaktører i form av islandske stormenn og deres reiser til utenlandske 

hoff og kongehus på 1200 – tallet. Tidsepoken er valgt på bakgrunn av flere forhold. Først og 

fremst er den interessant fordi den islandske krigerkulturen ble isolert i Nord – Europa da de 

nærmeste nabolandene gradvis bygget opp stabile monarkier og tilegnet seg høvisk kultur. I 

tillegg var Island preget av borgerkrigsliknende tilstander, der mange stormenn kjempet om 
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makten. Det norske hoffet, anført av Jarl Skúli og kong Håkon Håkonsson, rettet også sin 

interesse mot øya, i en periode der det var mye kontakt mellom de to landene. De norske 

borgerkrigene ebbet i all hovedsak ut i løpet av de første tiårene av det trettende århundre, og 

kan regnes som historie fra og med 1227 da kongens siste reelle motstandere ble slått.1  Det at 

borgerkrigene opphørte, førte til at Norge ble mer stabilt innad og på ny kunne vende blikket 

utad på jakt etter større innflytelse i Nord - Atlanteren. Dette resulterte i at Islands 

selvstendighet opphørte i 1262/64, da øya ble underlagt det norske maktapparatet.2 Dermed 

gikk det statsløse Island inn i historiebøkene, og med det markerer Norges maktovertakelse 

også slutten på den aktuelle perioden. 

 

1.2 Begrepsdrøfting. 
 

Ære. 
 

Kildegranskningen som ligger til grunn for resultatene som presenteres, er utført ved å studere 

kildene på norrønt og i oversatt form parallelt. Mer presist betyr dette at kildene først har blitt 

studert i sin helhet på moderne norsk eller engelsk, før alle eksempler fra tekstene som 

benyttes i oppgaven har blitt gransket på norrønt. Dette er helt nødvendig for å sikre at det er 

originalforfatterens syn som blir tolket, fordi oversettelser kan forandre betydninger i 

tekstene. For det første kan oversetteren ha gjort bevisste eller ubevisste forandringer for å 

tilpasse oversettelsen, og for det andre kan enkelte betydninger forsvinne fordi de rette 

meningsbærende ordene mangler i språket kilden oversettes til.3  

 

I tillegg finnes det eksempler på ord og begreper som forandrer betydning i takt med 

samfunnets utvikling, og blant dem finnes det en rekke norrøne ord som har blitt oversatt med 

”ære” eller ”honor.” Litteraturhistorikeren Preben Meulengracht Sørensen peker på at den 

terminologiske problematikken ligger i at ærens innhold er en funksjon av samfunnets form, 

noe som forårsaker forandring i takt med samfunnet. Den moderne betydningen av ære 

knyttes til sosiale idealer og prestisjesystemer; en definisjon som blir svært upresis i sagaenes 

kontekster.4 Derfor har de meningsbærende ordene fra den norrøne teksten blitt satt inn i 

                                                 
1 Ribbungenes nederlag mot vermlendingene i 1227. Moseng, Opsahl, Pettersen, Sandmo: Norsk historie 1. 750 - 
1537. 2003. s. 124.  
2. Moseng, Opsahl, Pettersen, Sandmo: Norsk historie 1. 750 - 1537. 2003. s. 137.  
3 Når det gjelder sagaaktørenes navn, har jeg valgt å gjengi dem slik de brukes i de oversatte kildene jeg har 
brukt. Dette skaper samsvarer mellom navn i sitater som gjengis fra kildene, og de jeg bruker i oppgaven. 
4 Sørensen: Fortælling og ære 1993. s. 188. 
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parentes i alle oversatte sitater som inneholder ordet ære, og vil støtte seg til de presise 

definisjonene gitt nedenfor. 

 

Blant begrepene for ære finner vi sómi, sæmð, virðing metorð og metnaðr. Sørensen forklarer 

at de to første ordene knyttes til det å ”være passende for én,” eller med andre ord å oppføre 

seg i henhold til de fastsatte ærefulle samfunnsnormer. Men først og fremst brukes sómi og 

sæmð om kongens tildeling av ære, altså kan betydningen knyttes til verdigrunnlaget som 

definerer forholdet mellom kongen og hans menn; hierarkisk ære. I tillegg kan ordene brukes 

om oppreisning og kompensasjon for en æreskrenkelse, for eksempel gjennom bøter. Videre 

skriver Sørensen at virðing, som kan bety ”verdsettelse” eller ”vurdering,” også kan 

oversettes med ordet aktelse om det overføres til mennesker. Dette brukes oftere i 

konfliktsammenhenger, og kan derfor brukes om den æren som oppnås gjennom kamp og 

konkurrerende forhold. Metorð og metnaðr blir på sin side brukt om måling av materielle 

verdier og menneskelige handlinger, og kan bli oversatt med å ”bedømme, verdsette” og 

”vurdere.”5  

 

I tillegg blir ordene frama og vegr oversatt med ære i Egils saga Skalla-grímssonar. 

Betydningen av ordet frama er å ”fremme, føre frem, fullføre.” Men det kan også bety å 

”merke seg ut” eller å ”hedres.” Vegr har et utall av betydninger ved siden av ”heder” og 

”ære,” blant annet ”framgang, ferd, lei, retning, utvei” og ”fremgangsmåte.” Torill Marlene 

Sandberg definerer ytterligere to ord som brukes i Soga om Laksdølane, hvor det første er 

fremd. Dette ordet kan oversettes med ”fremming, heder, ære.” Det andre ordet, dýrliga, 

knyttes til kristen ære, og betyr ”herlig, hederlig, ærefullt.”6 

 

Kultur og mentalitet. 
 

Kultur og mentalitet er to begreper som kan defineres og vektlegges på ulike måter avhengig 

av hvilken kontekst som benyttes. Blant flere alternative definisjoner av kultur, fungerer 

følgende godt her: ”resultatene av en periodes, et samfunns, en gruppes samlede åndelige og 

materielle virksomhet (på et visst trinn.)”7 Det blir fruktbart å støtte seg til denne 

fremstillingen fordi det presiseres at begrepet omfatter alt fra skikk og bruk til språk og 

litteratur, så vel som økonomiske og materielle forhold innenfor en avgrenset tidsperiode. I 
                                                 
5 Sørensen: Fortælling og ære s. 188-190. 
6 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. 2001, s. 10. 
7 http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html 13.05.09 
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tillegg knyttes begrepet til bestemte trinn, noe som åpner for at det kan eksistere ulike kulturer 

innenfor det samme geografiske området forutsatt av at det eksisterer ulike sosiale lag.  

 

Mentalitet blir fruktbart å definere som en tankegang eller forestilling som kan læres. En 

forestilling skapes på bakgrunn av sosial påvirkning, men kan også endres om alternative 

påvirkningskilder blir tilgjengelig for individet. En slik endring behøver ikke skape en 

permanent mental forandring hos individet, fordi en kan besitte ulike forestillinger samtidig. 

Mentalitet skiller seg derfor fra ideologi, som på sin side definerer fundamentale ideer 

innenfor et politisk system eller et livssyn. 

 

Kompetitiv og hierarkisk æresforståelse. 
 

Disse begrepene har blitt brukt for å skille mellom ulike forståelser av ære innenfor de to 

aktuelle kultursfærene i tidligere litteratur.8 Kompetitiv æresforståelse gjenspeiler den gamle 

norrøne samfunnsmodellen der en aktør vinner ære på bekostning av en annen. For å oppnå 

dette må aktøren utføre handlinger som blir vurdert ærefulle av en tredjepart. Et eksempel på 

dette er å komme seirende ut av en konflikt i form av en feide eller en rettstvist,9 der resultatet 

blir at ære overføres fra den tapende til den seirende part.10 Altså beskriver begrepet en 

konkurransebasert mentalitet der aktøren må være aktivt deltagende for å oppnå et tellende 

resultat. 

 

Hierarkisk ære skildrer kongens æresoppfattelse innenfor høvisk kulturtradisjon. I motsetning 

til den kompetitive æresoppfattelsen behøver ikke kongen å utføre bestemte handlinger for å 

opprettholde æren; han er plassert øverst på rangstigen på bakgrunn av sin tittel. 

Forestillingen går ut på at kongens ære er ubestridt på bakgrunn av et verdigrunnlag, og kan 

derfor ikke utkonkurreres av personer som står under ham i hierarkiet. Derimot kan kongen 

dele ut ære, gjennom for eksempel gaver og utnevnelser. 

 

 

 

                                                 
8 Eksempel: Sørensen: Fortælling og ære. 
9 Rettstvist forstås i moderne norsk som sivil rettssak. I forhold til det islandske samfunnet på 1200 – tallet, 
bruker jeg begrepet for å omtale saker som ble løst ved tinget.  
10 Tredjeparten defineres som den kompetitive æresgruppen, og består av øvrige personer i samfunnet som ikke 
er involvert i konflikten.  
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1.3 Teoretisk begrepsapparat. 
 

I og med at analyser av kultur og mentalitet innenfor bestemte sosiale felt er en sentral del av 

oppgaven, er det naturlig at en bit antropologi og sosiologi kommer på banen. Det er derfor 

interessant å gå inn på den franske teoretikeren og antropologen Pierre Bordieus tilnærming til 

”habitus;” et begrep som kan fungere som en illustrasjon for interaksjon og handlingsvalg 

både innenfor og på tvers av ulike sosiale og kulturelle felt.   

 

Bordieu ser for seg at vi alle til en viss grad styres etter interesser som skapes innenfor sosiale 

felt der vi ferdes. De regulerer og genererer hvordan vi i praksis ter oss og hvordan vi 

oppfatter ulike situasjoner. Det er resultatet av denne sosialiseringen Bordieu kaller habitus.11 

Videre understreker han at habitus ikke kommer som et resultat av normer på makronivå. Det 

skapes gjennom sosialisering, noe som kan forklares som kognitive strukturer som blir 

generert gjennom ens egen sosiale sfære: 

 

To eliminate the need to resort to ”rules,” it would be necessary to establish in each case a complete 
description (which invocation of rules allows one to dispense with) of the relation between the habitus, 
as a socially constituted system of cognitive and motivating structures, and the socially structured 
situation in which the agent’s interests are defined, and with them the objective functions and subjective 
motivations of their practices.12 
 

Dette betyr at habitus blir dannet ut fra individets sosiale og økonomiske virkelighet, som 

igjen blir basis for aktørens synsvinkler og oppfattelser. Aktørens interesser, som Bordieu 

kaller dem, blir dermed farget og definert ut fra et overindividuelt strukturert system, som til 

en viss grad styrer individets holdninger. Disse interessene blir generert og utformet innenfor 

de sosiale felt aktøren forholder seg til, det vil si ulike sosiale grupperinger. Den hierarkiske 

og den kompetitive æresmodellen illustrerer godt forskjellen på to ulike sosiale felt, der 

interesser vil bli utformet i forskjellige retninger.  

 

Som et eksempel fra vår egen tid kan habitus benyttes til å forklare hvorfor det er større 

sannsynlighet for at person A, som har foreldre med høyere utdanning selv velger å gå i 

samme retning, fremfor person B som kommer fra et lavt utdannet hjem. Sannsynligheten for 

at person As sosiale og økonomiske virkelighet og bakgrunn har generert en motivasjon 

gjennom en oppfatning og forståelse av høyere utdanning som en nødvendighet for selv å 

oppnå en ideell fremtid, vil være større enn hos person B hvor de kognitive strukturene kan ha 
                                                 
11 Bordieu: Outline of a Theory of Practice. 2006. s. 72. 
12 Bordieu: Outline of a Theory of Practice. s. 76.  
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utviklet seg noe annerledes. Dette eksempelet viser at det genereres en motivasjon hos person 

A, til tross for at den er uavhengig av regler på makronivå. Ingenting tilsier at han skal ta 

høyere utdanning, men det ligger hos ham en interesse for dette som er blitt generert i det 

overindividuelle og objektive struktursystemet habitus.  

 

Habitus og sosiale felt er begreper som fungerer godt for å forklare handlingsmønstre innenfor 

kompetitiv og hierarkisk kultur. Et eksempel som kan illustrere dette, er å se de ulike 

æresbegrepene i henhold til Bordieus ”modes of generation,” eller modeller av generering. 

Det som ligger i begrepet er at ulike habitus generer ulike interesser, motivasjoner og 

oppfattelser.13 I en situasjon fra Egils saga Skalla-grímssonar der Egil Skallagrimsson deltar i 

en drikkekonkurranse, ender seansen med at han kaster opp i ansiktet på sin motstander da 

han innser at han ikke er i stand til å vinne.14 Egil er et klassisk eksempel på en sagaaktør som 

blir fremstilt etter den kompetitive æresmodellen. Konkurransementaliteten driver i dette 

eksempelet Egil til å gjennomføre en handling som innenfor det sosiale feltet han tilhører, kan 

forklares gjennom en motivasjon for å unngå tap av ære. Å gå utendørs for å kaste opp ville 

for Egil være et større nederlag, da dette ville resultert i tap av konkurransen og derav 

ærestap. Ved å kaste opp på sin motstander demonstrerer han derimot at han ikke aksepterer å 

la seg utkonkurrere. Altså fungerer dette eksempelet som en god illustrasjon på hvordan et 

handlingsmønster påvirket av en bestemt ”mode of generation” kan virke naturlig og 

gjennomtenkt for de som er formet av den, mens handlingene kan fremstå som totalt 

uakseptable hos andre. Konsekvensene av slik oppførsel innenfor den hierarkiske 

æresmodellen ville vært fatale.  

 

1.4  Den høviske kulturen.  
 

1200 - tallet var som nevnt en tid preget av store politiske og sosiale endringer i Norge og på 

Island, noe som gjør perioden lite enhetlig. En av hovedårsakene til endringene var 

innflytelsen av europeisk hoffkultur og litteratur. Hva kjennetegner denne kulturen, og 

hvordan påvirket innflytelsen den sosiale bakgrunnen i nord?  

 

Europeisk høymiddelalderkultur har ofte blitt fremstilt fra to synsvinkler. På den ene siden 

finner vi det harde og brutale føydale samfunnet preget av maktkampen mellom konge- og 

                                                 
13 Bordieu: Outline of a Theory of Practice. s. 78. 
14 Egilssoga. 2001. s. 167.  
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kirkemakt, blodige konflikter og de rikes utnytting av de fattige, mens den andre vinkelen 

preges av den romantiske litteraturen som er proppfull av noble riddere og vakre jomfruer. 

Ved å legge begge synspunktene til grunn kan vi oppnå en fremstilling på to ulike plan, der 

den brutale siden beskriver virkeligheten mens den romantiske viser til den ideelle kulturen 

hoffet ønsket å fremstille seg selv etter. Skulle da dette tilsi at den litterære synsvinkel bør 

forkastes i en hver historisk fremstilling av europeisk middelalder da den ikke gir et korrekt 

bilde av fortiden?  

 

Den tyske professoren Joachim Bumke omtaler Courtly romances som poetiske håndbøker 

om adelens kultur,15 der skildringen av høvisk etikette var av like stor betydning for adelen 

som selve fortellingene.16 Det han legger i dette, er at den høviske kulturens litteratur befestet 

seg som et idealiserende selvbilde der hoffolket kunne skille seg selv ut fra de lavere 

samfunnsklassene. Det kan dermed sies at denne litteraturens hovedformål ikke var å 

illustrere dagliglivet ved hoffet, til tross for at det kan inngå, det er derimot de kulturelle 

aspektene som stod i sentrum. Dette kan illustreres med et utdrag fra Bumke der han også 

forklarer hvordan høvisk kultur i all sin pomp og prakt kunne ha et fotfeste i den virkelige 

verden:  

 

The only thing people strove for in this world [som skildres I den høviske litteraturen] was moral and 
social self - perfection. Clearly, this extremely unrealistic picture of society was conceived as opposite 
of real life, and must be interpreted as such. But there existed one sphere of reality into which the 
gloomy aspects of daily life did not intrude, and where noble society did manifest all the glory of its 
wealth and ceremonial etiquette: the feast at the court. The historical accounts of the great court feasts 
of the Hohenstaufen period reveal that these festive gatherings were of great importance for the self - 
image of noble society. Courtly society as a historical phenomenon is best documented on these 
occasions, and the reason is not only that the sources rarely allow us a glimpse of daily life: it appears 
that the nobility exhibited only in these exceptional moments a social behavior that was considered 
particularly courtly.17 

     

Bumke ønsker å fortelle oss at hofflitteraturen kunne gjenspeiles i virkeligheten gjennom 

store seremonielle festiviteter ved hoffet, samtidig som litteraturen fremstilte denne livsstilen 

som normal blant nobiliteten. Litteraturens rolle blir dermed å skape en svært idealistisk 

verden der nobiliteten lever etter en kodeks som ikke reflekterer virkeligheten, men som 

reflekterer aristokratiets eget selvbilde og seremonielle uttrykk til både dem selv og 

                                                 
15 Litteratur skrevet i samtiden. 
16 Bumke: Courtly Culture: Literature & Society in the High Middle Ages. 1991, s. 8.  
17 Bumke: Courtly Culture: Literature & Society in the High Middle Ages. s. 4. 
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allmennheten.18 Den gir uttrykk for samtidens mentalitet ved hoffet og festivitetene og deres 

seremonielle sider kan fortelle oss mye om et svært utviklet kulturbegrep. Derfor er 

litteraturen hoffpoetene produserte av høy verdi om vi ønsker å analysere de kulturelle og 

mentale aspektene ved europeiske hoff.  

 

Bumkes argumentasjon forutsetter at mennesker ved hoffet kunne opptre ulikt i ulike sosiale 

felter. Han skiller hovedsakelig mellom aktørenes offentlige sfære, representert gjennom 

seremonielle tilstelninger der de levde opp til hoffkulturens idealtypiske sider, og den private 

sfære hvor behovet for å følge disse idealene ikke var like relevante. Å hevde at aktørene 

kunne forholde seg til ulike sosiale felter og å opptre ulikt fra et felt til et annet, er en påstand 

jeg støtter. Men likevel finnes det grunnlag for å stille seg kritisk til hans fremstilling av 

skillelinjen mellom det idealtypiske på den ene siden og praksis på den andre som tilnærmet 

vanntett. Om en aktør skulle kunne opptre etter hoffkulturens idealer ved bestemte 

tilstelninger, vil dette forutsette at aktøren har gått gjennom en betydelig sosialisering i 

retning av det aktuelle sosiale feltet. Det lar seg ikke gjøre å utøve en rolle en ikke har god 

kjennskap til. Aktøren må gjennom en tilpasning, altså sosialisering, som igjen vil påvirke 

aktørens væremåte innenfor alle sosiale felt vedkommende beveger seg innenfor. Denne 

kritikken er derfor ikke rettet mot Bumkes idé om at aktørene kunne tre inn i en rolle ved 

seremonielle tilstelninger, men det kunne ikke forekomme uten at det hadde oppstått en 

mental sosialisering i høvisk kulturell retning.  

 

Dette poenget kan forfølges gjennom å se på betydningen høvisk litteratur hadde i samtiden. 

Litteraturhistoriker C. Stephen Jaeger drar frem den kjente fortellingen om Tristan og Isolde 

som et eksempel, der høviske verdier kommer godt frem.19 Litteratur kunne være en av flere 

faktorer som bidro til sosialisering gjennom å opptre som et læreverk i fortellerform: ”[…] 

affiability, amiability, humility and modesty were in fact the qualities by which men sought 

and won favor at court.”20 Det å følge den høviske kodeksen under de rette omstendighetene 

ved hoffet kunne gi positive resultater sosialt. Aktører ved hoffet ville bevisst søke etter den 

høviske kodeksen dersom det ville gagne dem. Om dette skal gi mening, forutsetter det at 

hoffkulturen må ha blitt praktisert utover kun enkelte seremonielle tilstelninger.   
                                                 
18 Det er viktig å merke seg at da denne litteraturen kom i høymiddelalderen, var den i all hovedsak forbeholdt 
eliten fordi lese- og skrivekunsten var nærmest ikke-eksisterende blant lavere samfunnslag. Altså var litteraturen 
både skrevet av- og for eliten. Nedkvitne: The Social Consequences of Literacy in Medieval Scandinavia. 2004. 
s. 151 - 152.  
19 Jaeger: The Origins of Courtliness. 1991. s. 102. 
20 Jaeger: The Origins of Courtliness.  s. 57. 
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Høvisk kulturpåvirkning i Norge og på Island. 
 

Før Håkon Håkonsson regjerte var høvisk kultur et heller ukjent fenomen blant norske 

stormenn. Historikeren Sverre Bagge viser til at kongesagaer som ble skrevet før Håkons tid 

gjerne beskriver folkelige konger som omgås vanlige mennesker.21 I Kongespeilet, (Konungs 

skuggsjá,) et normativt verk om høvisk skikk og bruk som ble skrevet i Norge rundt midten av 

1200 - tallet, fremstilles kongen på en helt annen måte.22 Han skal handle ut fra det som best 

gagner riket og dets folk, og ikke minst skal han etterlikne Gud. Kongen er i Guds embete, og 

står dermed kun under Herren, men over andre mennesker. Boken forklarer ikke bare hvordan 

kongen bør oppføre seg, den viser til en hierarkisk struktur som forteller om riktig høvisk 

opptreden for alle mennesker som omgås kongen. Bagge viser til eksempler der det forklares 

hvordan kongens menn skal ri på riktig plass rundt kongen, eller hvordan det høver seg å sette 

seg til bords i kongens selskap.23  

 

Årsaken til at hofflitteraturen i Norge endret seg i løpet av det trettende århundret ligger i at 

Håkon Håkonsson skal ha ønsket at høvisk litteratur skulle oversettes og leses i hans rike. 

Bagge omtaler dette som forsøk på ”kulturell opprustning,” der den uregjerlige og 

konkurrerende mentaliteten skulle erstattes med den mer siviliserte ideen om å forholde seg til 

sin plass i hierarkiet.24 Det er viktig å understreke at Kongespeilet og ridderkulturen kun 

indikerer et ønske om en normativ holdningsendring, de sier ingenting om hvordan de 

eventuelt ble utført i praksis. Det som likevel kan slås fast, er at den norske eliten lot seg 

påvirke av europeisk hoffkultur på 1200 - tallet.  

 

Den europeiske hoffkulturens påvirkning på Island er mer komplisert å si noe om sett i 

forhold til Norge og Europa. Island forble et feidesamfunn hvor det kompetitive æressystemet 

regjerte frem til 1262/64, og det er derfor lett å konkludere med at påvirkningen må ha vært 

svært liten. Likevel er det en del som indikerer holdningsendringer som samsvarer med den 

hierarkiske æresforståelsen på Island i denne perioden. Endringene kan selvsagt ikke 

sammenliknes med den sosialiseringen vi ser under Håkon i Norge, men en mental utvikling 

kan spores gjennom sagamaterialet. Dette blir diskutert i underkapittel 1.6, samtidig som det 

                                                 
21 Bagge: Mennesket i middelalderens Norge. 1998. s. 183. 
22 Sannsynligvis skrevet på oppdrag av Håkon Håkonson. ”Verket Kongespeilet ble til omkring 1250 (det eldste 
fullstendige håndskriftet er fra rundt 1275), og den anonyme forfatteren tilhørte trolig miljøet rundt Håkon 
Håkonsson.” Sitat hentet fra: http://www.forskning.no/Artikler/2005/juli/1121171012.19  11.05.07 
23 Bagge: Mennesket i middelalderens Norge. s. 183, 186. 
24 Bagge: Mennesket i middelalderens Norge. s. 186 - 187.  
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kommer klart frem av analysene i kapittel to og tre. Tilslutt i dette avsnittet er det viktig å 

påpeke at gjennomgangen av hoff- og ridderkulturen på 1200 - tallet viser at den var i 

konstant utvikling, noe som skaper en metodisk utfordring for oppgaven.  

 

1.5  Historiografi.  
 

Det vil her bli tatt opp et par temaer som er interessante for oppgaven, samtidig som målet er 

å vise at tidligere syn kan utfordres. Det første temaet er Sørensens syn på forholdet mellom 

kompetitiv og hierarkisk æreskultur. Han viser til Íslendinga saga som forteller om Snorri 

Sturlusons reise til Norge i 1218.25 Dette oppholdet resulterte i at Snorri fikk tildelt titler som 

gjorde ham til en av kongens menn, i tillegg til at han fikk storslåtte gaver.26 Snorri ble tildelt 

stor ære gjennom den hierarkiske æresmodellen, da den ble gitt ham på kongehusets eget 

initiativ. Titlene tilhørte den hierarkiske æresforståelsen, og var uten verdi da han returnerte til 

Island:  

 

På Island blev denne hæder frataget ham igen, fordi han var uden for fyrstens magtsfære. Hæderen 
gælder ikke i det islandske samfund, fordi det bygger på en anden slags ære, nemlig den, som udveksles 
mellem mænd i en gensidig vurdering af deres værd.27  

 

Konklusjonen blir dermed at den ære Snorri oppnådde i Norge, var uten betydning på Island 

fordi den hierarkiske æresmodellen ikke lot seg forene med den kompetitive. Som et resultat 

av denne uforenligheten, dannet det seg utover på 1200 - tallet en liten stormannsklasse blant 

islendinger som opparbeidet seg en selvoppfattelse som var nærmere den hierarkiske.28  

 

Det er riktig at hierarkiske titler utdelt ved utenlandske hoff formelt var av liten eller ingen 

betydning på Island, men sagaene gir likevel mange eksempler på fascinasjon av det 

høviske.29 I tillegg finnes det flere eksempler på sagaaktører som forholdt seg til begge 

æresforståelsene, og fikk ære innenfor begge kodeksene. Sørensens syn blir med dette 

utfordret i oppgaven, fordi det finnes grunnlag for å mene at æreskodeksene var forenelige. 

                                                 
25 En av flere verk i Sturlungasaga.  
26 Sørensen: Fortælling og ære s. 121. 
27 Sørensen: Fortælling og ære s. 123. 
28 Sørensen: Fortælling og ære s. 126. 
29 I et eksempel fra Laxdæla saga beskrives det med store ord hvordan den islandske stormannen Olav Pá blir 
sett opp til på Island når det blir kjent at han er i slekt med en irsk konge. I et annet eksempel fra Njála saga, 
hvor en annen stormann kalt Tråin blir beskrevet, legges det vekt på hans staselige klær og våpen, hvorav hans 
spyd er en gave fra Håkon Jarl.  Slike eksempler vil bli analysert i andre, tredje og fjerde kapittel, der ulike syn 
på både hierarkisk og kompetitiv kultur i sagamaterialet vil bli diskutert. Soga om laksdølane s. 63.  Njålssoga. s. 
141. 
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Det samme gjelder hans hypotese om at uforenligheten mellom de ulike æreskulturene skapte 

en egen stormannsklasse blant islandske stormenn som fjernet seg fra det kompetitive 

systemet ved å tilegne seg det hierarkiske. Hvorfor kan ikke middelaldermennesket ha 

opptrådt i ulike roller for å vinne ære innenfor begge sosiale sfærer?  

 

Bagge har studert Heimskringla med det mål for øye å avsløre Snorri Sturlusons holdninger til 

samfunnsmessige og politiske forhold.30 Hans diskusjon om æresbegrepet knyttes i all 

hovedsak til maktkampene mellom de norske kongene, og gir en hypotese om at ære først og 

fremst er en konsekvens av suksess.31 Dette vil si at han skildrer æren som følger tronen. Sett i 

forhold til kompetitiv æresforståelse der ære vinnes på bekostning av andre, er Bagges 

fremstilling plausibel. Men spørsmålet er om ikke Snorris æresforståelse i Heimskringla bør 

studeres fra flere hold. For å få ære var en avhengig av å utføre handlinger æresgruppen anså 

som ærefulle. Er det derfor mulig at ære også kan brukes bevisst for å oppnå suksess?  

 

Et annet poeng Bagge diskuterer er at Snorri ikke var i stand til å forstå ideologien ved det 

norske hoffet fordi den skiller seg fra hans egen samfunnsforståelse. Snorri tilhørte et 

samfunn og et politisk miljø der en ikke var vant til å tenke ut fra ulike ideologier samtidig.32 

Dette synet kan også studeres fra flere hold. Bagge skriver om ulike ideologier, men ikke 

mentale forestillinger. Snorri ble hirdmann og fikk hierarkiske titler i Norge. Kunne han fått 

dette om han ikke lot seg sosialisere inn i kongens sosiale sfære? Hvilken betydning fikk dette 

for Snorris forhold til æresforståelsene?  

 

Et annet interessant poeng er ulike betydninger av gavegivning i sagamaterialet. Hanne 

Monclair har studert gavegivning i et bredt utvalg sagaer, og kommet frem til at 

gaveutveksling i de tidlige sagaene har en rivaliserende karakter mens senere sagaer bærer 

preg av at gaver hovedsakelig gis fra leder til tilhenger.33  Denne undersøkelsen kan relateres 

til ulikhetene innenfor hierarkisk og kompetitiv æresforståelse, og vil derfor legges til grunn i 

beslektede eksempler. Snorri fikk for eksempel mange storslåtte gaver fra det norske hoffet. 

                                                 
30 Bagges problemstilling diskuteres I underkapittel 4.1: Innledning. 
31 Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. s. 165. 
32 Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. s. 145. 
33 Den rivaliserende holdningen i de tidligere sagaene viser at gavegivning ble sett på som en konkurrerende 
handling, der opprettholdelse av symmetri og fremheving av personlig likeverd var viktig. I de senere sagaene 
der gavegivningen hovedsakelig gikk fra leder til tilhenger, fokuseres det mer på gavens utsmykking og verdi. 
Resultatet blir at de i sterkere grad fremhever giverens personlige status. Monclair: Lederskapsideologi på Island 
I det 13. århundre. En analyse av gavegivning, gjestebud og lederfremtoning i islandsk sagamateriale. 2003. s. 
139. 
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Hvordan ble dette mottatt blant den islandske æresgruppen? Kunne æren Snorri her fikk bli 

vurdert ærefull innenfor den kompetitive forståelsen?  

 

En annen historiker som har diskutert en nært beslektet problemstilling, er Torill Marlene 

Sandberg. Hun har sett på hvordan æresbegrepet brukes om kvinner i middelalderen, og 

diskutert i hvilken grad kvinner var ærefulle. Hun har kommet frem til at i likhet med menn, 

kjempet også kvinner for personlig ære selv om den ble utkjempet på andre arenaer.34 I tillegg 

har hun utført en kvantitativ undersøkelse av ord for ære i blant annet Laxdæla saga, hvor hun 

har kommet frem til at ord som beskriver den hierarkiske æresforståelsen oppfattes som 

spesielt ærefulle av forfatteren.35 Sandbergs resultater er høyst relevante i kapittel tre hvor de 

ulike æresforståelsene i Laxdæla saga analyseres. Hennes funn om at den hierarkiske 

æresforståelsen gis stor verdi i sagaen vil det bygges videre på her.  

 

1.6 Sagaer som historisk kilde.  
 

Kildene som analyseres i oppgaven er et utvalg fra det omfattende sagamaterialet. Sagaene 

varierer i innhold og formål, og deles derfor gjerne opp i flere underliggende sjangere. For 

sagaene som benyttes her, fungerer det godt å bruke en tredeling lik den Jónas Kristjánsson 

beskriver i Eddas and Sagas: Den første gruppen vil bli omtalt som ættesagaer, 

(Íslendingasögur,) den andre som samtidssagaer om islandske forhold, (samtíðarsögur,) og 

den siste som kongesagaer. (Konungasögur.)36  

 

Ættesagaer. 
 

Ættesagaene er i hovedsak skrevet i løpet av 1200 – tallet. Handlingen i tekstene derimot, tar 

utgangspunkt i landnåmsmennene og deres etterkommere.37 Tidsrommet det da er snakk om, 

spenner fra andre halvdel av det niende århundre og frem til det ellevte. Dette betyr at 

forfatterne, som hadde sin levetid ett par århundre senere, hovedsakelig må ha basert seg på 

annenhåndskilder. Med ”annenhåndskilde” menes at forfatterens kilde, på lik linje med 

forfatteren selv, ikke har vært i direkte kontakt med sagafortellingens aktører. Fortellingen har 

blitt overført gjennom muntlig tradisjon, via flere ledd. Sagaforfatteren blir altså skribenten 

                                                 
34 Sandbergs undersøkelse diskuteres i underkapittel 3.1: Innledning. Sandberg: Kvinner og ære. 
Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 93. 
35 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 25, 72. 
36 Kristjansson: Eddas and Sagas. 1997. 
37 Islands første kolonister.  
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som skriver den tradisjonsrike fortellingen om sine forfedre ned. Om ættesagaenes tilblivelse i 

hovedsak var slik, betyr det at brorparten av forfatternes kilder var muntlige, i tillegg til at 

deres egne fremstillinger og narrative utforming har påvirket tekstene i stor grad. 

Ættesagaenes troverdighet som historiske kilder har derfor vært mye diskutert blant 

historikere. 

 

Det tradisjonelle synet som dominerte på 1800 - tallet gikk ut på at sagaene var fullt og helt 

formet etter muntlig tradisjon, og ble sett på som mer eller mindre fullverdige og troverdige 

beretninger.38 Dette synspunktet ble forkastet i løpet av det tjuende århundre, og ble av en del 

historikere og særlig litteraturhistorikere erstattet av et syn som stemplet ættesagaene som ren 

fiksjon. Pendelen har de siste årene gått tilbake i retning av å akseptere disse sagaene som 

historiske kilder, ikke minst på grunn av nye analytiske metoder. Denne utviklingen kan 

utdypes ved å se på hva noen forskere har skrevet tidligere. 

 

Björn Magnússon Ólsen (1850 – 1919), som var Háskóli Íslands39 første professor i islandske 

studier, skrev følgende:  

 

[…]…) sagas of Icelanders were composed by creative writers on the basis of all sorts of material: old 
poetry, oral traditions, written sources, literary models, even contemporary events which the authors 
transmuted to the credit or discredit of saga-age men and women.40 

 

Ólsen åpner her for at forfatterne hadde et større mangfold av kilder enn de muntlige, og var 

med sine utspill blant de første til å utfordre det tradisjonelle synet på sagaene fra 1800 - 

tallet. Ólsen ønsker med dette å argumentere for at sagaforfatterne hadde kildemateriale og 

maler som kunne supplere den muntlige tradisjonen. Videre bruker han dette som et argument 

for å forklare hvordan sagaforfatterne skapte gode litterære fortellinger om fortiden, og ikke 

nødvendigvis historiske beretninger. Det vokste etter hvert frem en felles litterær mal om 

hvordan sagalitteraturen skulle utformes.  

 

Sett fra det historievitenskapelige synspunkt har Ólsens brudd med det tradisjonelle synet mye 

for seg. Som et eksempel kan det refereres til at også Kristjánsson påpeker sagaenes bruk av 

ulike tekstkilder som eksisterte i forfatternes samtid; genealogier, dikt, vers, anekdoter og 

andre tidligere skrifter. Videre nevner han hvordan sagatekstene til tider gjennomsyres av 
                                                 
38 Kristjansson: Eddas and Sagas s. 204. 
39 Universitetet i Reykjavík. 
40 Kristjansson: Eddas and Sagas s. 205. 
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detaljerte oppramsinger av blant annet steds- og personnavn.41 Dette skulle tilsi at det faktisk 

er mulig å spore elementer av et bevisst historisk arbeide fra forfatternes side, der ulike 

tilgjengelige kilder er brukt for å skape en mest mulig korrekt historisk fremstilling. Det kan 

iallfall slås fast at forfatterne ikke stod helt fritt i sin utforming av sagatekstene, da de hadde 

et kildemateriale de måtte forholde seg til.  

 

Sørensen er riktignok i konsensus med den historievitenskapelige synsvinkel når han skriver 

(1993) at sagaene ble skrevet på bakgrunn av den viten om fortiden som var tilgjengelig, og 

viser til at sagaenes grunnleggende fremstilling av samfunn og kultur stemmer overens.42 

Likevel avfeier han at dette kan analyseres historisk, fordi sagaenes begivenheter og kulturelle 

rammer tilrettelegges etter et bestemt litterært mønster.43 Det er nettopp den litterære 

uttrykksformen, det narrative elementet, Sørensen mener ikke lar seg kombinere med 

historikerens metoder. Dette argumenterer han for gjennom å si at sagaen og den moderne 

historiker ikke søker den samme historien, fordi ”sagaen fremstiller meningsfulde billeder af 

fortiden. Historikeren leder efter kendsgerninger, som han kan sammensætte til sine egne 

meningsfuldheder.” Disse kjensgjerningene mener han kun kan tjene det litterære formål i 

sagatekstene, fordi man ikke kan ”[…]…) lægge middelalderteksterne i kildekritikkens 

syrebad og få blotlagt «den historiske sandhed» under den litterære bemaling.”44 Som 

konklusjon skriver Sørensen at vi på forhånd må velge hvorvidt sagatekstene skal forstås som 

historieskriving eller fiksjon, og at analyser må innrettes etter enten/ eller metoden. Dette 

betyr at han neglisjerer muligheten for at tekstene kan bestå av en kombinasjon av fakta og 

fiksjon, noe som igjen gjør det mer metodisk krevende å bruke dem som historiske kilder.   

 

Sørensen skiller mellom historisk, litterær og antropologisk tilnærming, men argumenterer for 

at en sagatekst uansett må sees på som skjønnlitteratur på grunn av dens litterære utforming.45 

Det er riktig at det blir vanskelig å bruke ættesagaene på en annen måte om de leses som 

beretninger, men det Sørensen ikke fletter inn i sin argumentasjon er muligheten for 

levningsanalyse. Denne metoden går ut på å analysere sagaforfatterens avsløringer av egne 

holdninger og oppfatninger. Målet med å analysere en skriftlig kilde som levning, er med 

andre ord å finne ut av hva den kan fortelle oss om det samfunnet den selv er et produkt av. 

                                                 
41 Kristjansson: Eddas and Sagas s. 206. 
42 Sørensen: Fortælling og ære s. 18, 25. 
43 Sørensen: Fortælling og ære s. 21. 
44 Sørensen: Fortælling og ære s. 18 - 19. 
45 Sørensen: Fortælling og ære s. 22, 25. 
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Dette kan eksemplifiseres med at det ikke er relevant for en historiker å studere enkeltstående 

hendelser i handlingsforløpet fra en ættesaga som historiske sannheter, men derimot vil det å 

analysere forfatterens forståelse av hendelsene være interessant. Om vi søker etter svar på 

årsaker til at sagaaktører handler på en bestemt måte, eller gransker hvilke verdier de 

verdsetter, kan vi analysere oss frem til mentale forestillinger som peker tilbake til forfatteren. 

Gjentas denne prosessen flere ganger slik at vi har konklusjoner om flere forfattere som alle 

var en del av et bestemt samfunn innenfor en avgrenset tidsperiode, vil vi kunne få mange 

svar om hvordan disse forfatterne oppfattet sitt eget samfunn. Derfor behøver vi ikke å 

avgjøre hvorvidt tekstene er historieskriving eller fiksjon på forhånd slik Sørensen skriver, det 

avgjørende er å bruke en relevant analytisk metode. 

 

Argumentasjonen ender derfor med at ættesagaene kan benyttes som levninger, men ikke som 

beretninger. Som levninger har denne sagasjangeren god historisk kildeverdi for oppgaven 

gjennom blant annet de ulike synene som kommer til uttrykk overfor det norske og det 

islandske samfunnet. Et eksempel på dette er en undersøkelse utført av Johan Anton 

Rønneberg Rygg hvor han setter levningskronologi, det vil si når det er antatt at sagaene ble 

skrevet, i sammenheng med holdningene forfatterne fremstiller i tekstene. Han viser til at 

voldsmentaliteten endrer seg fra å dyrke fri voldsutøvelse i tidlige sagaer, til å besitte en 

holdning der vold er mindre akseptert i de senere.46 Monclair, som har gjort en liknende 

undersøkelse der hun har undersøkt lederskapsideologi, viser til at sagaer som ble skrevet i 

tiden før Island ble underlagt den norske kongen i 1262/64 legger vekt på høvdingen, eller 

den islandske stormannen som den ærefulle lederskapsskikkelsen. Jo lenger frem i tid en 

kommer, særlig når det snakkes om sagaer som sannsynligvis er skrevet etter den norske 

maktovertakelsen, jo mer positiv blir fremstillingen av den høviske kulturen. Høvdingens 

lederskap blir gradvis satt i skyggen av kongens hierarkiske lederskapsform.47  

 

Selv skriver Monclair at ”Et helt sentralt funn er den forskjellen undersøkelsen har vist 

mellom sagaer som beretter om samme periode, men som er skrevet ned tidlig versus sent på 

1200 - tallet.”48 Her viser hun til at sagaer som forholder seg til det samme 

beretningstidsrommet, kan uttrykke ulike ideologiske og mentale holdninger på bakgrunn av 

                                                 
46 Rygg: Fra spontanitet og voldsglede til selvkontroll og avsky for vold? 1997.  s. 47-49. 
47 Monclair: Lederskapsideologi på Island I det 13. århundre. En analyse av gavegivning, gjestebud og 
lederfremtoning i islandsk sagamateriale. s. 54-55, 261 - 262. 
48 Monclair: Lederskapsideologi på Island I det 13. århundre. En analyse av gavegivning, gjestebud og 
lederfremtoning i islandsk sagamateriale. s. 261. 
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forfatternes levningstidsrom. Det vil eksempelvis si at to sagaer; en skrevet på begynnelsen av 

1200 – tallet og den andre mot slutten av det samme århundre, kan fremstille svært ulike 

holdninger selv om de begge beretter om samme periode. Altså kan det spores en gradvis 

utvikling som indikerer en mentalitetsendring i det islandske samfunnet i løpet av det 

trettende århundre. Denne indikasjonen er likevel ikke vanntett fordi vi må ta utgangspunkt i 

at ulike forfattere besitter ulike holdninger på tvers av den kronologiske rekkefølgen sagaene 

ble skrevet under.  

 

Samtidssagaer og kongesagaer. 
 

Kristjánssons definisjon på en samtidssaga er at de både er skrevet i løpet av- og beretter om 

forhold på 1200 – tallet.49 Den mest omfattende kompilasjonen som faller innunder denne 

kategorien, kalles Sturlunga saga.50 Sagaen, som egentlig er en samling av flere tekster, 

omhandler etterkommerne av Hvamms-Sturla Þórðarson. (1115 - 1183.)51 Den tar for seg 

islandske stormenns konflikter på 1200 - tallet, og gir dermed en god beskrivelse av dem og 

deres maktkamp frem til den norske maktovertakelsen.52  

 

På lik linje med ættesagaene er Sturlunga saga hovedsakelig basert på muntlige kilder, men 

den mest vesentlige forskjellen er at spennet mellom beretningens og levningens tidsrom er så 

kort at forfatteren selv i en del tilfeller er førstehåndskilde.53 Et eksempel på dette er at 

Íslendinga saga, det mest omfattende verket av skriftene som danner Sturlunga saga, ble 

skrevet av Sturla Þórðarson som levde i perioden 1214 - 1284.54 Sagaen tar for seg den mest 

politisk turbulente delen av 1200 - tallet, en tid preget av konflikter han selv ble dratt inn i. 

Dette betyr at Sturlas beretning reflekterer hans egen samtid og samfunnsnormer, noe som 

åpner for å analysere denne teksten som beretning i tillegg til levning. Det er likevel viktig å 

ta med at Sturla selv spilte en stor rolle i Islands politiske utvikling i perioden, samtidig som 

det ellers er svært få kilder som kan verifisere eller falsifisere det han skriver. Dette betyr at 

                                                 
49 Kristjánsson: Eddas and Sagas s. 179. 
50 Sturlunga saga består av flere sagaer som i dag er samlet i to bind. Denne samlingen ble først samlet til ett 
stort verk rundt år 1300, muligens av Þórðr Narfason. Tekstene er skrevet av ulike forfattere, hvorav ikke alle er 
kjent. Men noen forfattere kjenner vi til, og aller viktigst for denne oppgaven er kjennskapen til Sturla 
Þórðarsons Íslendinga saga. Sagaen er sagasamlingens største, og gir en detaljert fortelling om de storpolitiske 
hendelsene på Island i det trettende århundre. Kristjánsson: Eddas and Sagas. s. 188,193. 
51 Etterkommerne av Hvamms-Sturla þórðarson omtales på islandsk som Sturlungar. Kristjánsson: Eddas and 
Sagas s. 179.  
52 Kristjánsson: Eddas and Sagas s. 188 - 189. 
53 Kristjánsson: Eddas and Sagas s. 194. 
54 Íslendinga saga må her ikke forveksles med betegnelsen Íslendinga sögur. (Ættesagaer.)  
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for eksempel hans fremstillinger av frender og fiender kan være svært subjektive og lite 

virkelighetstro.55  

 

Når det gjelder kongesagaene, er Snorri Sturlusons Heimskringla en spennende sagasamling å 

bruke som levning fordi den kan fortelle oss mye om hans syn på trettenhundretallets 

konflikter. Bagge har som nevnt gjort en slik undersøkelse, der han har studert 

samfunnsforhold og politiske syn som kommer til uttrykk gjennom Snorris tekst.56 I tillegg er 

Sturla Þórðarsons Hákonar saga Hákonarsonar et interessant analyseobjekt til forhold på 

1200 – tallet, fordi den skildrer Håkons kongedømme på nært hold. Til forskjell fra 

Heimskringla som omhandler konger fra fortiden, er sagaen om Håkon skrevet av Sturla kort 

tid etter kongens død. Sturla skrev teksten på oppdrag av Håkons sønn og etterfølger Magnus 

Håkonsson, altså er forfatteren kjent med førstehåndskilder til teksten. Dette åpner for at også 

denne sagaen kan brukes både som levning og beretning.  

 

Representative kilder. 
 

Oppgavens mål er som tidligere nevnt å problematisere forskningens konklusjoner om at 

personer på 1200 – tallet ikke kunne vinne ære innenfor både kompetitiv og hierarkisk 

æresforståelse samtidig. Min mothypotese er at den mentale avstanden mellom forståelsene 

ikke var større enn at det var fullt mulig å la seg sosialisere inn i dem begge, så lenge et 

tilstrekkelig grunnlag for sosialisering var tilstede. For å kunne legge frem denne påstanden i 

oppgavens avsluttende konklusjon, har det vært en viktig del av prosessen å finne frem til et 

kildemateriale som gir den beste representativiteten for begge æresforståelsene. Men hvordan 

kan man gå frem for å finne dette? 

 

Knut Kjeldstadli skriver følgende i sin diskusjon om kildegranskning: ”Skal en framstille en 

konflikt, bør materiale fra begge parter brukes. Skal en bruke et massemateriale, må en velge 

representative eksempler.”57 Kjeldstadlis poeng om at begge sider bør granskes i en konflikt, 

er nok hovedsakelig myntet på krigshistorie og politisk historie der det er viktig å få frem 

begge parters forståelser. Dette er likevel et sentralt poeng også i denne oppgaven, fordi de 

ulike æresforståelsene settes opp mot hverandre. I tillegg er den totale sagasamlingen for 

omfattende til at det er mulig å analysere dem alle innenfor oppgavens omfang, og derfor har 
                                                 
55 Kristjánsson: Eddas and Sagas s. 195. 
56 Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. 1991. s. 1. 
57 Kjeldstadli: Fortida er ikke hva den en gang var. 2000. s. 175.  
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det vært viktig å foreta et utvalg som gir mest mulig representative eksempler. Kravet om 

representativitet stilles ikke bare til kildematerialets æresholdninger isolert sett, men også til 

æresforståelsen satt i sammenheng med datering og kronologi. Det er ovenfor blitt vist til at 

Norge og Island gjennomgikk store sosiale endringer i løpet av det trettende århundre, noe 

som betyr at kildenes æresforståelse til en viss grad kan forklares på bakgrunn av 

levningsperiode.58 Derfor har det også vært en forutsetning å benytte kilder som er skrevet 

både sent og tidlig på 1200 – tallet. Nedenfor følger en presentasjon av kildene som brukes i 

oppgaven, samt en argumentasjon for hvorfor de ble valgt. 

 

I kapittel to analyseres ættesagaen Egils saga Skalla-grímssonar. Teksten har blitt omtalt som 

en kilde til den tradisjonelle islandske krigerkulturen, blant annet av Sørensen som skriver at 

sagaen omhandler det stridbare og uregjerlige mennesket som representerer middelalderens 

islandske samfunnsorden.59 Rygg sier det samme, ved å peke på at sagaen reflekterer 

voldsmentaliteter fra det førstatlige samfunnet.60 Monclair omtaler også tekstens kompetitive 

fremstilling, eksempelvis ved å vise til at gavegivningen som skildres i teksten er av en 

rivaliserende karakter.61 Når det gjelder sagaens datering, ble den ifølge dagens forskning til i 

perioden mellom 1200 – 1230.62 Kilden ble derfor valgt på bakgrunn av tidligere forsknings 

forståelse av at den representerer den tradisjonelle kompetitive æresforståelsen, sett gjennom 

øynene til en forfatter som trolig skrev den rundt begynnelsen av det trettende århundret.  

 

Det tredje kapittelet tar for seg Laxdæla saga som skildrer ære på en svært annerledes måte 

enn tilfellet er i sagaen om Egil. Teksten er en kompleks komposisjon der forfatteren viser en 

bred forståelse av både kompetitiv og hierarkisk æreskultur. Det spesielle med sagaen er at det 

legges stor vekt på å fremheve hierarkisk ære, høvisk kultur og kristen etikk som gode 

samfunnsverdier, samtidig som forfatteren retter kritikk mot flere elementer innenfor 

krigerkulturen. Sagaens inspirasjon av det høviske er blitt diskutert av flere historikere, 

                                                 
58 Se Monclair: Lederskapsideologi på Island I det 13. århundre. En analyse av gavegivning, gjestebud og 
lederfremtoning i islandsk sagamateriale. s. 261 – 262, og diskusjon i kapittel 1.5: Historiografi. 
59 Sørensen: Fortælling og ære. s. 144. 
60 Rygg: Fra spontanitet og voldsglede til selvkontroll og avsky for vold? s. 49-50. 
61 Monclair: Lederskapsideologi på Island i det trettende århundret. En analyse av gavegivning, gjestebud og 
lederfremtoning i islandsk sagamateriale. s. 90. 
62 Det finnes kun små bruddstykker igjen av den originale teksten, noe som gjør det svært vanskelig å datere 
sagaen presist. Hanne Monclair viser til dette i sin diskusjon om sagaenes kronologi: ”- Egils saga: sent 1100-tall 
(Einar Ól. Sveinsson) 1200-1230 (Sigurður Nordal) senest 1220 (Jónas Kristjanssón)” Monclair: 
Lederkapsideologi på Island i det trettende århundre. En analyse av gavegiving, gjestebud og lederfremtoning i 
islandsk sagamateriale. s. 55. Oversettelsen jeg bruker i analysen er basert på Möðruvallabók, en avskrift som 
stammer fra cirka 1350.  
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deriblant Björn Sigfússon og Sandberg som viser til forfatterens fascinasjon av henholdsvis 

hoffkultur og hierarkisk æresforståelse.63 Sagaen har derfor blitt valgt som en motpol til de 

mentale forestillingene i Egils saga Skalla-grímssonar. Likevel kommer det tydelig frem av 

teksten, slik Kristjánsson poengterer, at den må defineres som en ættesaga som hovedsakelig 

skildrer islandsk kultur.64 Sagaen er skrevet fra en islandsk synsvinkel, slik at den islandske 

nasjonalfølelsen fortsatt er tilstedeværende.  

 

Sagaens beretningstidsrom er det samme som i Egils saga Skalla-grímssonar, men er skrevet 

så sent som rundt 1260.65 Noe av forklaringen på at forfatterens æresoppfattelse skiller seg så 

radikalt fra den vi møter i sagaen om Egil, kan ligge i nettopp dateringen fordi den høviske 

kulturen hadde rukket å få et mye stødigere fotfeste enn hva den hadde omkring 60 år 

tidligere. 

 

Egils saga Skalla-grímssonar og Laxdæla saga tilfredsstiller representativitetskravene det har 

blitt redegjort for ovenfor, fordi de fungerer som kulturelle ytterpunkter i sagamaterialet når 

tekstenes æresforståelse settes opp mot hverandre. I tillegg dekker de hver sin side av det 

trettende århundre sett i forhold til levningskronologi. Likevel ville det blitt for tynt å basere 

oppgavens avsluttende konklusjon på bakgrunn av to ættesagaer, fordi de kun dekker en liten 

del av det omfattende sagamaterialet.  

 

I det fjerde og siste hovedkapittelet fokuserer derfor analysen på et større utvalg kilder som 

omfatter samtidssagaer og kongesagaer. Det har åpnet for å bruke representative eksempler 

om de ulike æresforestillingene på tvers av sagasjangrene. Dette styrker teorien om at disse 

forestillingene representerer 1200 – tallets æressyn, fordi forskjellige sagaforfattere som har 

skrevet tekstene med ulike formål bruker de samme virkemidlene for å skildre ære. I tillegg 

har dette kildematerialet gjort det mulig å granske en reell aktør som befant seg i 

skjæringspunktet mellom kulturene; Snorri Sturluson. Dette er svært verdifullt fordi han selv 

var en del av de politiske konfliktene på 1200 – tallet, i tillegg til at han skrev Heimskringla 

som kan brukes som levning til hans egen samfunnsforståelse. Snorris beretning om de norske 

kongene har derfor blitt brukt på en liknende måte som det tidligere har blitt nevnt at Bagge 

                                                 
63 Se underkapittel 3.1: Innledning. 
64 Kristjánsson: Eddas and Sagas s. 274. 
65 Monclair: Lederkapsideologi på Island i det trettende århundre. En analyse av gavegiving, gjestebud og 
lederfremtoning i islandsk sagamateriale. s. 55. 



 23 

gjorde da han analyserte politisk ideologi i verket, forskjellen ligger i at analysen som 

presenteres her problematiserer æren.  

 

I tillegg til Heimskringla, brukes Snorris nevø Sturla þórðarsons tekster Íslendinga saga og 

Hákonar saga Hákonarsonar som beretninger om Snorris liv. Dette har gjort det mulig å 

granske Sturlas tolkning av Snorri i to ulike tekster, og sette resultater fra disse kildene opp 

mot Snorris egne holdninger som kommer frem av Heimskringla.  

  

Å benytte kilder som er over 700 år gamle som beretninger, er på ingen måte uproblematisk. 

Snorri og Sturla var knyttet tett sammen av både familiære og politiske forhold. Íslendinga 

saga kan vi anta at Sturla skrev på eget initiativ for et islandsk publikum. Videre kan vi 

forutsette at målet med teksten var å forevige de storpolitiske hendelsene på Island i hans tid, 

trolig farget av hans sympatier som lå hos den ætten han selv og hans onkel Snorri tilhørte. 

Omstendighetene rundt skrivingen av Hákonar saga Hákonarsonar, er derimot ganske 

annerledes. Riktignok er ideen også her å overføre historie til bokform, men teksten er skrevet 

på det norske hoffet i samarbeid med Håkons sønn og tronarving Magnus 6. Håkonsson 

Lagabøte.66 Disse ulikhetene bør derfor tas hensyn til da den første kildens subjektivitet 

skapes gjennom Sturlas posisjon som islandsk stormann, mens den andre kilden er farget av at 

Sturla er bundet til det norske hoffets synspunkt.  

 

Kort oppsummert betyr dette at oppgavens empiri er basert på analyser av ættesagaene Egils 

saga Skalla-grímssonar og Laxdæla saga som ifølge dagens forskning representerer 

ytterpunktene i forhold til kompetitiv og hierarkisk æresforestilling. I tillegg brukes 

Heimskringla, Íslendinga saga og Hákonar saga Hákonarsonar som til sammen danner 

grunnlag for å granske en reell aktør i skjæringspunktet mellom æresforståelsene på 1200 – 

tallet.  

 
 
 
 
 

                                                 
66 Soga om Håkon Håkonsson. 1963. s. 8.  
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2. 
Egils saga Skalla-grímssonar som utviklingsroman. 

 
 
2.1 Innledning.  
 

Egils saga Skalla-grímssonar beretter om livet til en av de mest omtalte skikkelsene i 

sagamaterialet, og uten tvil en av de mest populære. Dette kommer særlig til uttrykk på 

Island, der for eksempel et bryggeri er oppkalt etter ham.67 Sagaen er som tidligere nevnt 

datert til perioden mellom 1200-1240, men beretter om tiden mellom år 858-990.68 

 

Egil er, ved siden av sin poesi, kjent for å være den erketypiske islandske helten som forsvarte 

fristatens kultur gjennom sin egenrådighet og motstand mot det norske kongehuset. Måten han 

fremstilles på gjør ham til en spesielt spennende sagaaktør å studere, fordi forfatteren bruker 

ham til å skildre et idealistisk syn om hvordan den islandske helten fra det tiende århundre 

skulle fremtre. Dette vil si, at selv om Egil er en historisk skikkelse, vil den fremstillingen vi 

får i sagaen fortsatt være en konstruksjon skapt på bakgrunn av forfatterens egne oppfatninger 

og samfunnsforståelse. Altså er diskusjonen om den historiske troverdigheten til beretningene 

om Egils handlinger irrelevant, det er derimot spørsmålet om hvorfor han er satt til å handle 

som han gjør som er interessant.  

 

Hvem har så skrevet sagaen om Egil? Det ser dessverre ut som dette er et spørsmål vi aldri vil 

få et sikkert svar på, fordi forfatterens identitet er gått tapt. Diskusjoner om hvem det kan ha 

vært har det likevel vært i historikermiljøet, og Snorri Sturluson har vært en het kandidat. 

Magne Heggstad, som har revidert den norske oversettelsen av sagaen, viser til et eksempel i 

denne debatten der Per Wieselgren mener Snorri ikke kan ha vært forfatteren på grunn av for 

store sprik mellom Egils saga Skalla-grímssonar og Heimskringla, som vi vet er skrevet av 

Snorri. Videre viser han til Sigurður Nordals forskning som argumenterer for at Snorri kan ha 

følt seg mer bundet av den muntlige tradisjonen da han eventuelt skrev sagaen om Egil, i 

tillegg til at avskrivere i senere tid kan ha gjort forandringer.69 I tillegg kan det poengteres at 

det heller ikke er fullstendig samsvar mellom Íslendinga saga og Hákonar saga 

                                                 
67 ”Ölgerðin Egill Skallagrímsson,” nå slått sammen med ”Danól,” og går under navnet ”Ölgerðin.”     
http://www.egils.is/olgerdin/is/    http://www.egils.is/olgerdin/en/  14.05.08 
68 Egil skal ha levd mellom 910 til rundt 990. Beretningen starter allerede rundt år 858, fordi den også forteller 
om Egils forfedre. Egilssoga. s. 6.  
69 Egilssoga. s. 9. 
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Hákonarsonar, selv om vi der vet at begge ble skrevet av Sturla Þórðarson. Men verken dette 

eller andre argumenter og antagelser vil kunne gi noe sikkert svar om hvem som står bak 

forfatterskapet, så forfatteren vil derfor bli omtalt som anonym. 

 

Når det gjelder forholdet mellom islendinger og utenlandske konger i Egils saga Skalla-

grímssonar, har tidligere forskning konkludert med at sagaen skildrer to typer 

samfunnsordner som ikke lar seg forene. Sørensen fremstiller dette poenget slik: 

 

Det er det stridbare og uregerlige menneske, der repræsenterer den islandske samfundsorden i denne 
saga, [Egils saga Skalla-grímssonar,] og det er dette menneskes begreb om personlig frihed og ære, der 
fremhæves som uforenlig med kongedømmets grundlag.70 

 

Sørensen begrunner dette med at islendingens syn på frihet og makt forutsetter en 

uavhengighet der han selv kan avgjøre hvorvidt han ønsker å føye seg for kongen, mens 

kongen på sin side forventer hundre prosent lydighet.71 Denne konklusjonen kan brukes til å 

forklare mange av konfliktene mellom personer som representerer de to ulike 

samfunnsmodellene i sagaen. Men samtidig neglisjerer den muligheten for at forfatteren kan 

la en aktør gå inn i en sosialiseringsprosess der han gradvis utvikler en forståelse for begge 

modellene, noe som igjen vil gjøre det mulig å utøve et rollespill der man handler ulikt på 

bakgrunn av hvilke sosiale felter en forholder seg til. Det er nettopp en slik utviklingsprosess 

presentert gjennom Egils karakter diskusjonen nedenfor viser til, da han tar med seg erfaring 

fra tidligere kongsbesøk inn i de nye. 

 

2.2 Bakgrunn i en kompetitiv æreskultur. 
 

I det tidlige stadiet av sagaen følger vi Egils forfedre, Kveldulv og Grim,72 som fortsatt holder 

til i Norge. De kommer tidlig i konflikt med Harald Hårfagre, sagaens første sentrale konge, 

som har startet sin landsamling. Gjennom disse hendelsene legger forfatteren grunnlaget for 

den negative holdningen sagaen har ovenfor det norske kongehuset, og det er derfor viktig å 

presentere denne selv om Egil ennå ikke er en del av historien. Dette bidrar også til å beskrive 

hvilke sosiale felter Egil ble født inn i, samtidig som det for forfatteren fungerer som et 

forklarende bakgrunnskapittel for hvorfor Egil skulle bli som han ble. La oss begynne med å 

se på følgende sitat: 

                                                 
70 Sørensen: Fortælling og ære s. 144. 
71 Sørensen: Fortælling og ære s. 144. 
72 Kveldulv er Egils farfar, Grim (Skallagrim) hans far.  
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”Sjølv vil eg by meg til med mitt mannskap mot denne ofse og urettferd. [Rettet mot Harald Hårfagres 
landssamling.] Eller i anna fall får de gjera som namdalingane gjorde, å gå sjølvviljug under Harald og 
bli trælane hans. Far min tykte det var større heider å døy i si kongemakt med ære, [sæmð]73 enn å bli 
undermann åt ein annan konge på sine gamle dager.”74 

 

Dette skal ifølge sagaen ha blitt sagt av Sòlve Klòve, sønnen til en høvding som falt i et slag 

mot kong Harald på Vestlandet. Istedenfor å fremstille Hårfagres landssamling som 

heltemodige og ærefulle gjerninger, velger forfatteren å presentere disse hendelsene gjennom 

et perspektiv der leseren følger motstandernes syn. Ordbruken i dette eksempelet kan 

karakteriseres som svært krass, da det å godta underkastelse under Harald sammenliknes med 

å akseptere en tilværelse som trell.75 Denne retorikken viser et eksempel på forfatterens ønske 

om å fremstille en stor og bred motstand mot landssamling i et kompetitivt kulturelt Norge. 

Det legges vekt på å sammenlikne underkastelse med ærestap og svakhet, noe som resulterer i 

at Harald fremstår som ”frihetsrøveren” fremfor helten som forsøker å samle Norge under én 

fane. En annen indikator på dette er at forfatteren går så langt som å hevde at Haralds 

landssamling var en hovedårsak til at folk utvandret fra landet, da dette kunne være et 

alternativ for de som ikke maktet å kjempe imot.76  

 

I et annet eksempel, der Egils forfedre er involvert, kommer de samme holdningene som i 

eksempelet ovenfor tydelig frem: ’”Eg vil ikkje,” sa Grim,” bli lendmann, medan far min 

[Kveldulv] lever, av di at han skal vera overmannen min så lenge han lever.”’ Dette er Grims 

svar da han blir tilbudt å bli lendmann under Harald. Sørensen skriver at Grim setter 

lojaliteten til familien høyere enn troskapen mot kongen fordi det ligger i hans kultur at 

forpliktelser baseres på frivillighet, noe som igjen gjør at han kan bestemme sitt eget forhold 

til kongen.77 Dette gir et riktig bilde av kulturkollisjonen; som beskriver Grim og Haralds 

ulike syn på makt og lojalitetsbånd. Det bør likevel legges til at forfatteren med dette ønsker å 

vise at Grims valg er knyttet til hans æresforståelse. Han vil ikke legge sitt sverd for føttene til 

noen annen hersker enn sitt eget familieoverhode. Årsaken er at en slik handling resulterer i 

ærestap gjennom å oppgi sin uavhengighet. Samtidig fremstår dette som en beskrivelse av at 

                                                 
73 Sæmð forklarer i denne sammenhengen farens æresforståelse av sin rolle som småkonge, der han heller ville 
dø med denne i behold enn å miste den som en konsekvens av å la seg underkaste Harald. Egils saga Skalla-
grímssonar. 1933. s. 8. 
74 Egilssoga. s. 14. 
75 En trell var en slave, og ble sett på som eiendom. På norrønt: Þræll. Altså viser ordbruken i denne 
sammenhengen at det å underkaste seg kongen blir sammenliknet med fangenskap. ”…at ganga með sjálfvilja í 
ánauð ok gerask Þrælar Haralds.”  Egils saga Skalla-grímssonar. s. 8. 
76 Egilssoga. s. 16. Sørensen: Fortælling og ære s. 138. 
77 Sørensen: Fortælling og ære s. 138-139. 
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den hierarkiske kulturforståelsen Harald representerer, ikke eksisterer innenfor Grims 

forståelse av samfunnet da dette i motsatt tilfelle ville vært et ærefullt tilbud.  

 

2.3 Alternativ æresforståelse. 
 

Likevel finnes det et eksempel på at den kompetitive mentaliteten blir utfordret på dette 

stadiet av sagaen, da Torolv, Kveldulvs andre sønn, aksepterer å gå inn i Haralds hird med det 

mål for øye å vinne ære:78  

 

’ ”for eg tenkjer eg skal få den største æra [frama]79 av han, [Kong Harald,] og eg er fast rådd på det å 
fara til han og bli hans mann. Det har eg spurt for visst, at i hirda hans finst det berre grepa karar. Eg 
tykkjer det må vera ovleg gildt å komma i den flokken, om dei vil ta imot meg. Det er meg sagt om 
kongen at han er ovleg gjevmild mot sine menn, og at han ikkje er mindre raust til å gje dei framgang og 
la dei få makt som han tykkjer er falne til det. […]…)” ’80 

 

Måten Torolv her omtaler kongen på, minner svært mye om hierarkisk mentalitet. Han velger 

bort sin egen høvding fordi han under kongen vil kunne bli tilbudt mer ære og makt, noe som 

forutsetter at han aksepterer underkastelse. Mer interessant betyr dette at han også aksepterer 

at hans fremtidige mulighet for å oppnå makt og ære blir lagt i hendene på kongen, altså 

innordner han seg i en situasjon som vanskelig kan defineres på noen annen måte enn 

hierarkisk. Det at en person på 800 – tallet kunne se fordeler i å gå inn i Haralds hird, er ikke 

vanskelig å forestille seg. Men ordlyden vi ser i sitatet ovenfor vitner mer om en 

samfunnsforståelse som stammer fra sagaens levningstidsrom, fordi forfatteren fremhever 

sagaaktørens ønske om å oppnå ære under en konge. Det er derfor viktig å poengtere at 

forfatterens fremstilling av Torolv er formet ut av hans egen samfunnsforståelse; nemlig den 

som kjennetegner det trettende århundre.  

 

Det viser seg likevel raskt at Torolov ikke oppfyller kongens krav om underkastelse. Det tar 

ikke lang tid før Torolv kommer i konflikt med kongen, da Torolvs makt og omdømme under 

Harald vokser seg til et nivå der kongen anser han for å være en reell trussel, eller med andre 

                                                 
78 Egilssoga. s. 18-19, 21. 
79 På norrønt lyder setningen slik: ”en mér segir hugr um, Því at ek ætla mik skulu af honum hljóta inn mesta 
frama,..” Betydningen kan tolkes på to måter; enten som at Torolv tror han kan fremme sin egen posisjon hos 
kongen, eller slik Heggstad har tolket det, at han mener han kan bli beæret. Heggstad bruker ordet ære, men 
betydningen blir noe upresis, og bør erstattes med det å ”hedres.” Altså står valgene mellom ”stor fremgang” 
eller å ”få mye heder.” Betydningene glir riktignok noe i hverandre, men siden Torolv ønsker å gå inn i hirden 
for egen vinning fremfor å tjene kongen, kan det bli mer riktig å tolke betydningen som at han ser sin mulighet 
til å fremme sin egen posisjon. Egils saga Skalla-grímssonar. s. 14. 
80 Egilssoga. s. 18. 
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ord en konkurrent til hans suverenitet. Dette kan eksemplifiseres med en situasjon der Harald 

kommer på besøk til Torolv, som har innredet en gårdsbygning etter kongelig standard med 

blant annet våpenskjold på veggene. I tillegg sitter Torolv der med flere menn enn kongen har 

i sitt følge, og Harald reagerer med sinne fremfor begeistring.81 Det som beskrives i denne 

situasjonen, er en konge som frykter at en av hans menn jobber for å fremme sin egen makt 

fremfor å bidra til å utvikle kongens enevelde. Det interessante her er at dette minner mye om 

liknende situasjoner fra kildene som omhandler 1200 – tallet, der Håkon Håkonsson opp til 

flere ganger mener hans utsendinger til Island jobber for egen vinning istedenfor å fremme 

kongens suverenitet.82 Selv om Torolv fremstår som lojal mot kongen i sagaen, gjenspeiler 

dette den kulturkonflikten som stadig kommer til uttrykk mellom konge og islandske 

stormenn i det trettende århundre. Kongens hierarkiske æresforståelse forutsetter at kongen 

alene er den som kan dele ut makt og ære, mens stormannen fortsatt følger den kompetitive 

æreskodeksen for å vinne ære gjennom egne handlinger, til tross for at de blir utført i kongens 

navn. Det er dette Torolv gjør, da han uten kongens samtykke oppretter en slags kongsgård 

som han selv får æren av å skape.  

 

Resultatet av denne konflikten blir at Harald tar livet av Torolv, og Grim utvandrer til Island 

hvor Egil blir født.83 Dermed er grunnlaget for Egils sosiale bakgrunn lagt; gjennom hans 

forfedres konfliktfylte forhold til det gryende norske kongedømmet. Forfatteren har dermed 

skapt grunnlag for at leseren skal forstå Egils egenrådighet og motvilje mot de kongelige.  

 

2.4 Egils sosialisering i barndommen. 
 

Så fort Egil Skallagrimsson introduseres i fortellingen, legger forfatteren vekt på at vi står 

ovenfor en person helt utenom det vanlige. Han skildres som en egenrådig individualist 

allerede i barndomsårene, og utfører heltemodige handlinger som om han allerede skulle vært 

en fullvoksen stormann. Den første beskrivelsen av han er et godt eksempel på dette, da han 

blir nektet å følge med sin far og eldre bror til et gjestebud på grunn av sin unge alder. Dette 

aksepterer han ikke, og tar seg til gjestebudet på egenhånd hvor han tar del i festen blant annet 

ved å fremføre dikt for verten.84 I et annet eksempel deltar han i en lek med en eldre gutt, hvor 

                                                 
81 Egilssoga. s. 28-29. 
82 Et eksempel på dette, er Håkons misnøye med Snorri Sturlusons håndtering av sitt oppdrag fra kongen når han 
returnerer til Island: ”Men Snorre kom ingen veg med landsfolket i denne saka. Han bar henne òg lite fram.”  
Soga om Håkon Håkonsson. s. 70. 
83 Egilssoga. s. 48, 66. 
84 Egilssoga. s. 66-68. 
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resultatet blir at Egil kommer tapende ut av den. Han reagerer med å drepe gutten med en øks, 

og begår dermed sitt første drap. Forfatteren skriver at dette skal ha skjedd da Egil kun var 

syv år gammel.85 Som tolvåring ender nok en lek i drap, denne gangen er det hans far 

Skallagrim som tar livet av Egils lekekamerat i kampens hete. Egil liker dette svært dårlig, og 

hevner seg med å drepe en av Skallagrims nære venner.86 I et siste eksempel som bør tas med 

fra Egils barndomssår, blir han nektet å bli med sin bror Torolv til Norge. Egil viser sin 

misnøye ved å kutte fortøyningene til brorens skip om natten, slik at det slo seg i stykker mot 

land. Egil bruker deretter denne ugjerningen som en trussel om at mer er i vente om han ikke 

får bli med, og det ender med at Torolv gir etter.87  

 

Disse fire eksemplene forteller mye om Egils holdninger, samtidig som de plasserer ham godt 

innenfor rammene av den kompetitive æresforståelsen. Det er flere fellesnevnere som går 

igjen i eksemplene, og en av dem er at Egils handlinger kommer som et resultat av at han ikke 

aksepterer autoriteter. Det å bli værende hjemme mens hans far og bror reiser ut på gjestebud 

eller på sjøen er noe Egil ikke kan akseptere, og han tar derfor de midler i bruk som er 

nødvendig for å bli med. En annen fellesnevner, som kan brukes om alle fire eksemplene, er 

at Egil for enhver pris nekter å komme tapende ut av en konfliktsituasjon. Dette lar seg best 

forklare gjennom å knytte dette opp mot den kompetitive æresforståelsen, der Egil er svært 

opptatt av å ikke tape ære. Det at han går så langt som å drepe for å løse en konflikt, forteller 

om at denne karakterens habitus er blitt generert så sterkt i retning av å unngå ærestap at han 

vil handle uansett konsekvens. Ved første øyekast kan disse handlingene gi en leser fra vår tid 

et inntrykk av at sagaaktøren innehar en ekstrem lav voldsterskel, der han begår kaldblodige 

drap uten å ofre omgivelsene en tanke. Likevel bør ikke drapene karakteriseres som impulsive 

ugjerninger i sagaens kontekst. De kommer som et resultat av at forfatteren lar Egil følge 

samfunnets normative regelverk instinktivt, der handlingene resulterer i at han kommer 

seirende ut av konfliktene og derav ikke taper ære. Handlingene kan derfor omtales som 

rasjonelle, noe det er grunnlag for å tro at tolvhundretallets lesere lettere ville kunne forstå 

enn dagens lesere fordi den kompetitive æresforståelsen fortsatt var til stede i befolkningens 

samfunnsoppfattelse.  

 

                                                 
85 Egilssoga. s. 80. 
86 Egilssoga. s. 82. 
87 Egilssoga. s. 82-83.  
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Vi kan dermed konkludere med at vi får presentert en sagaaktør som fremstår som et ideal fra 

fortidens kompetitive kultur. Han er en hardnakket individualist, og drives instinktivt frem av 

æresrelaterte handlinger som kan forsvares på bakgrunn av hans kulturelle tilhørlighet 

allerede i barneårene. Hvilke utslag gir dette for Egil når han går i møte med en fremmed 

æresforståelse? 

 

2.5 Egil avviser den hierarkiske æren. 
  

Egils første møte med en suveren konge finner sted i Norge, der han gjester en kongsgård 

hvor Eirik 1. Haraldsson Blodøks er til stede.88 Han er riktignok ikke i direkte samtaler med 

kongen i dette møtet, men situasjonen er likevel interessant da han overhode ikke viser noen 

form for ydmykhet til tross for at han er gjest i et fint selskap. Egil oppfører seg derimot svært 

utagerende, gjennom fyll og spotting. Gårdsbestyreren, Bård, ser seg tilslutt lei på Egils 

oppførsel, forsøker så å forgifte ølet hans, men visa ender med at Egil dreper bestyreren før 

han rømmer gården for å slippe unna kong Eiriks vrede.89  

 

Hadde fortellingen omhandlet en aktør som hadde hatt kjennskap til kongens hierarkiske 

æresforståelse, ville det vært normalt å forvente seg at vedkommende ville følt seg beæret av 

å få muligheten til å delta i en festivitet der medlemmer av den norske samfunnseliten deltok, 

og derav vise respekt og takknemlighet. Hvorfor fremstilles Egil som en ustyrlig villmann? 

Svaret ligger fortsatt i hans instinktive handlingsutførelse basert på kompetitiv æreskultur 

uansett konsekvens. I bevisstheten forfatteren har gitt Egil finnes det ingen overordnede 

autoriteter han behøver å føye seg etter. Derimot blir en slik autoritet redusert til å bli en 

konkurranseutfordring, der han må handle taktisk for å overvinne utfordringen. I dette 

eksempelet betyr det at Egil bevisst viser gårdsbestyreren at han ikke lar seg kontrollere eller 

affektere av at det er både konge og stormenn tilstede. Dette understreker han for det første 

ved å forsyne seg grovest av drikkevarene, og for det andre ved å fremføre nedsettende og 

spottende dikt til gårdsbestyreren. På denne måten setter han seg selv høyere enn alle andre på 

kongsgården. Og når bestyreren svarer på Egils konkurranseutfordring ved å forsøke å forgifte 

ham, viser Egil igjen hvor mye alvor som legges i dette fra hans side ved å trekke sverdet. Det 

at han tilslutt rømmer fra gården kan fort minne om feighet i denne sammenhengen, men Egil 

gjør dette fordi han forstår at han har med en overmakt å gjøre. Resultatet blir at de øvrige 

                                                 
88 Egilssoga. s. 85. 
89 Egilssoga. s. 85-88. 
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personene som var på gården ser at kongen må godta at en mann ved navn Egil 

Skallagrimsson ikke respekterte hans suverenitet, men derimot utfordret den. Det er nettopp 

dette forfatteren ønsker å understreke, gjennom å la Egil rømme fra gården med fornyet ære 

og et utvidet rykte.   

 

Om Egils første møte med Eirik Blodøks endte i ondt blod, fremstår fortellingen om Egils 

møte med Kong Adalstein av England som en ganske annerledes historie. Adalstein kjempet 

om makten på de britiske øyene og søkte etter hærfolk. Egil og hans bror Torolv ser på dette 

som en mulighet for å vinne rikdom og ære, og reiser til kongen hvor de får tildelt roller som 

hærledere.90 Det står ikke stort om dette møte i sagaen, annet enn korte kommentarer som at 

”Han [Adalstein] tok godt imot dei og skjøna at det ville vera stor hjelp å ha dei i følgjet 

sitt.”91 Altså fremgår det ikke stort av deres første møte som det er mulig å trekke noe 

interessant ut av, men Egils kompetitive holdninger viser seg derimot på slagmarken:  

 

Egil svara kongen: ”Ikkje vil eg, at eg og Torolv skal skiljast i striden; men eg likar godt at De set oss 
der som det mest trengst, og det går hardast til.” Torolv sa: Vi skal la kongen rå for kvar han vil setja 
oss to; la oss hjelpa han såleis at han blir nøgd; eg skal heller vera, om du vil, der som du er sett.” Egil 
seier: ”De kan no rå, men dette skiftet vil eg ofte komma til å trega på.”92   

 

I denne situasjonen opererer Egil og Torolv som kongens underordnede i en militær konflikt, 

men selv ikke her viser Egil vilje til å følge kongens ord. Dette er et viktig poeng som 

beskriver Egils motstand mot å befinne seg noe annet sted enn på toppen av en rangstige, da 

vi her står ovenfor et hierarkisk system i dobbel forstand: For det første er hans overordnede 

en konge, og for det andre er han plassert inn i et militært hierarkisk system der kongen også 

fungerer som hans general. Likevel settes Egil opp mot kongen gjennom sitt spontane svar om 

at han ikke lar seg beordre mot sin vilje, men gir etter da hans bror forsøker seg på et 

kompromiss mellom kongens ordre og Egils ønske.93 Den siste setningen i utdraget ovenfor er 

også svært beskrivende, da Egil ”aksepterer” at kongen skal få bestemme. Forfatteren 

ordlegger ham slik at situasjonen bør forstås som at Egil lar kongen avgjøre i denne 

situasjonen fordi han selv legger godviljen til, men understreker samtidig sin misnøye 

gjennom å kommentere at han ikke er ferdig med saken. Egentlig skulle situasjonen tilsi at 

Egil ikke hadde noe annet valg enn å følge kongens ordre. Men på den andre siden, gir 

eksempelet en ny og god beskrivelse av hans ubøyelige individualisme og egenrådighet.  
                                                 
90 Egilssoga. s. 100-103. 
91 Egilssoga. s. 100. 
92 Egilssoga. s. 110. 
93 Egilssoga. s. 110. 
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Et siste poeng som vil bli kommentert fra utdraget ovenfor, er Egils uttalelse om at han ønsker 

å bli brukt ”der som det mest trengst, og det går hardast til.” Årsaken til dette er lett forståelig; 

det er et poeng at han skal være helten som står fremst og viser vei for sine egne soldater og 

sprer frykt blant motstanderne. Det er nettopp dette som er årsaken til at han deltar i 

Adalsteins krig i utgangspunktet, for selv å vinne ære og berømmelse.  

 

I det samme slaget faller Torolv, Egils bror, noe som fører til en ny og interessant situasjon 

der Egil og Adalstein er involvert: Etter slaget kommer Egil inn til kongen og setter seg rett 

ovenfor ham. Egil beskrives slik: ”Han hadde hjelm på hovudet og la sverdet over knea; snart 

drog han det halvt ut, snart smelte det ned i slira att. Han sat opprett og var ovleg harm.”94 Det 

som skildres her, er en illsint Egil som forventer å få kompensasjon av kongen for tapet av sin 

bror. Beskrivelsen av hvordan han drar sverdet halvt ut foran kongen, viser hvordan Egil 

ufortrødent utfordrer hans makt og ære som en likeverdig konkurrent. Monclair skriver at 

kongen i denne episoden suspenderer sin egen høyere status, og skaper en situasjon der han 

og Egil er symbolsk like. Dette fører til, ifølge Monclair, at ”Hirdmannen [Egil] kan bekrefte 

sin lojalitet og kongen sitt vennskap i et forhold som er fritt og likeverdig på det personlige 

plan.”95 Normalt sett ville slik oppførsel i en kongssal resultert i umiddelbare straffereaksjoner 

mot vedkommende, men i denne fortellingen er det kongen som gir etter og overrekker Egil 

en gullring samt to kister med sølv.96 Resultatet blir at Egil vinner kompetitiv ære når kongen 

av fri vilje bøyer seg for Egils krav, fordi han får gjennomslag for den konkurrerende 

mentaliteten. Dermed kan det konkluderes med at han ikke gikk i tjeneste hos kongen, han 

jobbet hos ham kun for egen vinning. 

 

Etter disse kongsbesøkene returnerer Egil til Island, men forfatteren legger svært lite vekt på å 

si noe om den sosiale betydningen av reisingen. I neste kapittel, hvor personer fra Laxdæla 

saga vil bli analysert, vil det til sammenlikning bli vist til en rekke eksempler hvor dette 

momentet kommer tydelig frem. Det eneste poenget som er å finne i Egils saga Skalla-

grímssonar, er at det nevnes at Egil nå var blitt svært rik, uten at det utdypes hvorvidt han dro 

                                                 
94 Egilssoga. s. 112. 
95 Monclair: Lederkapsideologi på Island i det trettende århundre. En analyse av gavegiving, gjestebud og 
lederfremtoning i islandsk sagamateriale. s. 87. 
96 Sølvkistene var ment som en bot fra kongen til Skallagrim, Egil og Torolvs far, men Egil beholder dem selv. 
Altså slipper ikke engang Egils nærmeste familie unna hans egoistiske framferd. Egilssoga. s. 113, 132. 
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noen større sosial fordel av det. 97 Selv ikke etter hans andre hjemreise, etter at han på nytt 

drar ut og omgås utenlandske konger, får vi høre om noen sosial endring for Egils status på 

hjemmebane. Tvert imot, understreker forfatteren at Egils sosiale omdømme og liv på Island 

artet seg svært statisk den tid han tilbrakte der:  

 

Den vinteren var Egil heime på garden sin. Han hadde ført heim ei mengd med gods; han var no ein 
storrik mann og hadde eit stort og røseleg bu. Egil var ikkje slik at han blanda seg opp i andre sine 
saker, og gjekk sjeldan andre for nær, den tid han var her i landet; men folk brydde seg heller ikkje om å 
leggja seg opp i hans greier.98 

 

Det skrives riktignok at Egils økonomiske og materielle virkelighet var forandret, men det 

sosiale aspektet blir tonet ned gjennom å si at han holdt seg for seg selv. Ikke minst er poenget 

om at andre ikke brydde seg om å legge seg opp i hans angående spesielt, da det kan indikere 

at det han oppnådde på sine utenlandsreiser ikke vakte oppsikt eller nysgjerrighet blant 

islendingene. Alternativt kan dette bety at Egils ekstreme kompetitive holdning har gjort ham 

fryktet, samtidig som hans individualisme gjør at han fungerer dårlig i sosiale sammenhenger. 

Denne teorien vil bli diskutert mer inngående nedenfor, hvor de sosiale konsekvensene av 

hans fremferd har blitt analysert.99  

 

2.6 Egil tilpasser seg den hierarkiske æren. 
 

På Egils andre utenlandsreise bestemmer han seg for å gå til sak for å forsøke å påberope seg 

retten til arvegods i Norge, men det viser seg å bli vanskelig da en av kong Eiriks menn står 

på den andre siden i saken med kongen selv representert på tinget. Han er tidligere blitt dømt 

lovløs av kongen, som reagerer svært negativt på at Egil viser seg i landet. Situasjonen ender 

med at Egil ikke får annet ut av rettsaken enn å rette noen verbale skyts mot sin motstander, 

og kommer seg deretter så vidt unna kongen som forsøker å ta livet av ham.100 Det som skjer i 

dette eksempelet, er at Egil for første gang i fortellingen opplever et nederlag som resultat av 

hans egen fremferd. Ikke bare har han gjort seg upopulær hos den norske kongen fra sitt 

forrige opphold i landet, han ignorerer også kongens forbud mot å vise seg i Norge i tillegg til 

å gå til sak mot en av Eiriks menn. Altså fortsetter Egil å utøve den samme brutale og 

egoistiske fremferden han har gjort så langt i fortellingen, men hvorfor lar ikke forfatteren 

Egil seire denne gangen? 
                                                 
97 Egilssoga. s. 116. 
98 Egilssoga. s. 155. 
99 Se underkapitlene 2.7 og 2.8. 
100 Egilssoga. s. 119-125. 
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Ved å følge Bordieus teorier, kan Egils utagerende oppførsel i denne situasjonen forklares 

gjennom at nettopp denne typen fremferd tidligere har resultert i at han har oppnådd det han 

ønsker: I barndommen resulterte hans opposisjon mot hans far og bror til at han faktisk fikk 

delta på festiviteter og reise utenlands, i hans første opphold i Norge fremstod han som den 

hardnakkede vikingen som trosset kong Eirik, og i England utfordret han og vant ære hos 

Adalstein som gav økonomisk kompensasjon for å blidgjøre ham. Dermed har disse 

opplevelsene generert en motivasjon hos Egil; det er i hans interesse å handle etter det 

kompetitive handlingsmønsteret.101 For det første ligger dette innenfor det sosiale feltet han 

kjenner til fra oppveksten på Island, og for det andre har det gjort ham både rik og omtalt. 

Grunnen til at det går galt for Egil denne gangen, er at hans interessefelt på ingen måte anses 

som holdbart hos Eirik som på sin side handler etter et helt annerledes motivasjons- og 

interessemønster. Kongen har suveren makt innenfor sin maktsfære, og forventer umiddelbar 

aksept for dette fra Egil når han entrer kongens rike. Med andre ord skjer det en kollisjon 

mellom ulike sosiale felter, fordi Egil holder på den konkurrerende mentaliteten fremfor å 

søke etter et nytt handlingsmønster som kan fungere innenfor det feltet han møter hos kongen 

på tinget i Norge. Egil har dermed ikke mestret det rollespillet som vil kreves for å kunne 

fungere i to ulike miljø som bygges på ulike æresforståelser.   

 

I de kommende eksemplene viser Egil en utvikling der han gradvis omformer sine handlinger 

for å komme Eiriks sosiale kulturforståelse i møte fordi han ikke har tilstrekkelig makt for å 

kunne utfordre kongen. Derfor viser forfatteren bevisst at han ønsker å få frem utviklingstrekk 

hos Egil; han må følge et nytt normsett for å kunne oppnå egne interesser, altså en forståelse 

av rollespill innenfor ulike sosiale felt.  

 

Det første eksempelet som viser dette, tar for seg Egils neste møte med kong Eirik. Dette 

møte blir fremstilt som en tilfeldighet, der Egil er i England uten å vite at den nå fordrevne 

norske kongen også gjester det samme området han befinner seg i. Når Egil innser at det blir 

vanskelig å komme seg unna kongens menn, går han til en stormann kalt Arinbjørn Toresson 

han har et forhold til og ber ham om hjelp til å komme seg helskinnet ut av knipen. Sammen 

går de frem for kongen, og Egil blir der bedt om å bøye seg for ham. Egil blir så gitt et 

ultimatum der han må dikte et omfattende kvad til ære for kongen, eller bøte med livet.102  

                                                 
101 Se forklaring til ”modes of generation”  i underkapittel 1.3: Teoretisk begrepsapparat. 
102 Egilssoga. s. 136-143. 
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Egil blir i dette eksempelet presset opp i et hjørne der han er nødt til å sette sin egen stolthet 

og æresforståelse til side om han ønsker å overleve. Han gjennomfører akten han er satt til å 

gjøre; han både kneler for kongen og fremfører dikt, og får tilslutt tilgivelse og tillatelse til å 

reise. Til tross for dette er det ikke slik at Egil over natten har forandret holdning eller 

æresforståelse, svaret ligger i at han ikke ser en annen utvei. Han er selvsagt motvillig, noe 

han for eksempel uttrykker i en samtale med Arinbjørn når han blir bedt om å fremføre 

diktverk for kongen: ”Egil seier: ”Eg skal freista dette sidan du rår meg til det; men det har eg 

aldri tenkt meg, at eg skulle dikta lovkvede om kong Eirik.”’103 Det er likevel et viktig poeng 

at Egil søker hjelp hos en stormann som har kjennskap til kongens kulturforståelse slik at han 

kan få veiledning i hvordan han bør opptre for å komme levende fra det. Dette kan sees på 

som Egils første innrømmelse om at en forandring må til, fordi forfatteren med dette viser at 

hans egen væremåte vil bety kroken på døra.  

 

Om denne hendelsen sees fra kongens side, er det et poeng at han oppfatter Egil som en som 

angrer sine synder og er kommet for å be om tilgivelse for sine ugjerninger. Dette illustreres 

godt gjennom følgende sitat:  

 

Arinbjørn sa: ”Eg følgjer hit ein mann [Egil] som er kommen langveges frå og vil vitja Dykk heime og 
få forlik med Dykk. Det er ei stor ære [vegr]104 for Dykk, herre, at uvenene Dykkar fer sjølvviljande frå 
andre land og ikkje tykkjest kunna bera vreiden Dykkar, enda om De er langt borte. […] Inga naudsyn 
har drivi han til denne ferda, berre godvilje mot Dykk.”105 

 

Det at Egil har kommet for kongen av fri vilje for å be om nåde, vet leseren av fortellingen at 

ikke stemmer da Egil ikke kjente til at Eirik befant seg i England da han reiste dit. Altså er 

dette et spill satt i gang av Arinbjørn, der han bruker de midler som må til for å få godvilje for 

sin sak fra kongen. De midlene det da er snakk om, er å sette Egil inn i en rolle der han må 

føye seg inn i den hierarkiske æreskodeksen og underkaste seg kongens suverenitet. Til tross 

for at dette strider ham i mot følger Egil opp dette spillet, og viser dermed at han er i stand til 

å utføre et rollespill for å imøtekomme en annerledes kultur. Egils egeninteresse i dette 

eksempelet er enkelt og greit å komme seg ut av en vanskelig situasjon med livet i behold, og 

han forstår at et rollespill må til for å oppnå denne interessen. Dermed kan det konkluderes 

                                                 
103 Egilssoga. s. 139. 
104 Vegr kan som tidligere nevnt oversettes med en rekke ord, men i konteksten er det kun ”ære” som her gir 
mening. Egils saga Skalla-grímssonar. s. 179. 
105 Egilssoga. s. 137. 
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med at Egil fortsatt handler etter sin egen interesse, men at det presiseres en nødvendighet av 

å benytte seg av en annerledes ære- og kulturkodeks for å oppnå det som ønskes.  

 

Det andre eksempelet som viser at Egil gjennomgår en utvikling der han opparbeider en 

forståelse av å følge spillereglene innenfor ulike kulturer, finner vi i hans neste norgesbesøk 

etter at Håkon 1. Haraldsson Adalsteinsfostre har blitt konge. Egil har ikke gitt opp å få tak i 

arvegodset han mener han har retten på i Norge, og legger frem sine argumenter for kongen. 

Forskjellen fra hans første forsøk, da han fornærmet kong Eirik gjennom sin bryske fremferd 

på tinget, er at han denne gangen viser en mer høvisk atferd ovenfor Håkon: 

 

Egil sa: ”Konge, du kan ikkje teia om så store saker, for alle menn her i landet, innanlandske og 
utanlandske, skal lyda Dykkar bod. Eg har høyrt at De set lov og rett her i landet for kvar mann. No veit 
eg at De vil la meg òg få det liksom andre folk. […] No vil eg by Dykk, herre, mi følgd og teneste.106  

 

Resultatet av kongsbesøket går ikke slik Egil ønsker, han må reise tomhendt derifra nok en 

gang. Likevel opparbeider han seg respekt, noe kongen viser gjennom å love ham fred og 

landsrett.107 Selv om Egil ikke oppnår det han ønsker i dette eksempelet, viser det en 

atferdsendring der han forsøker seg på en ny innfallsvinkel for å oppnå det han søker. Egil 

handler fortsatt etter egeninteresse; det er arvegodset som er motivatoren for at han reiser. 

Hans høviske og respektfulle ordbruk skyldes derfor ikke et ønske om å tre inn under Håkons 

banner og innfinne seg under hans hierarkiske system selv om han tilbyr sine tjenester. Egil 

har på dette stadiet av fortellingen forstått at det å instinktivt følge et handlingsmønster som 

følger den kompetitive æresforståelsen ikke fører frem innenfor den norske kongens 

maktsfære, og har tatt konsekvensen av det gjennom å forandre taktikk.  

 

Det neste eksempelet på denne utviklingen finner også sted i Norge, da Egil for tredje gang 

ønsker å tilvinne seg gods på norsk jord. Etter forrige episode har han erfart at selv ikke en 

høvisk tilnærming er godt nok for å få gjennomslag for sin sak hos kongen, noe som skyldes 

hans tidligere turbulente forhold til det norske kongehuset. Han forsøker derfor på nytt å 

engasjere Arinbjørn; stormannen som reddet ham ut av knipen med Eirik i England. Arinbjørn 

svarer følgende på Egils ønske: 

 

                                                 
106 Egilssoga. s. 147. 
107 Landsrett vil i denne sammenhengen si at Håkon opphever dommen om lovløshet Eirik hadde satt på ham på 
norsk jord. Egilssoga. s. 147. 
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”eg trur det vil bli vanskeleg, Egil, å få bråskapen og djervskapen din til å semjast med huglynnet til 
kongen og makta hans; for eg trur ikkje han er din ven, og han meinest no òg ha årsak til å ikkje vera 
det. Eg vil heller at vi let denne saka falla og ikkje tek henne opp. Men om du vil det, Egil, så skal eg 
heller fara til kongen og tala med han om denne saka.”108 

 

I dette sitatet understreker Arinbjørn den kulturelle spenningen mellom Egil og kongen, noe 

som igjen viser at forfatteren er opptatt av å fremheve dette poenget. Arinbjørn anser det 

derfor som dødfødt at Egil skal vise seg for kongen igjen, og bestemmer seg for å reise alene. 

Kong Håkon lar seg likevel ikke overtale, tvert imot blir han provosert av Egils gjentatte 

forsøk på utfordre hans eneveldige makt: 

 

”Eg veit ikkje kvifor du går med ei slik sak for Egil. Han kom ein gong hit til meg, og da sa eg han, at 
eg ønskte ikkje at han var her i landet av dei grunnar som de før kjenner til. […] Men til deg, Arinbjørn, 
er det å seia, at du kan få vera her i landet på det vilkår at du ikkje mæter109 utanlandske110 menn meir 
enn meg og mine ord.”111  

 

Dette eksempelet viser igjen hvordan Egil forsøker å oppnå egeninteresse gjennom å steppe 

inn i kongens kulturforståelse, denne gangen gjennom å bruke en mellommann representert 

ved Arinbjørn. Problemet er at Egil, til tross for stadig nye innfallsvinkler, kun er ute etter å 

tilrive seg rikdommer som er i det norske kongehusets besittelse. Håkon ser dette, og gir 

derfor Arinbjørn klar beskjed om å adlyde hans ord fremfor å la seg influere av Egil. Til tross 

for at Egil skal ha hatt loven på sin side i denne saken, er det et faktum at Egil er utenfor sin 

maktsfære så lenge han oppholder seg utenfor Island og innenfor et kongedømme. Det 

hierarkiske maktsystemet beskrives som ubestridt, og aksepterer ikke utfordrere.  

 

Det fjerde og siste eksempelet skiller seg fra de andre ved at det denne gang ikke dreier seg 

om et kongsbesøk. Den følgende situasjonen finner sted mot slutten av sagaen; Egil har slått 

seg til ro på Island og rir til tinget for å delta i en sak der hans sønn Torstein Egilsson er 

innblandet. Det interessante her er altså ikke hvordan Egil ter seg foran en utenlandsk konge, 

men hvordan han selv fremstår på hjemmebane etter at han har tilvunnet seg flere års erfaring 

innenfor en annerledes kultur. Slik beskrives Egil i sagaen når han rir til tinget: 

 

                                                 
108 Egilssoga. s. 158. 
109 Meta: Betyr å ”ære” eller å ”vurdere.”  
110 Det er et interessant poeng at kongen faktisk omtaler Egil som en utenlandsk mann, til tross for at hans far var 
nordmann. Altså skiller forfatteren mellom nordmenn og islendinger allerede fra landnåmsmennene. ’”En Þér 
Arinbjorn, er Þat at segja, at Þú svá megir vera hér i landi, at Þú metir eigi meira útlenda menn en mik eða mín 
orð,..”’ Egils saga Skalla-grímssonar. s. 215. 
111 Egilssoga. s. 159. 



 38 

Da såg folk på tinget at det kom ein flokk menn ridande oppetter langs Gljuvrå, og det blinka i skjolda. 
Og da dei kom inn på tingstaden, reid det ein mann føre i blå kappe; han hadde ein gylt hjelm på 
hovudet og eit gullprydd skjold ved sida, i handa eit krokaspyd med gullslegen fal, og eit sverd i beltet. 
Det var Egil Skallagrimsson som der var kommen, med åtti mann, alle vel væpna, som dei skulle være 
budde til slag.112 

 

For første gang skildrer forfatteren at Egil selv trer inn i rollen som en konge, der han 

fremviser makt og rikdom gjennom et imponerende visuelt inntrykk basert på både klesdrakt, 

utsmykking og et stort følge med trofaste menn. Hvorfor gjør han dette? Først og fremst viser 

forfatteren at Egil har opparbeidet seg en maktposisjon stor nok på Island til at han kan sette 

seg i en konges posisjon. Likevel skiller den høviske fremtoningen beskrevet ovenfor Egils 

inntreden på tinget, fra hvordan forfatteren tidligere har beskrevet ham. Effekten av dette blir 

at Egil, som gjennom hele sagaen har vært en utfordrer, oppnår å bli den suverene innenfor 

sin egen maktsfære. Egil skildres som en despotisk konge på tinget som forventer å få enerett 

i å dømme utfallet av saken. Dette får han, og ikke nok med det; hans dom er like despotisk 

som den han fikk i mot seg av kongen i Norge.113 Nå er det ikke slik at Egils motstandere på 

tinget aksepterer dommen som om Egil skulle vært deres suverene konge, men Egils makt har 

på dette stadiet i fortellingen vokst seg så stor at ingen av islendingene er i stand til å stå opp 

mot ham. Resultatet blir dermed at Egil selv fremstår som de kongene han ikke var i stand til 

å utkonkurrere i Norge.  

  

Disse fire eksemplene viser at forfatteren beskriver en mental utvikling hos sagaaktøren Egil, 

gjennom å vise til en sosialisering som gjør det mulig for Egil å operere innenfor to ulike 

sosiale felt. Men det er svært viktig å understreke at eksemplene ikke viser at Egil vandrer fra 

et sosialt felt til et annet på permanent basis. Riktignok trer han inn i den hierarkiske rollen på 

hjemmebane i det sistnevnte eksempelet, men han forblir gjennom hele fortellingen den 

egoistiske individualisten som kun handler med det mål for øye å vinne rikdom, makt og ære 

for seg selv. På tinget gir han overhode ikke etter for motstandernes syn, og viser med dette at 

han setter seg selv og sine egne interesser over alle andre. På lik linje med at han aldri viser 

interesse av å få tildelt hierarkisk ære av en konge som er overordnet ham selv, er han heller 

ikke interessert i å dele ut ære til de som står under ham på Island. Årsaken til dette er at han 

hele veien opererer etter den kompetitive modellen der han selv vinner ære på bekostning av 

                                                 
112 Egilssoga. s. 200. 
113 Egilssoga. s. 202-203.  
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andre. Hans motstandere på tinget fikk erfare dette da de ble fratatt både gård og grunn av 

Egil.114 

 

Som tidligere nevnt er det svært lite i sagaen som antyder at Egils inntreden i den hierarkiske 

kulturen er av noen særlig sosial betydning for hans liv og omdømme på Island, annet enn på 

det økonomiske området. Eksempelet ovenfor er for så vidt unntaket fra regelen, der han 

benytter seg av trekk som kan forbindes med de kongelige på tinget for å fremstå som noe 

flottere og høyerestående enn de øvrige islendingene. Likevel vil det her vises til et par 

eksempler fra Egils alderdom som beskriver det som tidligere er nevnt; at Egils utenlandske 

æreskapital så å si er verdiløs.  

 

I det første av disse eksemplene blir Egil beskrevet som en aldrende mann; fysikk, hørsel og 

syn svikter. Han befinner seg på gården til en bonde kalt Grim, og en dag faller han om av 

egen maskin: ”Nokre kvinner som såg det, lo til det og sa: ”Det er ute med deg no, Egil, sidan 

du dett av deg sjølv.” Da seier Grim bonde: ”Mindre hædde kvinnene oss, den tid vi to var 

yngre.”’115 Det som her skjer er at Egil blir ydmyket som en gammel og stakkarslig mann, og 

ikke hjulpet og respektert på bakgrunn av den æren han har vunnet tidligere i sitt liv. 

Forklaringen på dette ligger i den kompetitive modellen, der ære til stadighet må fornyes for å 

opprettholdes. Dermed har Egils bragder tidligere i livet lite å si, da han ikke lenger er i stand 

til å forsvare dem. Dette kommer godt frem gjennom Grims kommentar, der han poengterer at 

denne formen for ydmykelser ville være utenkelige da de var unge og spreke. Samtidig viser 

dette godt kontrasten til den hierarkiske kulturen, der tittel og omdømme ville gitt Egil heder 

og ære til dødens dag.  

 

I det andre og siste eksempelet, ønsker Egil å reise til tinget med sølvkistene han hadde fått av 

Kong Adalstein i England. Der ville han spre sølvet ut blant folket som var tilstede: ’”… Eg 

tenkjer at det vil bli både skubbing og dasking, eller det kunne gå slik til slutt at heile ting-

allmugen slost.”’116 Denne planen fikk Egil aldri muligheten til å gjennomføre, men tanken 

bak ideen er grei å tolke: Den eneste muligheten Egil hadde for å opprettholde noe av den 

æren han hadde nytt godt av tidligere i livet, var gjennom å utføre nye ærefulle handlinger. 

Altså beskriver disse eksemplene at det å dø av alderdom og sykdom ikke var særlig ærefullt 

                                                 
114 Egilssoga. s. 202-203. 
115 Egilssoga. s. 208. 
116 Egilssoga. s. 209. 
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innenfor den kompetitive kulturen, samtidig som hans tidligere handlinger både innenlands og 

utenlands ikke lenger ga ham noen sosiale fordeler i det islandske samfunnet. Dermed kan det 

sistnevnte eksempelet sees på som en siste krampetrekning fra Egils side, der han selv mot 

slutten av sitt liv forsøkte å utføre handlinger for å oppnå ære uansett konsekvens.  

 

2.7 Hierarkisk æresforståelse internalisert, eller brukt pragmatisk og 
manipulatorisk? 

 

Gjennom å følge forfatterens fremstilling av Egils liv kronologisk, er det ovenfor blitt 

beskrevet hvordan sagaaktøren gradvis tilpasser seg den hierarkiske kulturen i utlandet 

samtidig som han forblir en kompetitiv høvding hjemme på Island. Betyr dette at han utnyttet 

den hierarkiske æren pragmatisk og manipulatorisk kun for å oppnå egne fordeler, eller finnes 

det grunnlag for å hevde at forfatteren fremstiller den som internalisert hos Egil? Det hersker 

ingen tvil om at den kompetitive kulturforståelsen ble internalisert gjennom Egils oppvekst og 

lå til grunn før han gikk den hierarkiske i møte. Spørsmålet da er hvorvidt Egils tilvenning og 

mentale utvikling innenfor den hierarkiske kulturforståelsen kan kalles overbevisende nok til 

at også den ble internalisert. 

 

Bagge tar opp et interessant poeng i sin analyse av Konungs skuggsiá, når han refererer til 

sønnens spørsmål om hvorvidt det er verdifullt nok for en rik og mektig stormann å oppgi sin 

uavhengighet gjennom å tre inn i kongens tjeneste.117  Altså stiller han spørsmål ved hvorvidt 

en stormann vil risikere å tape makt, ære og innflytelse ved å gjøre seg til kongens undersått. 

Faren forklarer at sønnen åpenbart ikke har forstått den reelle verdien som ligger i å tjene 

kongen, når han får seg til å stille et slikt spørsmål. I dette legger Bagge at forfatteren forsøker 

å fremheve kongen som landets eier, og at alle som oppholder seg der derfor skylder ham 

deres tjeneste. Det igjen betyr at det å gå i kongens tjeneste ikke kan oppfattes som annet enn 

en forfremmelse.118 Bagges konklusjon om farens holdning til kongen og hans makt, forteller 

om en som uten forbehold anser det som ærefullt å gå i kongens tjeneste. Altså kan faren 

defineres som det ideale eksempelet på en person som har internalisert den hierarkiske 

kulturen. Dette eksempelet er ikke ment for å sette lista for hva som kreves for at en person 

skulle ha internalisert denne æresforståelsen, men det illustrerer en type holdning der den 

                                                 
117 Konungs skuggsiá er i all hovedsak lagt opp som en samtale mellom far og sønn. 
118 Bagge S: The Political Thought of The King’s Mirror, 1987. s. 183-184. 
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settes høyest på et verdigrunnlag. Det vil si at en person som innehar dette synet ikke setter 

spørsmål til kongens overherredømme, men heller anser det som ærefullt å gå i hans tjeneste. 

  

Før Egils syn på den hierarkiske forståelsen diskuteres, vil det her også trekkes frem to andre 

omtalte aktører som stod nærmere kongene enn hva Egil gjorde. Den første av disse er 

Arinbjørn; en norsk lendmann Egil møter seks ganger i sagaen.119 I flere av disse møtene 

fungerer Arinbjørn som et bindeledd mellom Egil og kongen, der han forsøker å skape 

forsoning mellom dem samt å hjelpe Egil på tinget. I begge tilfellene hvor Egil reiser til 

Norge for å kreve arv, forsøker Arinbjørn å stoppe ham fordi han vet at kongen ikke vil 

akseptere Egils krav. Dette gjør han fordi han forutser kulturkollisjonen som vil oppstå 

mellom Egil og kongen, noe han for øvrig argumenterer for: ”eg trur det vil bli vanskeleg, 

Egil, å få bråskapen og djervskapen din til å semjast med huglynnet til kongen og makta 

hans.”120 Likevel ender Arinbjørn opp med å støtte Egils to arvekrav, fordi han vet at Egil har 

loven på sin side. Men resultatet blir som Arinbjørn forutså; kongen gir ikke etter til tross for 

hva loven skulle si.  

 

Den store forskjellen mellom Egil og Arinbjørn i disse eksemplene er at Arinbjørn er 

inneforstått med kongens suverene makt. Han viser lojalitet ovenfor sin venn Egil gjennom å 

tale hans sak gjentatte ganger, men bøyer seg tilslutt for kongens ønske uansett hva dette 

skulle innebære. Etter at Arinbjørn har vært hos kongen for å fremme Egils siste arvekrav, gir 

han klart uttrykk for at han aldri vil gjøre dette igjen.121 Han har forstått at kongen ikke vil 

forandre mening, og har samtidig satt sin egen posisjon på spill da kongen lar seg provosere 

av hans støtte til Egil. Arinbjørn har derfor vist ovenfor Egil at han er villig til å gå langt for å 

støtte sin venn, men han er ikke villig til å utfordre det hierarkiske systemets sosiale regler. 

Med andre ord betyr dette at forfatteren definerer hans rolle innenfor den hierarkiske 

æresforståelsen, slik at hans lojalitet ovenfor Egil til syvende og sist blir av lavere rang 

sammenliknet med hans lojalitet til kongen. Altså støtter Arinbjørn kongen på et 

verdigrunnlag lik det som kommer til uttrykk i Konungs skuggsiá. 

 

Den andre personen er Egils onkel Torolv Kveldulvsson. Som tidligere nevnt gikk han inn i 

Harald Hårfagres hird fordi han så sin mulighet til å vinne mer makt og ære ved å gjøre dette. 

                                                 
119 Egilssoga. s. 84,89,115,118,136,158. 
120 Egilssoga. s. 158. 
121 Egilssoga. s. 159. 
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Likevel gikk det galt, da kongen anser ham for å være en utfordrer til tross for at han opptrer 

lojalt. Sørensen forklarer denne konflikten som uunngåelig, fordi Torolv ikke forstår hva slags 

lydighet som kreves fra Haralds side. Torolv ville fortsatt være en fri mann under kongen, og 

fremstod derfor mer som en venn fremfor en undersått av kongen. Derfor, ifølge Sørensen, 

ender Torolvs tjeneste hos Harald som den gjør fordi han på bakgrunn av sin førstatlige 

samfunnsforståelse ikke er villig til å gi avkall på sin frihet.122 

 

Torolv aksepterer kongens herredømme da han går inn i hirden slik det er beskrevet tidligere i 

kapittelet, men det er fortsatt riktig at Torolv ikke vil gi avkall på all sin frihet. Han forventer 

fortsatt å kunne utføre egne ærefulle handlinger uavhengig av kongens innblanding, noe vi så 

et eksempel på da han bygget en kongsgård uten Haralds samtykke.123 Derfor blir Sørensens 

poeng om at Torolv ikke forstår hva slags lydighet kongen krever mer diskutabelt, da dette 

også kan skyldes at han utnytter sin hirdstatus for egen vinning. Det siste forutsetter at Torolv 

har en forståelse av hvordan det hierarkiske systemet fungerer, eller sagt på en annen måte; 

Torolvs forståelse av det hierarkiske systemet reflekterer den kunnskapen forfatteren innehar 

om temaet. Sørensen ser ut til å analysere Torolv gjennom et beretningsperspektiv fra 800 – 

tallet, noe som gjør at hans beskrivelse av Torolvs samfunnsforståelse blir problematisk og 

unøyaktig fordi forfatterens perspektiv utelates.  

 

Selv om Torolv har en forståelse av det hierarkiske systemet som gjenspeiler 1200 – tallet, har 

han ikke tatt inn over seg det verdigrunnlaget som Arinbjørn eller faren i Konungs skuggsiá 

bygger sin støtte til kongen på. Bagge skriver at forfatteren av Konungs skuggsiá mener det 

var to former for sosial status på 1200 – tallet; rang i kongens tjeneste versus lokale posisjoner 

der familie og rikdom raget høyest.124 Videre skriver han at disse to hierarkiene til en viss 

grad kunne smelte sammen, og det er nettopp dette som er kjernen til konflikten som skapes 

mellom Torolv og Harald. Torolv ser sin mulighet til å forbedre sin egen posisjon i samfunnet 

under Harald, samtidig som han fortsetter å utføre selvsentrerte handlinger hvor han vil oppnå 

kompetitiv ære. Derfor har han ikke internalisert den hierarkiske æren, men han bruker den 

pragmatisk og manipulatorisk.  

 

                                                 
122 Sørensen: Fortælling og ære s. 141-142. 
123 Se underkapittel 2.3: Alternativ æresforståelse. 
124 Bagge S: The Political Thought of The King’s Mirror, s. 184. 
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Når det kommer til Egils holdning til den hierarkiske æren, har diskusjonen i dette kapittelet 

vist hvordan han utvikler en gradvis forståelse av hvordan han bør opptre for å fungere sosialt 

innenfor denne kulturen. Ser vi så på årsaken til at han gjør dette, ligger svaret i at han søker 

etter nye innfallsvinkler for å få realisert sine egne interesser. Disse interessene spinner seg 

rundt ønske om å tilvinne seg rikdom og ære på bekostning av en motpart, altså er de 

kompetitivt motivert. Det eneste unntaket fra dette er når han blir presset opp i et hjørne i 

England, og må få hjelp av Arinbjørn i møte med kong Eirik. I dette eksempelet er det i Egils 

interesse å slippe unna med livet i behold, han gjennomfører høviske handlinger og beærer 

kongen fordi han blir presset til det. Hele scenen blir gjennomført som et spill for galleriet, 

der han benytter seg av en sosial kodeks han selv ikke finner noen verdi ved. Det kommer 

derfor enda tydeligere frem hos Egil enn det gjør hos hans onkel, at han til tross for sin 

utvikling ikke internaliserer kongens verdisyn. Den kompetitive holdningen stå like sterkt hos 

Egil fra begynnelse til slutt; han ser ingen verdi i å bøye seg for andre enn seg selv. 

 

2.8 Et sosialt menneske, eller en individualistisk egoist? 
 

På lik linje med alle samfunn, forutsatte også feidesamfunnet at en fulgte bestemte normer for 

å kunne fungere sosialt. På Island var det mulig å oppnå ære, rikdom og makt gjennom 

voldshandlinger, men dette forutsatte at bestemte spilleregler ble fulgt. Et drap uten motiv blir 

aldri omtalt som ærefullt i sagamaterialet, men gjengjeldelse kunne gi økt status via blodhevn 

eller voldgift. En feide ble normalt sett heller ikke avsluttet gjennom en voldshandling, den 

ble isteden avgjort gjennom en rettsprosess eller forhandlet frem gjennom forlik. William Ian 

Miller skriver at den normale feide utspilte seg slik at det først var likevekt i voldshandlingene 

fra begge sidene i konflikten, før en eller flere personer ble valgt av de viktigste personene 

blant de involverte til å utforme en bindende dom eller voldgift begge parter aksepterte. 

Tilslutt ville den tapende part som oftest gjøre opp for seg gjennom økonomisk 

kompensasjon, men straffen kunne også bli hardere gjennom en eller annen form for lovløshet 

eller landsforvisning.125 Det er lett og tenke seg at høvdinger ofte kunne bli dratt inn i slike 

rettstvister, da de i tillegg til saker som angikk dem selv også måtte støtte opp om konflikter 

som involverte deres egne menn. Dette henger sammen med normsystemet som bandt 

høvding og bonde sammen; kalt goðorð.126 Bønder og tingmenn som tilhørte en goði, eller en 

høvding, skulle støtte opp om høvdingen når han var i konflikt med en motstander. Dette gikk 

                                                 
125 Miller: Bloodtaking and peacemaking. Feud, law and society in saga Iceland, 1990. s. 261-263. 
126 Et goðorð er summen av høvdingen og hans underordnede; altså et høvdingdømme. 
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også den andre veien, der høvdingen skulle være hans menns allierte når det var behov for 

det.127 En stormann som ikke fulgte dette regelverket, ville fort miste sine støttespillere. Dette 

systemet forutsatte dermed at personer av høy rang i det kompetitive systemet også måtte 

fungere som fredsskapere.  

 

Det har i flere av eksemplene blitt vist hvordan Egil instinktivt responderer hver gang andre 

aktører utfordrer ham. I barndommen begår han to drap for å unngå ærestap; et fordi han tapte 

ansikt i en lek og et annet for vise ovenfor sin far at han ikke lar seg tråkke på når Skallagrim 

dreper hans lekekamerat. Disse konfliktene opprettholder balansen i voldshandlingene, siden 

Egils voldsbruk utføres som gjengjeldelser. At de deretter ikke ender i ytterligere 

voldshandlinger eller i rettssaker, skyldes at motparten velger å føye seg. Dette gjør at Egil 

kommer ”seirende” ut av konfliktene, fordi motparten velger å akseptere gjengjeldelsene. Mer 

problematisk blir det derimot i situasjonene der Egil selv starter konfliktene. Når Egil begår 

sitt første drap på norsk jord, opptrer han som en brautende og usosial ugjerningsmann. Kong 

Eirik ønsker Egil død, men han kommer seg unna og feiden ender med at Arinbjørns far Tore 

Herse betaler bøter for drapet. Riktignok ender feiden etter Millers mal gjennom voldgift, men 

det skapes ubalanse i voldshandlingene når Egil kommer seg unna. Samtidig klarer han å 

unngå å måtte gjøre opp for seg selv da Tore velger å gjøre det, og slipper samtidig å tape ære 

av den grunn. Resultatet blir at Egil aldri føyer seg, uavhengig av om han blir dratt inn i eller 

starter en konflikt.  

 

Også i saker der Egil er involvert i rettstvister på tinget, viser han den samme holdningen. I 

Norge går han til sak mot en av kong Eiriks menn, i et forsøk på å kreve arv.128 Når han 

forstår at han ikke får gjennomslag for sine krav, tyr Egil til den arenaen han selv føler seg 

mest trygg på gjennom å utfordre sin motpart til holmgang. Dette kan forstås som en siste 

utvei Egil velger for å unngå å måtte føye seg. Enda mer interessant for denne 

sammenhengen, er rettstvisten på Island mellom Egils sønn Torstein og Steinar Onundsson 

hvor Egil trer inn i rollen som fredsskaper. Miller poengterer at i enkelte saker der den ene 

siden var betydelig svakere enn den andre, kunne den svake part velge å gi motparten 

selvjustis for så å håpe på en moderat dom.129 Det er dette som skjer her, og Egil kommer i 

                                                 
127 Dette systemet var likevel ikke vanntett, da bonden kunne gå fra en høvding til en annen gjennom tinget 
samtidig som høvdingen kunne kvitte seg med de han ikke lenger ønsket å ha dette båndet til. Miller: 
Bloodtaking and peacemaking. Feud, law and society in saga Iceland, s. 22,23. 
128 Egilssoga. s. 117-119. 
129 Miller: Bloodtaking and peacemaking. Feud, law and society in saga Iceland. s. 263. 
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den gunstige posisjonen hvor han alene kan avgjøre utfallet av saken. Hans dom er som 

tidligere nevnt svært hard og lite rettferdig, noe som gjør at Egil bruker situasjonen til å 

fremstå som en despot fremfor en fredsskaper. 

  

Konklusjonen blir at Egil, på bakgrunn av disse eksemplene, fremstår som en idealtypisk 

kompetitiv aktør som anser alle situasjoner som feider hvor målet er å komme seirende ut 

uavhengig av hvilke rolle han spiller i dem. Dette betyr samtidig at han fungerer dårlig 

innenfor det sosiale normsystemet samfunnet er bygget på, fordi han i tillegg blir en 

individualistisk egoist som setter seg selv over de sosiale spillereglene. Egils manglende evne 

til å fremtre som en fredsskaper, og hans uvilje til å akseptere rettslige forlik, viser at han 

mangler det samfunnsansvar en høvding måtte påta seg slik det går frem av Millers definisjon 

av forløpet i feider og rettstvister. Derfor virker det lite trolig at en person som Egil kan ha 

fungert i det islandske samfunnet på 1200 – tallet, han fremstår isteden som en litterær fiksjon 

konstruert som en idealtype for de kompetitive normene. 

 

2.9 Problemer knyttet til heroiseringen og idealiseringen av kompetitive normer. 
 

Egils saga Skalla-grímssonar er tradisjonelt blitt tolket som en heroisering av de kompetitive 

æresnormene, der Egil forsvarer den tradisjonelle feidekulturen gjennom å stå opp mot 

eneveldekongene. Sørensen poengterer at begrepet ”konge” ikke var ukjent for norske bønder 

før Hårfagres maktovertagelse, men at forskjellen ligger i eneveldemakt fremfor de gamle 

fylkeskongene som fungerte som lokale høvdinger. Styrkeforholdet i Norge ble endret 

drastisk, og konsekvensen for bøndene ble at de måtte oppgi sin fulle råderett over jorda de 

eide og gå inn Haralds tjeneste eller forlate landet. De som ikke fulgte disse kravene, ble 

vanæret; drept eller lemlestet.130 Om dette anses som grunnlaget for sagaforfatterens 

samfunnskritikk, kan det hierarkiske systemet tolkes som vilkårlig og despotisk styrt av en 

urettferdig fyrste. Det kompetitive systemet derimot, vil fremstå som forutsigbart der mektige 

og modige menn får den statusen og rettferdigheten de fortjener gjennom utførelsen av 

ærefulle handlinger. 

 

Om denne tolkningen av samfunnsmodellene har vært av interesse å få frem hos 

sagaforfatteren, kan det langt på vei kalles vellykket. Men det er heller ikke problemfritt, fordi 

det også er fullt mulig å finne svakheter i hans fremstilling av den kompetitive strukturen. 
                                                 
130 Sørensen: Fortælling og ære s. 137. 
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Først og fremst er det interessant å stille spørsmål til feidekulturens forhold til sosiale 

kontekster. Ovenfor er det vist til Millers modell som beskriver nødvendigheten av at 

høvdingene er i stand til å påta seg et fredsskapende samfunnsansvar, slik at det skapes 

harmoni i et konkurransebasert samfunn. Gjennom Egil derimot, dyrker forfatteren en 

rendyrket og heroisk fremstilling av de kompetitive normene hvor det ikke er plass til et slikt 

samfunnsansvar. Dette skyldes Egils ubetvingelige trang til å konkurrere uavhengig av 

situasjon og posisjon, der kompromisser og ydmykhet blir vurdert som svakt og krenkende. 

Dette gjør at Egil blir plassert i et slags sosialt vakuum, der han hovedsakelig opptrer i ikke-

sosiale sammenhenger. 

  

Egil utfører riktignok sine voldshandlinger i barndommen før han blir et menneske med 

ansvar, ellers i utlandet etter at han har blitt voksen. Altså er han ikke voldelig i sitt sosiale 

miljø i voksen alder på Island, samtidig som han også opparbeider et livsvarig vennskap med 

Arinbjørn i Norge. Likevel er det viktig å poengtere at han ikke fremstår som noen brobygger 

på hjemmebane, tvert imot blir han beskrevet som en asosial person som holder seg for seg 

selv samtidig som andre islendinger holdt seg unna.131 Egil ser derfor ut til å være en fryktet 

einstøing som stiller seg ved siden av det sosiale mangfoldet. Dette kommer også frem 

gjennom hans krav om selvjustis på tinget når hans sønn er involvert; han skyver samfunnets 

normer til side gjennom å tale sin despotiske dom der den tapende part blir både forvist og 

fratatt gård og grunn. Hos Arinbjørn finner for øvrig Egil et vennskap han holder på livet ut, 

og sånn sett blir møtene mellom dem den eneste arenaen hvor Egil faktisk fungerer godt 

sosialt. Men også i disse situasjonene kan Egils oppførsel tolkes som pragmatisk og 

manipulatorisk, siden vennskapet til Arinbjørn blir brukt som et redskap i hans forsøk på å få 

oppfylt sine interesser hos kongene i Norge. Uten Arinbjørn har han ingen til å tale sin sak 

foran kongene, og Egil besøker ham heller aldri igjen etter at det gjøres klart at han aldri mer 

vil støtte Egils krav.  

 

Når sagaen idealiserer og heroiserer de kompetitive normene, settes helten i et sosialt vakuum. 

Dette er sannsynligvis ubevisst fra forfatterens side; han forsøker utvilsomt å glorifisere det 

gamle systemet. Men uten å ville det vises systemets irrelevans når den sentrale aktøren er 

fritatt for samfunnsansvar.   

 

                                                 
131 Egilssoga. s. 155. 
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2.10 Parallell mellom forfatterens virkelighet og Egils manipulatoriske bruk av 
hierarkisk ære? 

 

Gjennom Egil får vi presentert en person som bruker den hierarkiske æren manipulatorisk. 

Kan det tenkes at dette kan gjenspeile forfatterens forhold til den samme kulturen? Egils saga 

Skalla-grímssonar ble som tidligere nevnt skrevet mellom 1200-1240; en periode hvor 

islandske stormenn samt det norske kongehuset kjempet om makten på Island. I Hákonar 

saga Hákonarsonar finnes det en rekke av eksempler på at kong Håkon gjorde islandske 

stormenn til sine lendmenn, med det mål for øye at disse personene skulle fremme kongens 

sak på Island og legge landet under den norske tronen. Snorri Sturluson, Sturla Sigvatson, 

Þórð kakali og Gizur Þorvaldsson ble alle etter tur tildelt denne rollen, men i samtlige 

eksempler uttrykker kongen misnøye over deres resultater da han mener de utnytter sin 

tildelte posisjon under kongen for å fremme egen makt på Island.132 Dette kan indikere at også 

disse personene hadde et pragmatisk og manipulatorisk forhold til den æren de ble tildelt av 

Håkon. 

 

Dette betyr at forfatteren kan ha dratt med seg den reelle spenningen mellom norsk og 

islandsk kultur og politikk fra sin egen virkelighet inn i Egils saga Skalla-grímssonar. 

Islendingenes manipulatoriske bruk av den hierarkiske æren kan for det første forklares med 

at de gjennom å få kongens støtte i maktkampen på Island selv ville stå sterkere, og for det 

andre gjennom en mulig skjult agenda om at de ønsket et fredelig og uavhengig Island. Den 

sistnevnte årsaksforklaringen bygger på den første, der de var avhengig av kongens støtte for 

å velte sine konkurrenter før de selv ville være i stand til å opprette et maktgrunnlag sterkt nok 

til å skape et politisk stabilt samfunn på sagaøya. Resultatet av denne teorien blir at den 

islendingen som til syvende og sist ville ha gjennomført dette, ville fremstått som den 

heroiske krigeren som overvant kongens makt. Samtidig ville dette ha blitt gjort på bakgrunn 

av det kompetitive systemets verdier, da det å få utdelt hierarkiske titler og ære under Håkon 

for disse personene ble brukt som et manipulatorisk redskap for å øke eget maktgrunnlag. 

 

Egil passer svært godt inn i dette bildet, fordi han fremstår som å være nettopp den 

idealtypiske krigeren som opparbeider seg makt på Island gjennom kompetitive verdier. 

Samtidig har han et manipulatorisk forhold til den hierarkiske æren, der han kun spiller på 

kongenes premisser for egen vinning. Dette skaper dermed en parallell mellom fiksjonen om 

                                                 
132 Soga om Håkon Håkonsson. s. 70, 172, 265, 277, 280, 284. 
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Egil og det virkelige maktspillet på 1200 – tallet, noe som bidrar til å avsløre forfatterens 

holdninger og inntrykk av maktkampen. Denne parallellen kan også brukes til å støtte 

oppunder teorien om at Snorri Sturluson står bak forfatterskapet av sagaen, fordi han passer 

svært godt inn i den beskrivelsen som her er gitt av islandske stormenns manipulatoriske bruk 

av sin stilling under Håkon. Både Bagge og Kristjánsson poengterer at Snorri brukte sin 

posisjon som Håkons lendmann til å øke sin egen makt på Island, men motarbeidet samtidig 

en norsk maktovertakelse.133 Dette beviser selvsagt ingenting, men det bidrar til å gi mening 

til påstanden om at Snorri har forfattet sagaen fordi Egils holdninger og manipulatoriske 

forhold til kongene langt på vei reflekterer hans eget forhold til Håkon. 

 

2.11 Konklusjon. 
 

Egil Skallagrimsson fremstilles som et ideal for det førstatlige og kompetitive samfunnet, men 

blir med det samtidig en individualistisk og asosial egoist. Hans utagerende oppførsel og 

kompetitive handlingsvalg fra barndom til alderdom, gir et inntrykk av at forfatteren bevisst 

bruker Egil for å definere den kompetitive kulturens normsett. Mer presist betyr dette at Egils 

handlinger styres etter interessen om å oppnå kompetitiv ære som vinnes på bekostning av 

andre; ofte gjennom kamp eller overtakelse av gods og eiendeler. I tillegg innebærer det at 

han ikke aksepterer noen former autoriteter, verken konger, andre stormenn eller 

familieoverhoder.  

 

Når Egil kommer i møte med en annerledes kulturforståelse, viser han verken empati eller 

forståelse for ulikhetene som kommer til uttrykk. Tvert imot tviholder han på sitt, og 

representerer med det en drastisk kulturkollisjon mellom to ulike sosiale felt. Likevel skjer det 

en gradvis utvikling der han oppfatter nødvendigheten av å kunne fungere sosialt innenfor 

begge kulturene; en interesse som genereres ut fra forståelsen om at dette er nødvendig om 

han skal kunne vinne den æren og rikdommen han søker i utlandet. Altså ligger det i hans 

interesse å skape en sosialiseringsprosess, der han utvikler en forståelse av det hierarkiske 

systemet. Svært viktig er det å understreke at han kun trer inn i et rollespill hvor han spiller på 

den fremmede kulturens strenger i håp om å vinne ære og rikdom for seg selv, han 

gjennomgår ingen permanent sosial eller mental endring.  

 

                                                 
133 Bagge S: Society and politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla, 1991. s. 12-13. Kristjansson: Eddas and 
Sagas. s. 167-168 



 49 

Den kulturelle erfaringen Egil erfarer i utlandet, fremstår som tilnærmet verdiløs for ham da 

han returnerer til Island. Mot slutten av sagaen forsøker Egil selv å fremstå som en konge 

blant sitt eget folk gjennom å bruke visuelle virkemidler som utsmykkede våpen og klær. 

Likevel er effekten dette gir ham liten, da det i all hovedsak er det overlegne økonomiske 

grunnlaget han har bygget opp gjennom sine reiser som gir ham bort i mot ubegrenset makt på 

hjemmebane. Dette kommer tydelig frem i sagaen da han ikke oppnår noen form for høvisk 

respekt eller beundring blant islendingene; makten hans baserer seg på at ingen lokale 

stormenn eller høvdinger er i stand til å utfordre ham. Gjennom fortellingens skildring av 

Egils siste leveår, kommer den kompetitive kulturens monopol på Island godt frem gjennom å 

vise til at Egils ære råtner bort samtidig med at han blir for gammel til å utføre ærefulle 

handlinger. Egil faller dermed for eget grep; da han ikke lenger er i stand til å vinne ære på 

bekostning av andre.   

 

Til tross for sin utviklende forståelse av den nye æresforståelsen, internaliserer aldri Egil et 

hierarkisk verdisyn der han ser det som ærefullt å gå i kongens tjeneste. Hans ønske om å 

forstå hierarkiets spilleregler, skyldes en interesse av å oppnå sine kompetitive mål på 

kongenes premisser. Dette betyr at Egils forhold til den hierarkiske æren blir pragmatisk og 

manipulatorisk, der den blir forsøkt utnyttet for egen vinning. Den samme konklusjonen 

tilfaller Torolv Kveldulvsson, som trer inn i kong Haralds hird med det mål for øye å forbedre 

sin egen posisjon i samfunnet. Han forstår at inntreden i hirden forutsetter underkastelse, men 

samtidig utnytter han sin nye status til å utføre selvsentrerte handlinger hvor han forsøker å 

oppnå kompetitiv ære for seg selv uavhengig av kongen. Kontrasten til disse to blir 

representert gjennom Arinbjørn, som står ved Egils side frem til kongen setter ned foten. 

Dette skyldes at Arinbjørn, som er medlem av den norske hirden, har internalisert et verdisyn 

der kongens ord er hans lov uavhengig av hva han selv skulle anse som rett eller galt. Derfor 

trekker Arinbjørn sin støtte til Egil i det øyeblikket han står ovenfor et valg hvor fortsatt støtte 

forutsetter at hierarkiets normsystem må brytes.  

 

Egils individualisme og egoisme blir så fremtredende, at alle situasjoner han er involvert i blir 

ansett som feider hvor målet er å komme seirende ut uavhengig av hvilke rolle han spiller i 

dem. Dette skaper et problem der Egil også bryter med normene i feidesamfunnet, fordi han 

mangler evnen til å påta seg det fredsskapende samfunnsansvar en høvding måtte ha. På grunn 

av dette faller han utenfor det sosiale samspillet som binder den kompetitive kulturen 

sammen, slik at han tilslutt fremstår som en litterær fiksjon; en arketype som illustrerer 
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idealene i et konkurransebasert samfunn. Egil opptrer derfor i all hovedsak i ikke sosiale 

sammenhenger, fordi hans ensrettede konkurranseinstinkt og mangel på samfunnsansvar 

plasserer ham i et sosialt vakuum. 

 

Avslutningsvis har vi sett at det kan trekkes paralleller mellom holdninger og handlinger i 

fiksjonen om Egil og forfatterens virkelighet. Egils manipulatoriske forhold til den hierarkiske 

æren, samt hans motivasjon for å bygge opp egen makt på bakgrunn av kompetitive verdier, 

kan gjenspeile islandske stormenns forhold til Håkon Håkonsson i det trettende århundre. 

Snorri Sturluson fungerer som et godt eksempel på dette, noe som støtter teorien om at han 

skal ha stått bak forfatterskapet av Egils saga Skalla-grímssonar.   
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3. 
Kompetitiv og hierarkisk kultur i Laxdæla saga. 

 
 

3.1 Innledning. 
 

Torill Marlene Sandberg omtaler Laxdæla saga som spesiell blant ættesagaene, og viser blant 

annet til kvinnelige aktørers sentrale plass samt tekstens preg av romantikk og kjærlighet.134 

Disse trekkene vitner om en forfatter som har latt seg inspirere av den franske hofflitteraturen, 

som ble en del av kulturbildet blant eliten i Norge på 1200 – tallet. Likevel understreker 

Kristjánsson at sagaen ikke må forveksles med riddersagaene, den er fullt og helt en ættesaga 

som beskriver det tradisjonelle islandske kulturbilde. Han forklarer dette med at de høviske 

elementene ligger der som krydder, og ikke som en substans.135 Sandberg åpner dermed for at 

høvisk kultur kan være av større betydning enn Kristjánsson. Problemstillingen i dette 

kapittelet er å teste disse påstandene, der målet på lik linje med forrige kapittel er å finne svar 

på forfatterens æres og kulturforståelse. Er det riktig at høvisk kultur og hierarkisk ære kun er 

tilstedeværende som et krydder over en kompetitiv krigerkultur, eller finnes det grunnlag for å 

hevde at forfatteren ønsker å fremme budskap som kan knyttes opp mot den nye kulturelle 

vinden? Før vi kan søke svar på dette, er det interessant å se på diskusjonen om hvordan en 

tekst som befinner seg i skjæringspunktet mellom et kompetitivt og et hierarkisk kulturbilde 

har blitt til.  

 

Sagaen dateres av flere litteraturhistorikere til perioden mellom 1230 – 1260, og selve 

fortellingen omhandler personer som holdt til i Dalir i Breiðafjörður.136 Bjarne Fidjestøl 

mener forfatterens gode kunnskaper om dette området gjør det sannsynlig at han selv kom 

derfra.137 Både Einar Ól. Sveinsson og Peter Hallberg har på bakgrunn av deres forskning 

antydet at Sturla Þórðarsons bror, Ólafr hvítaskáld Þórðarson, er mannen som skal ha stått bak 

forfatterskapet.138 Hallbergs metode er basert på en sammenliknende statistisk analyse av 

overensstemmelser i ulike sagateksters vokabular, altså ligger hans argumentasjon i det rent 

                                                 
134 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 67. 
135 Kristjánsson: Eddas and Sagas. s. 274. 
136 Fidjestøl: 1230-1260. Soga om laksdølane. s. 16. 1230-1260. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder 
s. 368. Midten av det trettende århundre. Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. 1993. s. 387. 1250-1280. 
Monclair: Lederkapsideologi på Island i det trettende århundre. En analyse av gavegiving, gjestebud og 
lederfremtoning i islandsk sagamateriale. s. 55. 
137 Soga om laksdølane. s. 16. 
138 Soga om laksdølane. s. 16. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. 1981. s. 369. 
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språklige.139 Det vi med sikkerhet kan dra ut av denne diskusjonen, er at sagaen ble forfattet 

på midten av 1200 – tallet av en person som hadde god kjennskap til fortellingens sentrale 

geografiske plassering. Legges det til at forfatteren også viser gode kunnskaper om det norske 

kongehuset og høvisk kultur, skulle dette tilsi at han også oppholdt seg blant norske 

øvrighetspersoner. Likevel vil forfatteren, som i forrige kapittel bli omtalt som anonym, fordi 

vedkommendes identitet ikke kan fastslås med sikkerhet. Likevel har vi nok kunnskap til å 

kunne presisere at forfatteren hadde god kjennskap til både et lokalt miljø på Island, samt 

eliteklassen i Norge. Altså hadde han gode forutsetninger for å ha en fot innenfor sosiale felt 

som dekket den kompetitive kulturforståelsen, så vel som den hierarkiske. Åpner så dette for 

at forfatteren kan ha forholdt seg noenlunde objektiv i sin fremstilling av de ulike kulturene i 

sagaen, eller gjennomsyres sagaen av hans subjektive vurderinger? 

 

Carol J. Clover viser til en diskusjon der problematikken rundt sammensmeltingen av 

krigerkulturen og høviske trekk i sagaen blir tatt opp. Njörður Njarðvík stiller seg kritisk til at 

forfatterens vektlegging på det høviske gjenspeiler hans egen fascinasjon av kulturen, og 

skriver at det er en tydelig uoverensstemmelse mellom de aristokratiske aktørenes ytre flotte 

bekledning og manerer og deres handlinger. Han peker på at det høviske fremstår som en 

glitrende fasade, der vi kan skimte en bakomliggende verden full av grusomhet, ambisjoner, 

ubarmhjertighet og uredelighet. Vésteinn Ólason mener på sin side at det ikke er tvil om at 

sagaen er skrevet fra overklassens synspunkt, men at forfatteren kan ha inkludert noe moralsk 

kritikk overfor hovedaktørene,140 som igjen kan være myntet på høvdinger i det trettende 

århundre.  

 

Det interessante i denne diskusjonen er at synspunktene som presenteres gir rom for ulike 

tolkninger. Njarðvík mener forfatterens skildringer av den brutale virkeligheten på Island 

viser at sagaskriveren først og fremst beskriver det kompetitive samfunnet, og at det høviske 

derfor fremstår som et slags luftslott. Njarðvík skriver ikke at forfatteren forsøker å idealisere 

det kompetitive systemet slik forfatteren av Egils saga Skalla-grímssonar gjør, tvert i mot 

mener han sagaen gir et svært negativt syn av høvdingenes handlinger. Forfatterens virkelige 

sympati kan ligge hos bøndene, noe han illustrerer med eksempelet om bonden som sier at de 

blodige feidene mellom mektige menn kunne være god underholdning om en holdt seg på 

                                                 
139 Clover, Lindow: Old Norse – Icelandic Literature: A Critical Guide. s. 245-246. 
140 Ólason: Dialogues with the Viking Age. 1998. s. 174-178. 
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avstand.141 Ólason derimot, tolker forfatteren som en aristokratisk person som bruker sagaen 

til å kritisere arroganse, sjalusi og vold i det islandske samfunnet. Til tross for forskjellene 

beskriver begge to at de aristokratiske islandske aktørene skjuler seg bak en hierarkisk fasade, 

samtidig som de lever i en kompetitiv virkelighet.  

 

Clover kommenterer at Njarðvíks syn fort blir problematisk om sympatien skulle ligge hos 

bøndene, fordi det er lite trolig at en person fra denne samfunnsklassen skulle ha skrevet 

sagaen.142 Njarðvík skriver for øvrig ikke at dette var en forutsetning, men alternativet vil da 

bli at forfatteren skulle inneha bondens sympati til tross for sin egen tilhørlighet til eliten. 

Dette kan selvsagt ha vært reelt teoretisk sett, men denne fremstillingen blir urealistisk fordi 

det i motsetning til hva han skriver eksisterer svært gode argumenter for å hevde at forfatteren 

vektlegger det høviske som noe spesielt og ærefullt i sagaen. Sandberg understreker dette i sin 

kvantitative filologiske undersøkelse av ord som knyttes til ”ære” i sagaen.143 Hun viser til at 

ord for ære fått fra eller gitt til kongen eller dronningen, fremkommer langt oftere enn slike 

ord gitt til eller fått fra øvrige personer. Dette viser, skriver hun, at forfatteren anså ære gitt av 

kongen som spesielt viktig og ærefull.144 Et annet eksempel er Björn Sigfússons poengtering 

av forfatterens syn på rikdom: 

 

Det måste alltid vara glans över hans [forfatterens] hjältar och människor som beundrar dem, de är rika, 
slösaktiga, och belevade såsom riddarens stolthet kräver. Adjektiv brukas mycket ofta i superlativ för at 
uttrycka klander och lov. Kungar och t.o.m. isl. bönder bortskänker ofta utan större anledning skepp 
med alt vad därtil hör el. mängder av pengar i silver och guld.145 

 

Sigfússon fortsetter sin argumentasjon med å vise til en av sagaens hovedaktører, Gudrun 

Osvivsdotter, og hennes uttalelse om at rikdom var til for å gi makt og ære.146 Videre 

spekulerer han over hvorvidt denne holdningen kunne gjenspeile islandske stormenn fra 1200 

– tallet.147  

 

I denne diskusjonen finner jeg Sandberg og Sigfússons argumenter som mest overbevisende. 

Ikke nødvendigvis fordi de mener høviske elementer er viet en stor plass, men fordi de 

                                                 
141 Clover, Lindow: Old Norse – Icelandic Literature: A Critical Guide. s. 268.  
142 Clover, Lindow: Old Norse – Icelandic Literature: A Critical Guide. s. 268. 
143 Blant ordene hun har undersøkt, finner vi sæmð, sómi, og virðing. Sandberg: Kvinner og ære. 
Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 72-73. 
144 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 72. 
145 Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. Fra vikingtid til reformasjonstid.  s. 370. 
146 Soga om laksdølane. s. 187. 
147 Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. s. 370.  
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vektlegges som spesielt ærefulle. På bakgrunn av dette vet vi at forfatteren selv var en del av 

eliteklassen, og betraktet konger som personer med spesielt høy ære. Likevel kan en ikke 

komme bort ifra, som Kristjánsson poengterer, at sagaen først og fremst skildrer aktører i det 

kompetitive krigersamfunnet på Island. Betyr dette at forfatteren har hatt som mål å kritisere 

islandske høvdingers handlingsmønster på 1200 – tallet slik både Njarðvík og Ólason hevder, 

eller har han forsøkt å idealisere en islandsk eliteklasse som hevet seg selv over samfunnet 

slik Sørensen hevder at det utviklet seg?148 Alternativt kan forfatteren ha hatt som mål å vise 

til hvordan denne gruppen kunne fungere i to samfunn på en gang, slik hans egen situasjon 

kan ha vært i tidsperioden sagaen ble skrevet.  

 

3.2 Representanter for hierarkisk ære og høvisk kultur i tre generasjoner. 
 
I Egils saga Skalla-grímssonar var det mulig å legge hovedvekten av analysen rundt en 

sagaaktør; Egil, fordi han dekker bortimot hele sagaen samt brorparten av forfatterens syn på 

ære og samfunn. Dette er ikke tilfelle i Laxdæla saga, fordi hovedpersonene skifter ettersom 

fortellingen forløper samtidig som de representerer ulike syn på de aktuelle temaene. Det er 

spesielt tre personer som skiller seg ut og må med i analysen for å gi et riktig bilde av 

forfatterens samfunnsoppfattelse.  

 

Den første av disse, Olav På, er sønn av hirdmannen Hoskuld Dala-Kollson og ei irsk 

kongsdatter kalt Melkorka. Dette betyr at han slekter på personer som allerede står godt 

plantet innenfor et hierarkisk kulturbilde, og Olav skildres som en høvisk person allerede i 

ung alder. Han reiser tidlig til utlandet og møter både kong Harald Gunnhildsson Gråfell og 

dronning Gunnhild i Norge, samt kong Myrkjartan i Irland. Etter tronskifte i Norge reiser han 

også i møte med Håkon jarl, og i alle disse møtene opptrer han som en høvisk og ærefull 

person som fungerer svært godt i kongelig selskap. Hjemme på Island blir Olav en rik og 

mektig høvding, og skildres som en ærefull og godt likt person.149 Det er hovedsakelig tre 

punkter som gjør Olav interessant for problemstillingen, hvorav det første er sagaaktørens 

kongelige slekt og høviske opptreden. Det andre punktet omhandler hans utenlandsreiser og 

møter med utenlandske konger. Olav blir tildelt stor ære på disse reisene, blant annet gjennom 

tilbud om hirdmedlemskap i Norge og inntreden som tronarving i Irland. Det siste punktet 

spinner seg rundt Olav som islandsk høvding. Han vinner både rikdom og ære i utlandet, og 

                                                 
148 Sørensen mener Olav På og Kjartan representerer helter som hever seg over det islandske samfunnet fordi de 
var av kongelig blod og derav for gjeve for det kompetitive samfunnet. Sørensen: Fortælling og ære s. 126, 258. 
149 Soga om laksdølane. kap. 5-21. 
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tar dette med seg hjem. Fremstår han som en tradisjonell islandsk høvding, eller blir han 

skildret som et hoffmenneske? 

 

Den andre personen er Olavs sønn; Kjartan Olavsson. I og med at han følger den samme 

slekten som Olav, ville det være naturlig å tro at han skulle fremstå like høvisk. Isteden har 

forfatteren valgt å skildre Kjartan mer i retning av en stor kriger og konkurransemann, selv 

om de høviske trekkene også kan finnes her. Dette kommer blant annet til uttrykk når Kjartan 

møter kong Olav Tryggvason i Norge, hvor Kjartan blir en representant for islendingens møte 

med hierarkisk kultur og den kristne tro. På Island omgås Kjartan mye med sin forsterbror 

Bolle Torleiksson, og Gudrun Osvivsdotter som han innleder et kjærlighetsforhold til. Disse 

bekjentskapene danner grunnlaget for sagaens store kjærlighetsdrama, fordi Bolle gifter seg 

med Gudrun mot hennes vilje når Kjartan fortsatt er i Norge. Dette ender i en omfattende 

feide som tilslutt koster både Kjartan og Bolle livet.150 I likhet med Olav, er beskrivelsene av 

Kjartans opphold ved utenlandske hoff av interesse. Kjartan fremstår ikke som like høvisk 

som sin far, men forfatteren legger vekt på å beskrive hvordan han utvikler sin forståelse av 

hierarkisk kultur og kristen tro i løpet av årene han tilbringer i Norge. Skildres det her en 

islandsk stormann som internaliserer den nye kulturen, eller forholder han seg til den 

manipulatorisk i likhet med hva Egil gjorde? Det andre sentrale poenget er Kjartans rolle i 

feiden når han returnerer til Island. Opptrer han fullt og helt etter æresnormene i det 

kompetitive systemet, eller drar han verdier fra hoffet med seg inn i sitt handlingsmønster? 

 

Den siste personen som vil bli viet ekstra oppmerksomhet fra Laxdæla saga er Gudrun. Hun 

kommer fra en rik og velstående ætt, og skildres som sagaøyas mest attraktive gifte. Normen 

for giftemål i middelalderen var arrangerte ekteskap der det sentrale idealet var å finne en 

likeverdig partner. ”Likeverdig” vil i denne sammenhengen si at den sosiale statusen partene 

og deres familier hadde i samfunnet var noenlunde på samme nivå.151 I tillegg til å tilhøre en 

mektig ætt, skildres Gudrun som svært vakker, intelligent, talefør og høvisk.152 Hun fremstår 

som en aristokratisk kvinne som har latt seg fascinere av den hierarkiske kulturen, og 

uttrykker et klart ønske om å reise til hoffet når hun vil bli med Kjartan til Norge. Kjartan 

avslår hennes ønske fordi han mener hun må bli værende på Island noen år til for å ta seg av 

sin familie, og resultatet blir at hun aldri får oppfylt dette. Gudrun ønsket likevel å vente på 

                                                 
150 Soga om laksdølane. kap. 28-51. 
151 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 94. 
152 Forfatteren skriver at ”Guðrún var kurteis kona.” Ordet kurteis kan oversettes med ”fin, høvisk, velseda, 
høfleg.”  Laxdæla saga. s. 86. 
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Kjartan, men som tidligere nevnt kommer Bolle i mellom og utnytter situasjonen til sin egen 

fordel gjennom å gifte seg med Gudrun mot hennes vilje mens Kjartan fortsatt er i Norge. Når 

Kjartan omsider returnerer til Island uttrykker Gudrun klart sin misnøye over hvordan 

situasjonen har utviklet seg, og starter sine hevnaksjoner mot Kjartan som blir første ledd i 

feiden som tilslutt koster begge fosterbrødrene livet. I tillegg til giftemålet med Bolle blir hun 

gift tre ganger til i løpet av sagaen, men ender opp som nonne på sine eldre dager da hennes 

siste mann mister livet på sjøen.153 

 

Gudrun skildres som nevnt som en aristokratisk kvinne, men ender opp med å bli den sentrale 

sagaaktøren i tekstens mest omfattende feide. Det er derfor av interesse å analysere hennes 

forhold til både hierarkisk og kompetitiv ære, fordi hun uttrykker en dragning mot den 

hierarkiske samtidig som hun handler etter den kompetitive. Hvilke motiv har forfatteren gitt 

Gudrun for å starte feiden, og hvordan forholder disse motivene seg til hennes forståelse av 

æresbegrepene? Kjærlighet og sjalusi som tema står også mer sentralt i Laxdæla saga enn i 

noen annen kilde som benyttes i denne oppgaven. Ser vi gjennom Gudrun en kvinne som 

uttrykker en type kjærlighet som baserer seg på følelser og tiltrekning, eller velger hun sine 

menn på bakgrunn av ære og status? 

  

I tillegg til disse tre vil Olavs far Hoskuld Dala-Kollson bli tatt med i analysen. Denne aktøren 

er kun med i det tidlige stadiet av sagaen, og skildres som en person som har god kjennskap til 

høvisk kultur. Det som skiller ham fra de øvrige karakterene i fortellingen, er at vi aldri får 

lese om hans første møte med høvisk kultur. Høvisk kultur er dermed noe han allerede har 

internalisert, og vi får ikke vite hvorvidt forfatteren mener den er lært eller medfødt.154 Eneste 

måte å finne et noenlunde godt svar på dette, blir dermed å ta utgangspunkt i de øvrige 

aktørenes møte med kulturen og sette Hoskuld i sammenheng med disse resultatene. 

 

3.3 Opptreden overfor kongen. 
 

I kapittelets innledning har vi sett at betydningen av Laksdølasagaens høviske elementer har 

vært grunnlag for diskusjon. Det er likevel enighet om at forfatteren bedømmer hoffkulturen 

som ærefull. Men på hvilken måte kommer dette til uttrykk hos aktørene i fortellingen, og 

                                                 
153 Soga om laksdølane. kap. 32-78. 
154 ”I den tid rådde Håkon Adalsteinsfostre for Noreg. Hoskuld var hirdmannen hans; han var jamnt annankvar 
vinter hjå kong Håkon og annankvar heime. Han var ein namngjeten mann både i Noreg og på Island.” Soga om 
laksdølane. s. 23. 
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hvilke budskap ønsker forfatteren å få frem? En arena hvor det vil være naturlig å søke etter 

dette, er ved hoffet. Fokuseringen vil hovedsakelig bli lagt på deres oppfattelse av 

æreskodeksen de møter i det høviske miljøet, og hvordan de forholder seg til denne.  

 

Sagaens første skildringer av høvisk kultur presenteres når Olavs far Hoskuld Dala-Kollson 

reiser til Norge og kong Håkon Adalsteinsfostre. Møte med kongen blir skildret på følgende 

måte:  

 

Siðan gekk Hoskuldr á fund Hákonar konungs ok kvaddi hann virðuliga, sem skapligt var. […]Eptir 
Þetta tók konungr með allri bliðu Hoskuldi ok bað hann ganga á skip, - ”ok ver með oss, meðan Þú vill í 
Nóregi vera.”155  

 

Når Hoskuld hilser på kongen bruker forfatteren ordet virðuliga som kommer av ordet 

virðing, som er ett av ordene for ære.156 Sandberg skriver at ordet dukker opp hele tretten 

ganger i forbindelse med konger i sagaen,157 og kan oversettes med ordene ”aktelse” eller 

”vørdnad.” Videre bruker forfatteren ordet skapligt, som kan oversettes med ”skikkelig, 

rimelig” eller ”høvisk” for å skildre Hoskulds virðuliga opptreden ovenfor kongen.158 

Fidjestøl har i sin oversettelse skrevet at Hoskuld hilste på kongen ”vørdeleg, som sømmeleg 

var.” Dette gir en god oversettelse av sagaforfatterens beskrivelse av møte, men enda mer 

presist blir det om ordene oversettes med at Hoskuld hilste på kongen ”på ærefullt vis, slik 

som høvisk sed var.” Årsaken til dette, er at vi da får frem forfatterens ønske om å skildre 

hvordan Hoskuld følger den etikette og det normsett som den høviske kulturen verdsetter. I 

tillegg viser scenen at Hoskuld er godt vant med den hierarkiske kulturkodeksen og vet 

hvordan han bør te seg, altså viser dette at hans forståelse av den er internalisert. Dette kunne 

vi for så vidt forvente av ham, siden det allerede er fortalt oss at han er i kongens hird. Et 

annet poeng, er at forfatteren velger å ta i bruk dette verbale normsettet så å si hver eneste 

gang en konge er involvert i sagaen. Dette eksempelet er derfor ingen tilfeldighet i så måte, 

forfatteren ønsker helt klart å forklare leseren hvordan en skulle opptre overfor en konge.  

 

                                                 
155 Laxdæla saga. s. 25. ”Då gjekk Hoskuld til kong Håkon og helsa han vørdeleg, som sømmeleg var. 
[…]Kongen tok no blidt imot Hoskuld og bad han gå om bord på skipet hans, - ”og ver hjå oss så lenge du vil 
vere i Noreg.” Soga om laksdølane. s. 34. 
156 Se forklaring til begrepene i underkapittel 1.2: Begrepsdrøfting. 
157 I tillegg brukes ordet fem ganger om ære oppnådd i forhold til aristokratiet på Island eller i Norge, altså 
brukes ikke dette ordet kun om hierarkisk ære slik tilfelle er med sæmd og sómi. (Se fotnote 159 nedenfor.) 
Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 73. 
158 Heggstad: Norrøn ordbok. 2008. s. 542. 
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Når Hoskuld ønsker å reise tilbake til Island mottar han gaver fra kongen, og ordlyden i 

hendelsen er som følger: 

 

Sidan gjekk kongen med Hoskuld til skipet og sa: ”Eg har røynt at du er ein heidersmann, [sómamanni] 
og no kjem det føre meg at dette er siste gongen du seglar frå Noreg medan eg er herre i landet.” 
Kongen drog ein gullring, som vog ei mark, av handa si og gav til Hoskuld, og dernest gav kongen han 
eit sverd som kom på ei halv mark gull. Hoskuld takka kongen for gåvene og all den ære [sóma]159 han 
hadde vist han.160 

 

Dette gir en god beskrivelse av hvordan han oppnår hierarkisk ære gjennom å få tildelt gaver 

og lovord fra kongen. Det at Håkon velger å sette Hoskuld i en ærefull situasjon, tilsier at det 

er i hans eget ønske å gjøre dette da han på ingen måte er tvunget til å handle slik. Kongen vil 

stå på toppen av hierarkiet uansett, han gjør derfor dette for å belønne Hoskuld for hans 

trofaste underkastelse og høviske oppførsel. Sammenliknes dette med Adalsteins gavegiving 

til Egil i England, ligger forskjellen i at Egil søkte kompensasjon og kompetitiv ære til seg 

selv der han utfordret kongen. Her kommer det heller et godt eksempel på det motsatte, der 

Hoskuld får ære av å tjene sin herre og kongen deler ut ære gjennom å vise sjenerøsitet. 

Monclair skriver at denne formen for enveisgavegivning, altså at kongen deler ut gaver uten å 

få gaver i retur, er den vanligste i Laxdæla saga. Dette kan leses som et pro kongelige 

budskap, noe analysen her bekrefter gjennom å vise til at forfatteren skildrer en islandsk 

stormann som opplever ære tildelt fra en utenlandsk konge som ærefullt.161  

 

Vi har sett at Hoskulds forhold til hierarkisk ære allerede var internalisert da forfatteren 

bringer sagaaktøren inn i fortellingen. Når det gjelder hans sønn Olav, blir situasjonen 

annerledes fordi forfatteren beskriver hans liv fra barndom til alderdom. Dette betyr at han 

vokser opp innenfor det kompetitive kulturbildet på Island, men likevel i et hjem hvor hans 

far er medlem av den norske hirden og hans mor er datter av en irsk konge. Hvordan 

beskrives Olavs forhold til den hierarkiske kulturen, og hvordan går han i møte med den? 

 

I hans første møte med en konge skildres Olavs hierarkiske æresforståelse som internalisert, 

da han ifølge teksten blir mottatt med åpne armer og glir rett inn i miljøet. Situasjonen 

                                                 
159 Sandberg kom i sin kvantitative undersøkelse av ord for ære i Laxdæla saga frem til at ordene sæmð og sómi 
kun brukes om ære gitt til eller fått fra kongen. Det at ordene kun brukes i disse sammenhengene, viser at de 
beskriver hierarkisk ære. I tillegg bruker forfatteren ordet sómamanni i kongens beskrivelse av Hoskuld, noe som 
forteller oss at kongen klassifiserte ham som en person som fikk og verdsatte ære fra kongene. Sandberg: 
Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 72. 
160 Soga om laksdølane. s. 35. 
161 Monclair: Lederkapsideologi på Island i det trettende århundre. En analyse av gavegiving, gjestebud og 
lederfremtoning i islandsk sagamateriale. s. 116-117. 
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utspiller seg i Norge, der kong Harald Gunnhildsson Gråfell sitter på tronen.162 Selve 

mottagelsen og oppholdet hos kongen blir ikke gitt noe særlig oppmerksomhet i sagaen, det 

nevnes kun at han ble godt mottatt og bedt om å bli værende. Mer interessant blir det da Olav 

ønsker å forlate kongen for å reise videre til Irland for å oppsøke sine røtter. Dronning 

Gunnhild svarer følgende da Olav uttrykker sitt ønske: ’”Eg skal gje deg hjelp til denne ferda 

slik at du kan reise så stormannsleg du ønskjer.”’163 Dronningen viser med dette ikke bare at 

hun ønsker å hjelpe Olav på vei, hun ønsker samtidig å gi han all den ære hun er i stand til å 

tilby. Dette kommer godt frem da hun følger opp Olavs ønske om å få med seg et følge 

utrustet som krigere; altså en gruppe menn som kan fremstå som hans personlige hird.164 Olav 

kan dermed reise til Irland som en fyrste, eller til og med som en konge fordi hans reisefølge 

består av kongens menn. Dette er noe han ikke kunne oppnådd på egen hånd. Også kongen 

fremstilles som sjenerøs og vennlig innstilt, og sier følgende når de skilles: ’”Mykje kan ein 

vente seg av slike som deg, for enno er du ikkje komen langt over barnealderen. Kom straks 

til oss når du kjem att.”’165  

 

Vi ser klart og tydelig at Olav er i fullgod stand til å operere innenfor kongens miljø siden det 

ikke kommer frem en eneste konflikt. Tvert imot blir Olav behandlet som om han skulle vært 

en av kongens nærmeste og mest betrodde. Egils møter med kongene ble konfliktfylte fordi 

han ikke ville følge hierarkiets æresnormer og underkaste seg kongen, og kom derfor på 

kollisjonskurs. En årsak til at historien blir en annen for Olav kan derfor ligge i at han allerede 

hadde vært gjennom en sosialiseringsprosess som resulterte i at han hadde internalisert høvisk 

kultur gjennom påvirkning av sine foreldre under oppveksten. Det bør også nevnes at 

ulikheten i Egils og Olavs møte med kongen har grobunn i forfatternes forskjellige 

fremstillinger av hoffkulturen. I Egils saga Skalla-grímssonar blir den hierarkiske kulturen 

fremstilt som en fremmed sosial orden som hovedaktøren lærer seg å bruke manipulatorisk, 

noe som nødvendigvis også setter kongene i et negativt fokus. I Laxdæla saga derimot, blir 

kongene fremstilt som flotte, kunnskapsrike og ærefulle og deler ut en ære det er verdifullt å 

ha. 

 

                                                 
162 Soga om laksdølane. s. 49, 54. Harald 2. Eiriksson Gråfell.  Moseng, Opsahl, Pettersen, Sandmo: Norsk 
historie 1. 750 - 1537. 2003. s. 411. 
163 Soga om laksdølane. s. 56. 
164 Soga om laksdølane. s. 56. 
165 Soga om laksdølane. s. 56. 
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For å forfølge påstanden om at Olav har internalisert den hierarkiske kulturen, vil fokuset 

flyttes over på Olavs reise til Irland der han kommer i kontakt med sin morfar; kong 

Myrkjartan. Olav fikk som sagt muligheten til å ankomme Irland som en fyrste eller konge, 

noe forfatteren legger frem som en storslagen scene. Dette er resultatet av den æren Olav 

oppnådde under sitt kongsbesøk i Norge. Da Olav kommer frem for kongen, blir han skildret 

slik:  

 

Han var kledd i brynje og hadde ein gylt hjelm på hovudet, sverd i beltet med gullslege hjalt og i handa 
eit hoggteke hakespjut med vakker prydnad på bladet. Framføre seg heldt han eit raudt skjold med ei 
gylt løve på.166 

 

Da Olav må forklare ovenfor kongen hvem han og hans følge er, kan han i tillegg til å legge 

ut om sin ætt fortelle at ’”… vi tok ut frå Noreg, og det er hirdmennene til kong Harald 

Gunnhildsson som er om bord.”’167 Resultatet blir at Olav kan vise seg som en mann av 

samme kulturelle og høviske sosiale tilhørlighet som kongen, men dette betyr likevel ikke at 

han setter seg selv som likemann eller utfordrer slik for eksempel Egil gjorde hos Adalstein i 

England. Årsaken til at han ikke gjør dette er fordi det er i hans interesse å søke hierarkisk ære 

tildelt fra Myrkjartan, noe han viser gjennom sine handlinger. Det vil nå vises til tre 

eksempler som bekrefter dette. 

 

I det første eksempelet ser vi tydelig hvordan Olav respekterer Myrkjartans suverenitet da de 

for første gang står ovenfor hverandre: ”Olav helsa då vørdeleg på kongen, han tok av seg 

hjelmen og lutte seg for han, og kongen tok blidt imot han.”168 Han underkaster seg kongen på 

høvisk vis, noe som utføres gjennom kroppsspråk og verbal etikette. Det at Olav gjør dette 

viser samtidig overfor kongen at han ikke har til hensikt å utfordre, noe hans bekledning og 

mannssterke følge kunne indikere. Olavs handlinger er derfor på ingen måte tilfeldige, de 

utføres på bakgrunn av en bevisst norm som er utformet for å tilfredsstille fundamentale 

normer og spilleregler i det hierarkiske systemet. Hans motivasjon for å oppsøke utenlandske 

konger kan derfor sammenliknes med Egils, da de begge har interesse av å vinne ære. 

                                                 
166 Soga om laksdølane. s. 58. 
167 Soga om laksdølane. s. 59. 
168 Soga om laksdølane. s. 60. I den norrøne teksten bruker ikke forfatteren ord som direkte kan oversettes med 
ordet vørdeleg slik det fremgår i oversettelsen, men betydningen blir likevel korrekt. Nøkkelordene blir fagna 
som betyr ”å ta imot med glede” eller ”å hilse velkommen,” og lýtr som i konteksten beskriver akten å bøye seg 
for sin herre. ”Fagnar Óláfr Þá konungi vel ok tekr ofan hjálminn ok lýtr konungi, en konungr tekr honum Þá 
með allri blíðu.” Laxdæla saga. s. 57. 
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Forskjellen derimot, ligger i hva slags ære de søker.  Spørsmålet som da må stilles, er hvorvidt 

Olav oppnår det han søker i dette eksempelet.  

 

Den første indikasjonen på at Olav vinner ære i dette møte, ligger i forfatterens skildring av 

Myrkjartans aksept og positive mottakelse. Det at kongen ”tok blidt imot han,” forteller at 

Olav har gjort et godt inntrykk som resulterer i at kongen gir ham respekt i retur. Olav er 

dermed kommet innunder kongens kappe, og har med det allerede satt seg selv i en gunstig og 

ærefull posisjon. Olav styrker sin plass hos kongen ytterligere da han viser ham en gullring 

han fikk av Melkorka, som igjen holder som bevis for kongen til å forstå at historien om deres 

slektskap stemmer. Kongen svarer da følgende: 

 

”Sanne er desse jartegnene, men ikkje mindre merkeleg er det at du er så lik mor di at ein vel kan kjenne 
deg på det. Derfor vil eg òg stå ved frendskapen med deg, Olav, og på det kallar eg dei til vitne som her 
er til stades og høyrer kva eg seier. Så vil eg òg be deg til hirda mi med heile følgjet ditt, men kva sømd 
og ære [sómi]169 de vil vinne med det, får vise seg når eg får røynt deg meir og sett kor mykje til mann 
du er.”170 

 

Olav mottar i dette sitatet de ordene han har ønsket; å bli en av kongens menn gjennom å bli 

tilbudt inntreden i hans hird. Dette betyr at Olav nærmest allerede har oppnådd det målet han 

hadde satt seg før han reiste, men Myrkjartan sier samtidig at Olav må vise seg frem som en 

mann verdig den æren det står i kongens makt å gi ham. Altså stiller kongen i dette 

eksempelet krav til Olav om at han må være forberet på å handle under kongens fane før 

kongen etterkommer hans interesser fullt ut. Dette er nettopp hva en kunne forvente at også 

den norske kongen skulle ha gjort, fremfor å imøtekomme Olav på alle områder så fort som 

han gjorde. Betyr dette at forfatteren ønsker å fremme en forskjell mellom det norske og det 

irske kongehuset? Dette kan selvsagt forklares med noe så enkelt som at Harald Gråfell hadde 

kjennskap til Olav gjennom Hoskulds tjeneste hos hans forgjenger, og derfor ikke hadde 

behov for å teste Olavs kvaliteter. Men det er likevel interessant å stille spørsmål om hvorvidt 

denne forskjellen er bevisst i et forsøk på å fremstille det norske kongehuset som noe 

eksepsjonelt. Det er ingen tvil om forfatterens fascinasjon og inspirasjon rundt den kulturen 

Håkon Håkonsson arbeidet aktivt for å innføre i hans egen samtid. Det er da også trolig at 

hans begeistring for det norske kongehuset kan komme til uttrykk gjennom hans skildringer 

av ulike kongehus i sagaen. En annen forklaring kan ligge i at Olav kom til Irland som 

kongens sønn, og derfor hadde potensialet for å oppnå de høyeste posisjonene. Dette ville i så 

                                                 
169  Bruken av ordet sómi forteller oss at det er snakk om hierarkisk ære. 
170 Soga om laksdølane. s. 60. 
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tilfelle forutsette at kravet om høvisk atferd ville bli høyere enn hva tilfelle var i Norge der 

Olav kun opptrer som gjest.  

 

Det andre eksempelet henger sammen med det første, da det dreier seg om Olavs utfordring 

som går ut på å vise lojalitet og mot i kongens tjeneste. Dette får Olav muligheten til å gjøre 

gjennom å kjempe mot kongens fiender, samt å fungere som en av hans rådgivere i strid. 

Myrkjartan blir raskt fornøyd med Olavs innsats, og holder etter en stund et ting hvor han sier 

følgende:  

 

”De kjenner til at det kom ein mann hit i haust, som er dotterson min, og av stor ætt på farssida med. Eg 
tykkjer at Olav merkjer seg ut framom andre i djervskap og dugleik, slik at maken hans finst ikkje her. 
No vil eg by han kongeriket etter min dag, for Olav høver betre til overmann enn sønene mine.”171  

 

Kongens budskap i dette sitatet er svært klart; han ønsker å gjøre Olav til tronarving. Dette 

betyr at kongen setter ham foran sine egne sønner i hierarkiet, kun kongen selv ville stå over 

ham om han ville takket ja til dette tilbudet. Større ære enn dette er det vanskelig å forestille 

seg at en person kan få av en konge, da dette i praksis betyr at kongen tilbyr ham arveretten til 

tronen. Olav takker likevel nei, og argumenterer for at han ikke vil risikere en konflikt med 

Myrkjartans sønner da kongen faller fra. 

 

Betyr dette at han samtidig frasier seg den æren han her blir tilbudt? For å finne svaret på 

dette, er det viktig å se på hvilken interesse Olav har av sine utenlandsreiser: For det første vil 

han leve opp til og videreføre stormannsryktet til hans ætt på farssiden, gjennom å vinne 

aksept hos den norske kongen. For det andre ønsker han å kvitte seg med sitt stempel som 

sønn av ei trellkvinne, og bytte dette med et rykte som forbinder ham med hans kongelige 

røtter. Metoden han bruker for å oppnå sine mål er å få tildelt ære hos kongene, noe som i 

praksis betyr at han må være forberedt på å gå i tjeneste hos dem. Det er også i Olavs 

interesse å returnere til Island og til sin mor med den æren han oppnår, noe han også sier til 

Myrkjartan.172 Om vi så ser på Myrkjartans tilbud om å gjøre Olav til tronarving, ville dette 

forutsette at Olav måtte sagt fra seg den rollen han i utgangspunktet spiller. Den islandske 

stormannen ville blitt glemt, hans nye liv som irsk kronprins ville blitt forandret på permanent 

basis. Denne omveltningen passer ikke inn i Olavs interessefelt, som derfor takker nei. Æren 

han blir tilbudt, vil han derimot være i full stand til å beholde til tross for at han frasier seg 

                                                 
171 Soga om laksdølane. s. 61. 
172 Soga om laksdølane. s. 61. 
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tilbudet om å bli kongens etterfølger. Årsaken til dette er at æren kongen gir ham ikke ligger i 

Olavs svar; den ligger i selve tilbudet. Med andre ord vil dette si at Myrkjartan har sørget for 

at Olavs rykte er utvidet med det ærefulle faktum at han kan kalle seg Irlands rettmessige 

tronarving, uavhengig av at dette ikke vil skje i praksis.  

 

Det tredje og siste eksempelet omhandler Olavs avskjed med kong Myrkjartan. Olav utfører 

her ingen bestemte handlinger for å vinne ære som i de to foregående, æren han får tildelt 

denne gangen kommer som et resultat av det han allerede har gjort: 

 

Då skipet til Olav var budd til ferda, følgde kongen Olav til skipet og gav han eit gullslege spjut, eit 
praktfullt sverd og mykje anna gods. […] Olav og mennene hans steig då om bord og skildest frå 
kongen med stor vennskap.173 

 

Æren Olav får tildelt her kommer gjennom kongsgavene han får av Myrkjartan. 

Gaveoverrekkelsen i seg selv skiller seg ikke ut som noe ekstraordinært, disse episodene går 

ofte igjen i sagamaterialet når stormenn skiller lag. Likevel forteller denne episoden oss noe 

mer enn det; Myrkjartan viser samtidig at han aksepterer og respekterer Olavs valg om å avslå 

hans tilbud om å arve tronen og ønske om å reise. Med andre ord betyr dette at Myrkjartan 

etterkommer Olavs interesser, og gir ham med det ære. Samtidig viser dette eksempelet, på lik 

linje med de to foregående, at Olavs forståelse av hierarkisk ære er internalisert fordi han 

bevisst søker ære tildelt av kongen. 

 

Etter Olav reiser også hans sønn Kjartan Olavsson til Norge, hvor han møter Olav 

Tryggvasson i Trondheim. Kjartan utfordrer en mann i kappsvømming, men må se seg slått 

og uttrykker klart og tydelig missnøye over dette. Mannen viser seg å være kong Olav, som 

beærer Kjartan med å gi ham en kappe etter at kappsvømmingen er over.174 Kjartan uttrykker 

sin missnøye i denne situasjonen fordi han taper ansikt i en konkurranse, og 

gaveoverrekkelsen blir heller ikke mottatt med godt lynne blant de andre islendingene som er 

med ham fordi de mener han med det samme aksepterer tapet. Situasjonen forteller derfor om 

at Kjartan handler ut fra kompetitive verdier, og bedømmer situasjonen som ærekrenkende 

fordi han må gi tapt i konkurransen i tillegg til at hans motstander overrekker en gave han 

ikke er i stand til å gjengjelde. Det at hans overmann viser seg å være kongen forandrer ikke 

situasjonen; Kjartan taper ære i islendingenes øyne fordi han lot seg utkonkurrere. Olav 

                                                 
173 Soga om laksdølane. s. 61. 
174 Soga om laksdølane. s. 106-107. 
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Hoskuldsson fant ære i gaveoverrekkelsene fra kongene fordi han søkte hierarkisk ære. 

Kjartan viser at han ikke har generert den samme interessen fordi han føler seg ærekrenket, og 

ønsker å hevne seg på kongen gjennom å brenne ham inne for å gjenvinne den tapte æren. 

Istedenfor at noe slikt skjer, lar Kjartan og de andre islendingene seg sjarmere av kong Olav 

som opptrer vennlig samtidig som han introduserer dem til den kristne tro.175 

 

Forfatteren bruker disse situasjonene til å vise en mental endring hos Kjartan, der han går fra å 

inneha den tradisjonelle kompetitive holdningen til å la seg døpe og gå inn i kongens hird. 

Kongen understreker at ingen skulle ta til seg den nye troen mot sin vilje, noe forfatteren 

skildrer i praksis gjennom å la Kjartan selv be om å bli døpt etter at han har hørt kongen tale. 

Kongen representerer dermed et alternativ Kjartan lar seg tiltrekke av, og legger til side den 

stolte krigermentaliteten ved å ydmykt bøye seg for både Gud og konge. Det at Kjartan tilslutt 

velger å gjennomgå en frivillig sosialisering, kan nok være en bevisst fremstilling fra 

forfatterens side for å fremme et kristent budskap. Fremfor alternativet der Kjartan skulle bli 

truet til å akseptere kristendommen, oppleves trosskifte som positiv omveltning for leseren. 

 

Når Kjartan omsider gjør seg klar til å returnere til Island, benyttes en retorikk som viser hans 

holdningsendring: ’”Vår Herre løne Dykk [kong Olav] for den heider [sóma]176 De har synt 

meg sidan eg kom i Dykkar vald.”’177 Under avskjeden mottar han gaver fra både kongen og 

dronningen, og denne gangen takker han kongen ”med fagre ord for all den heider og vørdnad 

[sæmð ok virðing]178 han hadde synt han.”179 Det vi her ser, er at Kjartan viser både kristen 

kulturforståelse samt den samme respekt og underkastelse overfor kongen som hans far Olav 

hadde til kongene han hadde et forhold til. Ordene sóma og sæmð viser også at Kjartan nå 

finner hierarkisk ære tildelt fra kongen som ærefullt. Særlig beskriver gaveoverrekkelsen 

under avskjeden hvordan han har gjennomgått en utvikling, fordi hans reaksjon skiller seg 

radikalt fra den vi så etter kappsvømmingen. Altså internaliserer Kjartan den hierarkiske æren 

først etter at han gjennomgår en sosialiseringsprosess som skjer når han oppholder seg ved 

hoffet over tid.  

 

                                                 
175 Soga om laksdølane. s. 108-111. 
176 Laxdæla saga s. 130. Det at Kjartan bruker ordet sóma om æren kongen har gitt ham, viser at sosialiseringen 
har ført til at han nå ser på denne æren som verdifull.  
177 Soga om laksdølane. s. 117. 
178 Laxdæla saga s. 132. 
179 Soga om laksdølane. s. 118. 
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Dette betyr at det allerede etter analysen av Hoskuld, Olav og Kjartans opptredener overfor 

ulike konger kan konkluderes med at forfatterens vektlegging av hierarkisk ære er av stor 

betydning i sagaen. Kristjánssons påstand om at de høviske elementene blir overfladiske, blir 

gal fordi alle aktørene former sine interessefelt slik at de kan vinne ære innenfor den 

hierarkiske kulturforståelsen. Det at stormennene viser at de kan fungere godt i et høvisk 

miljø til tross for at de kommer fra et kompetitivt samfunn, viser også at de var i stand til å 

forholde seg til begge kulturene. 

 
3.4 Hvordan ervervet islendinger seg høviskhet og forståelse for hierarkisk ære? 
 

Om vi ser på hvordan aktørene overfor ervervet seg høviskhet og forståelse for hierarkisk ære, 

kommer vi frem til ulike resultater. Olav hadde en internalisert forståelse av kulturen allerede 

før han reiste til utlandet, noe som kan indikere at forfatteren mener forståelsen kan være 

medfødt. Et poeng som kan støtte dette, er at Olav selv er av kongsætt gjennom sin mor 

Melkorka. Det hersker iallfall ingen tvil om at forfatteren legger vekt på sammenhengen 

mellom hennes holdninger og ættetilhørlighet, til tross for at hun blir kjøpt av Hoskuld som 

trell. Allerede før forfatteren velger å avsløre Melkorkas bakgrunn, beskriver han henne som 

noe utenom det vanlige: ”Alle la merke til at det var stormanns-svip over henne og at ho ikkje 

var nokon fåviting.”180 Bagge peker på at Snorri bruker virkemidler i sin skildring av kongene 

i Heimskringla som faller under Webers definisjon om det han kaller karismatisk lederskap. 

Dette innebærer både overnaturlige aspekter som inkluderer spesielle krefter i de kongeliges 

blodslinje, samt imponerende personlige egenskaper.181 Det kan være en mulig forklaring at 

sagaforfatteren har brukt liknende virkemidler i dette eksempelet, for på den måten å kunne 

skille Melkorka og hennes bakgrunn fra andre trellkvinner. På den andre siden, ser vi i 

fortellingen at hun karakteriseres som svært tilbakeholden og skal ikke engang ha sagt et 

eneste ord før etter Olav ble født. Altså blir det vanskelig å se hvordan hun skal ha klart å 

fremvise imponerende personlige egenskaper slik at folk flest kunne se at det var noe 

stormannslig ved henne. Det er derfor like sannsynlig at forfatteren har valgt å bruke mystikk 

som et virkemiddel, noe som fortsatt faller innunder Webers definisjon. 

 

                                                 
180 Soga om laksdølane. s. 36. ”Ollum monnum var auðsætt stórmennsku-mót á henni ok svá Þat, at hon var engi 
afglapi.” Mót som her oversettes med ”svip,” kan også bety ”merke, utseende.” Altså var dette noe folk kunne se 
på henne.   
181 Bagge Society and politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla s. 129. 
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Likevel gir ikke dette noen tilfredsstillende svar om hvorvidt hierarkisk kulturforståelse kunne 

være medfødt. Vi må ta utgangspunkt i at Melkorka vokste opp ved hoffet, og ble røvet og 

gjort til trell etter at hun hadde tillært seg kulturen gjennom oppveksten. Når det gjelder Olav, 

forteller forfatteren om et forhold mellom han og hans mor som peker i retning av at hun gav 

ham kulturell opplæring før han selv reiste til hoffet.  Dette ser vi for eksempel når han gjør 

seg klar til sin første utenlandsreise, fordi motivasjonen for reisen henger sammen med 

morens kongelige slektskap. Hun ønsker at han skal reise utenlands for å søke ære, og sier 

blant annet at ”Eg nenner ikkje lenger at du skal vere kalla trælkvinneson.”182 Videre sier hun 

til Olav at ”Eg har budd deg heimanfrå som best eg kunne,” noe som blant annet innebærer at 

hun har lært ham irsk.183 Hun ønsker at han skal assosieres med hans kongelige blodslinje, og 

ikke med at han ble født av en trell utenfor ekteskap. Vi vet dermed at Olavs mor har 

forberedt ham på reisen etter beste evne fordi det poengteres eksplisitt i teksten. Legges det til 

at Olavs far er medlem av kongens hird i Norge, skapes det en kontekst der Olav hadde gode 

forutsetninger for å lære høviskhet og hierarkisk ære før han reiste til hoffet. Altså gir dette en 

tilfredsstillende forklaring på hvordan han kunne være i stand til å ha internalisert denne 

kulturen på Island til tross for at han vokste opp i et kompetitivt samfunn.184 

 

Forfatteren kunne valgt å benytte seg av en liknende kontekst når det gjelder Kjartan, 

gjennom å la Olav gi ham en liknende opplæring. Dette har han ikke gjort, og skildrer 

istedenfor Kjartan som en kompetitivt kulturell islending som minner mer om Egil 

Skallagrimsson når han går i møte med kongen. Det som derimot gir en konsekvens 

sammenliknet med Olav, er at også Kjartan må lære seg høviskhet og hierarkisk ære. 

Forskjellen ligger i at han ikke har gjennomgått en sosialisering på forhånd, men gjør dette 

ved hoffet. Når han reiser tilbake til Island, ser vi at han innehar de samme holdningene som 

sin far. På bakgrunn av dette vil det være naturlig å anta at også Hoskuld har vært gjennom en 

liknende sosialiseringsprosess som har ført til internalisering, fordi et alternativ vil skape 

inkonsekvens i forfatterens fremstilling av hvordan islendingene ervervet seg høviskhet og 

hierarkisk ære.  Det kan derfor konkluderes med at oppfattelsen av ære ikke er medfødt, men 

                                                 
182 Soga om laksdølane. s. 54. 
183 Soga om laksdølane. s. 55. 
184 Monclair er inne på en liknende kritikk av Bagges bruk av Webers begrep om karismatisk lederskap gjennom 
å peke på at begrepet blir for stort fordi det ”[…] favner begrepet lederskap i hele undersøkelsesperioden, og vel 
så det, og gir lite hjelp som verktøy til å skille mellom faser i utviklingen.” Monclair: Lederkapsideologi på 
Island i det trettende århundre. En analyse av gavegiving, gjestebud og lederfremtoning i islandsk 
sagamateriale. s. 41-42. 
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noe en blir sosialisert inn i. Samtidig betyr dette at ingenting hindrer en person i å lære begge 

æreskodeksene, så lenge vedkommende har tilgang til ulike miljø som læringsarenaer. 

 
3.5 Hvordan konvertere hierarkisk ære til kompetitiv ære? 
 

Ovenfor ble det konkludert med at Olav fungerer godt innenfor sosiale felter som bygger på 

høvisk kultur. Han har internalisert den hierarkiske æren, og viser dette gjennom å verdsette 

ære tildelt av kongen. Men skildres Olav kun som en høvisk hirdmann, eller har forfatteren 

også gitt ham sider som definerer ham innenfor den kompetitive kulturen? 

 

Før Olav reiser tilbake til Island, drar han tilbake til Harald Gråfell i Norge. Dette skildres 

som et nytt vennskapelig møte, der det utveksles gaver begge veier:  

 

Kongen og Gunnhild synte Olav større vørdnad [virðing]185 enn dei før hadde synt mot nokon 
utanlandsk mann. Olav gav kongen og Gunnhild mange sjeldne og kostesame eigneluter, som han hadde 
fått vest i Irland. Kong Harald gav Olav til jul ein heil kledebunad, skoren av skarlak.186  

 

Det Olav gjør i dette eksempelet er ganske kontroversielt sammenliknet med hans tidligere 

fremgangsmåte hos kongene. Ved første øyekast kan Olavs gavegivning virke som en høflig 

gest, men innenfor det kompetitive systemet kan dette også oppfattes som en konkurrerende 

handling der den som gir de flotteste gavene vinner ære.187 Olav har så langt ikke vist noen 

tegn til å ville sette seg selv som utfordrer til kongene, men kan dette være en indikasjon på at 

han nå mener han er i posisjon til sette seg selv opp mot kongen?  

 

Dette kan også tolkes som at Olav, forutsatt at han ser seg selv som kongelig etter at han ble 

tilbudt den irske tronen, ser på gavegivningen som en gest mellom kongelige. Altså kan Olavs 

gavegivning forstås som en handling for å vise vennskap og takknemlighet, og ikke som en 

symbolsk handling for å utfordre Haralds suverenitet. Vi vet også at kongen lot Olav få 

benytte seg av kongens menn og skip da han reiste til Irland, så det ville være en naturlig 

situasjon om Olav vil vise sin takknemlighet overfor ham. Kongen viser heller ingen tegn til 

                                                 
185 Her brukes ordet virðing, og gis fra kongen og dronningen til Olav. Den beste oversettelsen vil her bli 
”aktelse,” altså at kongen og dronningen viste større respekt ovenfor Olav enn de noen gang tidligere hadde gitt 
en utenlandsk mann.  
186 Soga om laksdølane. s. 62. 
187 ”The skillful participant in exchange was the one who knew how to manipulate the multitude of signs that 
attended the classification of a transaction to the increase of his honor, not his net worth. The adept players in 
this game, that is, the honorable men and women, were those who knew whether and when to pay and to pay 
back, to give and to receive, or to take a thing and leave behind what they thought it was worth.” – Miller. 
Bloodtaking and Peacemaking. s. 108-109. 
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at han lar seg provosere eller bli fornærmet, slik for eksempel Harald Hårfagre ble da Torolv 

hadde satt opp en kongsgård i Egils saga Skalla-grímssonar. Monclair skriver at dette er det 

eneste tilfellet av en gjensidig gavegivning mellom en konge og en islending i sagaen, men 

peker på at dette kommer i skyggen av det overordnede inntrykket om at 

”kongsgavefortellingene i Laxdæla saga overordnet formidler en forestilling om islandske 

stormenn som føyde seg villig under kongen, eller som protesterte mot kongelig overhøyhet, 

men med rette uten å lykkes.”188 Det overordnede inntrykket Monclair beskriver stemmer 

godt overens med resultatene ovenfor. Olav finner gavene han får av kongene ærefulle, og 

Kjartans forsøk på å protestere mot kong Olavs overhøyhet resulterte i en holdningsendring 

der han tilslutt anser gavene han får av kongen og dronningen ved avskjeden som ærefulle.  

 

Til tross for dette blir Monclairs poeng om at gaveutvekslingen mellom Olav og kongen er 

gjensidig noe upresis. Per definisjon skapes det riktignok gjensidighet fordi det gis gaver 

begge veier, men det kommer likevel klart frem av teksten at kongen har behov for å 

understreke hvem som står øverst i hierarkiet når han gir Olav et skip fullastet med tømmer 

før Olav reiser tilbake til Island. Denne gaven er både dyrere og flottere enn hva Olav ville 

kunne være i stand til å gjengjelde, og kongen legger også vekt på å understreke betydningen 

av hvem som gir gaven: ’”Dette skipet skal du få til eige, Olav. Eg vil ikkje at du seglar fra 

Noreg i sommar på annanmanns skip.”’  Dette indikerer at Harald ønsker å bevise at ingen 

skal være i stand til å gi like flotte og verdifulle gaver som han selv. Derfor faller også dette 

eksempelet innenfor det overordnede inntrykket av islandske stormenn som føyer seg, eller 

mer relevant i denne sammenhengen; islandske stormenn som ser verdi i å få tildelt hierarkisk 

ære.  

 

Når Olav returnerer til Island, legger forfatteren vekt på at æren han oppnådde i utlandet 

påvirker hans sosiale status positivt på øya: 

 

Olav vart mykje namnspurd etter denne ferda. Det vart også kunnig kva ætt han hadde, at han var 
dotterson til Myrkjartan Irarkonge. Det spurdest òg over heile landet kor stor vørdnad [virðing] han 
hadde vunne hjå dei mektige [ríkir] mennene han hadde gjesta.189 

 

Det er tidligere blitt konkludert med at forfatteren anser ære tildelt fra kongene som spesielt 

ærefull. Det interessante her, er at ordet virðing brukes om æren han har oppnådd utenfor 
                                                 
188 Monclair: Lederkapsideologi på Island i det trettende århundre. En analyse av gavegiving, gjestebud og 
lederfremtoning i islandsk sagamateriale. s. 117. 
189 Soga om laksdølane. s. 63. 
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Island. Dette betyr at forfatteren ikke nødvendigvis definerer æren som hierarkisk i dette 

avsnittet, slik det ville blitt om sæmð eller sóma hadde blitt brukt. En forklaring kan ligge i at 

ordet ”konge” heller ikke brukt her, forfatteren har valgt å bruke ordet ríkir som betyr 

”mektige” eller ”store” i beskrivelsen av mennene Olav har møtt. Derfor kan disse mennene 

det er snakk om også omfatte øvrige aristokratiske personer som ikke er kongelige. Eller 

velger forfatteren å bruke ordet for ”aktelse” og ”vurdering” fordi dette henger mer sammen 

med æresforståelsen på Island? Dette kan i så tilfelle bety at den tildelte æren som forstås som 

hierarkisk ikke er av betydning for Olavs sosiale status på Island, men at det isteden er 

vurderingen av respekten Olav oppnådde blant konger og stormenn i utlandet som gir 

verdifull ære for ham på hjemmebane. Altså verdsettes innsatsen han selv la til grunn for å 

oppnå respekt som ærefull innenfor det kompetitive systemet. I så tilfelle betyr dette at æren 

Olav oppnår utenlands, og som i utgangspunktet er hierarkisk, kan konverteres fra sæmð til 

virðing slik at han får utbytte av den på hjemmebane.190 

 

For å forfølge dette, vil det nå bli dratt frem et eksempel hvor Olav benytter seg av både 

visuelle effekter og høvisk erfaring han har tatt med seg fra utlandet i sin søken etter et gifte 

som vil være ærefullt for ham. Personen han ønsker å ekte er Torgjerd Egilsdotter; Egil 

Skallagrimssons datter, som skildres som det beste gifte Olav kan oppnå på Island.191 Egil 

fører frem friermålet for sin datter etter at han har vært i samtale med Olavs far Hoskuld, og 

prater varmt om Olav på bakgrunn av hans rykte og ætt. Torgjerds reaksjon er avvisende, og 

argumenterer for at hun ikke vil ha en trellkvinnesønn til mann. Egil svarer da følgende: 

 

”Ikkje har du spurt deg føre så vel her som du plar gjere; har du ikkje høyrt at han er dotterson til 
Myrkjartan Irarkonge? Han er mykje meir høyboren på morssida enn på farssida, og endå hadde det 
vore oss eit fullgodt bod utan det òg.”192 

 

Torgjerd står på sitt til tross for farens ord, men gir seg tilslutt da Olav selv tar affære og 

møter henne ikledd klær og våpen han har fått som gaver av kong Harald og kong 

                                                 
190 Skillet mellom sæmð og virðing danner ikke et vanntett skille mellom henholdsvis hierarkisk og kompetitiv 
ære. Men Sørensen presiserer at sæmð, i de sammenhenger der konger er involvert, omtaler en ære som tildeles 
ovenfra. Samtidig vet vi ut fra Sandbergs kvantitative undersøkelse at ordene sæmð og sómi i Laxdælasaga kun 
benyttes i sammenhenger der konger er involvert. Virðing benyttes på sin side i situasjoner der kongen ikke er 
involvert, og beskriver en gjensidig vurdering mellom mennesker i form av ”aktelse” og ”respekt.” Sørensen: 
Fortælling og ære. s. 188-190. Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn 
middelalder. s. 72-73. 
191 Soga om laksdølane. s. 64.   
192 Soga om laksdølane. s. 65. 
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Myrkjartan.193 Det at faren forteller Torgjerd om Olavs kongelige slekt, får henne ikke til å 

forandre mening. Innenfor det kompetitive systemet måtte en som kjent vise seg verdig 

gjennom å utføre egne handlinger. Dette gjør han når han går for å prate med henne ikledd 

kongsgavene, men som sagt gjennom å vise seg så høvisk han er i stand til. Olav følger derfor 

kompetitive spilleregler for å få bruden han ønsker, men det paradoksale er at 

gjennomføringen ikke hadde vært mulig om han ikke kunne spilt på den æren han har fått 

tildelt av kongene i utlandet. Det er selvsagt mulig å forstå situasjonen som at Torgjerd har 

forståelse av hierarkisk ære, og derfor lar seg imponere av Olav når han opptrer høvisk 

ovenfor henne. Problemet er at en slik tolkning blir upresis om vi ser det i sammenheng med 

Torgjerds avvisning av Olav også etter at faren har fortalt henne om hans kongelige 

ættetilhørlighet, fordi forfatteren på denne måten viser at dette ikke er av verdi for henne. Når 

Olav derimot selv viser hvilken aktelse og respekt han fikk av konger og aristokrater i 

utlandet, og som ble skapt gjennom handlingene han har utført, skifter Torgjerd mening fordi 

hun nå vurderer ham som ærefull nok. Altså får Olav utbytte for ære oppnådd innenfor et 

høvisk sosialt felt, fordi han er i stand til å konvertere betydningen av den slik at den forstås 

kompetitivt.    

 

Et siste punkt som må med for å finne svar på hvordan Olav forholder seg til normene i det 

kompetitive samfunnet, er hvordan han spiller sin rolle som høvding i feider. Det finnes kun 

et eksempel hvor han oppfordrer til voldsbruk, men i denne situasjonen vil han i tillegg ta 

livet av en hel familie inkludert kone og barn. Det kan derfor se ut til at Olav viser en 

barbarisk side hvor all høviskhet er satt tilside. Situasjonen er riktignok svært spesiell, fordi 

bakgrunnen for Olavs reaksjon ligger i at Kotkjell og hans folk skal ha brukt trolldom mot 

Hrut Herjolvsson, Olavs venn, som resulterte i at Hruts sønn døde.194 Olavs interesse for å ty 

til vold bygger derfor ikke på den tradisjonelle kompetitive feidens søken etter makt og ære, 

motivasjonen var heller å handle til fellesskapets beste ved å utrydde magi. Sandberg skriver 

at hun antar forfatteren selv kan ha trodd på at det fantes flere religiøse krefter i samfunnet 

ved siden av de kristne, fordi han bruker magi som et element i sagaen. Likevel presiserer hun 

at ”den overordnede skjebnen i sagaen er kristen,” fordi forfatteren selv hadde et kristent 

livssyn.195 Når vi vet at kirken på 1200 – tallet fordømte bruken av magi, kan Olavs vurdering 

                                                 
193 Soga om laksdølane. s. 66. 
194 Soga om laksdølane. s. 97-98. 
195 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 76. 
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i dette eksempelet rettferdiggjøres. Det er derfor trolig at samtidens publikum ikke ville anse 

Olavs reaksjon for å være barbarisk, men tvert imot sivilisert og religiøst korrekt.  

 

Olav fremstilles ellers som en fredsmekler mellom sine venner. 196 Hrut ønsker å hevne seg på 

sin tidligere venn Torleik Hoskuldsson, fordi han stod bak Kotkjellfolkets trolldomsbruk som 

hadde drept Hruts sønn. Olav setter isteden en stopper for dette, og sier: ’”Det sømmer seg 

ikkje at de frendar skal leggje hand på kvarandre. Torleik har hatt lite lukke med seg i dette. 

Vi vil heller freiste å få dykk forlikte.”’197 Den samme holdningen ser vi går igjen hos Olav 

når hans sønn Kjartan blir drept av Bolle og Osvivssønnene. Olavs øvrige sønner vil straks 

utføre hevndrap mot Bolle, men Olav stopper dette og sørger istedenfor at Bolle kan løse seg 

ut med gods.198 I det sistnevnte eksempelet spesifiseres det også at Olav vinner ære på 

avgjørelsen, fordi han sparer Bolle på bakgrunn av deres vennskap.199 Det vi ser er at Olav 

fremstår som en fredsskaper, og innehar det samfunnsansvar Egil ikke hadde. Et viktig poeng 

er at han i begge eksemplene hindrer drap mellom venner og familiemedlemmer. Det at han i 

tillegg vinner ære på dette, kan tyde på at forfatteren ønsker å sette ættedrap i et negativt lys.  

 

Olavs evne til å ta ærefulle avgjørelser i feidene, viser at han fungerer like godt i det 

kompetitive systemet som i det hierarkiske. Men det at hans handlinger i feidene motiveres av 

å hindre voldsspiralene mellom venner i å fortsette, viser at Olav aktivt søker ikke-voldelige 

metoder i jakten på ære. Unntaket er eksempelet hvor han oppfordrer til drap mot 

Kotkjellsfolket, men denne handlingen kan som sagt forsvares på bakgrunn av det kristne 

budskap. Olav fremstår derfor som langt mer pasifisert enn hva for eksempel Egil gjør, selv 

om begge motiveres av å utføre ærefulle handlinger. En sentral forskjell ligger i at Olav påtar 

seg det samfunnsansvar en høvding bør ha, der Egil fremstår som egoist.  

 

Aller viktigst er likevel Olavs evne til å konvertere sæmð til virðing fordi forfatteren her 

poengterer hvordan en kunne fungere i et samspill mellom to kulturer. Årsaken til at dette lar 

seg gjøre, henger sammen med at begge æresformene krever ytelse og anstrengelse fra den 

                                                 
196 Hrut dreper en mann ved navn Eldgirim, fordi han hadde stjålet hester av hans venn Torleik Hoskuldsson. 
Hrut utfører handlingen i den tro at han viser Torleik vennskap, men Torleik på sin side reagerer med sinne fordi 
han mener Hrut fratok ham den ære han ville oppnådd om han hadde hamlet opp med Eldgrim på egenhånd. Det 
er på bakgrunn av dette at Torleik engasjerer Kotkjellsfolket til å gjøre noe som ville føre skam over Hrut. 
Kotkjellsfolket velger da å bruke trolldom for å utføre oppdraget. Soga om laksdølane. s. 94-99. 
197 Soga om laksdølane. s. 99. 
198 Å løse seg ut med gods, vil si å gi en økonomisk kompensasjon til en verdi begge parter aksepterer. 
199 Soga om laksdølane. s. 137-140. 
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ærefulle. Derfor kan både kongen og den islandske æresgruppen vurdere den ærefulle positivt 

for samme handling, selv om de vektlegges ulikt. Olav illustrerer derfor godt en person som 

mestrer ulike roller samtidig, der han på den ene siden er en ærefull og høvisk hirdmann og på 

den andre en ærefull og samfunnsansvarlig høvding. Dette motbeviser for det første Sørensens 

påstand om at æreskulturene ikke var forenelige. For det andre viser det også at hans 

argument om at det dannet seg en egen aristokratisk overklasse på Island som beveget seg 

bort fra landets æresoppfatning blir gal, fordi forutsetningen for at et rollespill skal fungere er 

at en er sosialisert inn i begge kulturene og følger normene som til en hver tid kreves av 

omgivelsene.   

 

3.6 Høvisk kjærlighetsideal og hevngjerrig reaksjon på tvangsgifte og forsmådd 
kjærlighet. 

 

Som tidligere nevnt oppholder aldri Gudrun seg ved hoffet, hun forblir på Island livet ut. 

Likevel skildres hun som ei høvisk kvinne, samtidig som det er enkelte trekk ved skildringen 

av henne som knytter henne til denne kulturen. Et av disse trekkene kan spores gjennom 

hennes holdning til materielle goder. Hun kommer riktignok fra en velstående islandsk 

familie, og det er ingen tvil om at rikdom ga både makt og status i det førstatlige samfunnet. 

Egil Skallagrimsson er et godt eksempel på det. Likevel finnes det flere eksempler på at 

Gudrun er spesielt opptatt av ære som knyttes til prydefulle gjenstander, klær og ikke minst 

saker som kommer fra hoffet. 

  

Et eksempel på dette finner vi i Gudruns første av fire ekteskap: Hennes far Osviv aksepterer 

Torvald Halldorsson Garpsdalsgode ønske om å få Gudrun til kone, men det til tross for at 

han kommenterer at ekteskapet ikke er jevngodt. Derfor legger han til i ekteskapsavtalen at 

Gudrun skulle eie halvparten av deres gods, samtidig som Torvald måtte skaffe alle prydefulle 

gjenstander Gudrun ville ha slik at ingen annen islandsk kvinne ville ha like mye som 

henne.200 Sandberg peker på at det materialistiske aspektet ved avtalen ble til for å bøte på 

kløften mellom ektefellenes status, fordi Torvalds ære i utgangspunktet ikke var verdig 

                                                 
200 Soga om laksdølane. 87. 
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Gudruns sosiale nivå.201 Ekteskapet ender også på bakgrunn av det materielle, fordi Gudrun 

krever mer enn hva Torvald er i stand til å skaffe henne.202  

 

I et annet eksempel får Kjartan et prydefullt skaut av kong Olavs søster Ingebjørg, som i 

utgangspunktet skulle være en brudegave til Gudrun. Som tidligere nevnt blir Gudrun gift 

med Bolle før Kjartan returnerer til Island, og skautet faller isteden i hendene til Revna 

Åsgeirsdotter som blir Kjartans kone.203 Gudrun fremstår som både sjalu og bitter over dette, 

og sørger for at skautet ”forsvinner” slik at heller ikke Revna skal få glede av det. Hva er så 

årsaken til at hun legger så mye verdi i denne gjenstanden? Sørensen skriver at skautet 

symboliserte vridningen av personlige og sosiale forhold blant de involverte, slik at 

kongsgaven representerte en heder ingen på Island kunne bære uten at det skjedde på andres 

bekostning.204 Dette vil si at gaven ifølge Sørensen symboliserer en negativ faktor fordi den 

forrykker æresbalansen mellom islendingene, noe som representeres gjennom Gudrun og 

Revna i dette eksempelet.  

 

Else Mundal presenterer en alternativ hypotese, der hun tar utgangspunkt i at Kjartan og 

Ingeborg hadde et godt øye til hverandre. Mundal tolker Ingebjørgs overrekkelse av skautet 

som tvetydig, og mener at Ingebjørg fremstår som bitter og sarkastisk når hun gir skautet til 

Kjartan. Det å knytte noe som tilhører kvinnens sfære til en mann, ble i middelalderen sett på 

nid.205 Det er dette Mundal mener Ingebjørg gjør når hun gir Kjartan skautet, fordi handlingen 

samtidig symboliserer at hun ga Kjartan dårlige egenskaper som ble sett på som typisk 

kvinnelige.206 

 

Monclair har kritisert Sørensen konklusjon om at skautet, i likhet med andre kongsgaver i 

sagaen, fremstår som destruktive for æresbalansen. Hun nevner et eksempel der Egil 

Skallagrimsson blir glad for en kongsgave han får av Olav, altså viser hun at Sørensens 

hypotese ikke støttes konsekvent.207 Likevel motbeviser hun ikke Sørensens fremstilling av 

                                                 
201 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 96. 
202 Eksempelet kan også tolkes som et budskap fra forfatterens side der han vil poengtere hvorfor ekteskap 
mellom ujevne sosiale lag ikke fungerte på 1200 – tallet. Det at Torvald ikke var i stand til å tilfredsstille 
Gudruns materielle ønsker, kan fungere som et symbol på at han ikke kunne nå opp til hennes sosiale nivå.  
203 Soga om laksdølane. kap. 18-19. 
204 Sørensen: Fortælling og ære. s. 262. 
205 Skam. 
206 Dårlige egenskaper som ble ansett for å være typisk kvinnelige, eksemplifiserer hun med blant annet feighet 
og troløshet. Mundal: Middelalderens symboler. 1997. s. 59. 
207 Olav gir Egil et sverd han fikk i gave av kong Myrkjartan. Det er viktig å understreke at vi her får en 
fremstilling av Egil gjennom forfatteren av Laxdæla saga, altså kan Egils reaksjon i denne situasjonen i 
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skautet som ødeleggende, til tross for at hun er i konsensus med Mundal om at skautet kan 

symbolisere nid fremfor ære.208 

 

For å begynne med hypotesen om at skautet kan ha representert nid, forutsetter Mundals 

påstand som nevnt at skautet ble gitt av Ingebjørg med en tvetydig og negativ undertone. Det 

er mulig å tolke forfatterens budskap i denne retningen slik fordi han antyder at det var et 

kjærlighetsforhold mellom Ingebjørg og Kjartan i den perioden Kjartan oppholdt seg i Norge, 

men dette blir likevel en diskutabel tolkning fordi forfatteren også eksplisitt skriver at gaven 

skulle være en bryllupsgave til Gudrun.209 Det er derfor også mulig å tolke eksempelet som 

entydig. Mundals hypotese kan heller ikke bidra til å forklare hvorfor Gudrun reagerer som 

hun gjør over ikke å få skautet, altså blir denne diskusjonen mindre relevant i denne 

sammenhengen.  

 

Det som derimot er høyst relevant, og som verken Sørensen, Mundal eller Monclair fokuserer 

på, er selve årsaken til at hodeplagget gir en negativ effekt for Gudruns ære. Sandberg 

presiserer at gjenstanden representerer en ære Gudrun anså som rettmessig sin.210 Dette gjør 

Gudrun fordi skautet ville kommet i hennes eie om det ikke hadde vært for at hun ble 

tvangsgiftet med Bolle. Denne påstanden kan utdypes om vi forestiller oss et noe annerledes 

hendelsesforløp, en slags ”happy ending” der Bolle ikke hadde presset seg på Gudrun. Hun 

ville fått både Kjartan og skautet, og kongsgaven ville gitt en positiv effekt for Gudruns ære. 

Revna ville da aldri blitt en del av dramaet, altså ville ikke æren skautet representerte vinnes 

på bekostning av noen andre slik Sørensen hevder var uunngåelig. Dette viser derfor at 

årsaken til at skautet forrykker æresbalansen mellom kvinnene skjer på bakgrunn av 

kjærlighetsdramaet forfatteren skaper, og ikke kongsgaven i seg selv. Altså tar verken 

Sørensen, Mundal eller Monclair med i betraktningen at kongsgaven kunne gitt ære til en 

person uten at dette ville gått utover noen andre, fordi æren i utgangspunktet tilføres fra det 

norske hoffet.  

 

                                                                                                                                                         
sammenliknes med holdningene han er gitt i Egils saga Skalla-grímssonar. Dette gir derfor isteden et eksempel 
på forfatternes ulike verdisyn.  Soga om Laksdølane. s. 65-66. Monclair: Lederkapsideologi på Island i det 
trettende århundre. En analyse av gavegiving, gjestebud og lederfremtoning i islandsk sagamateriale. s. 118-
120. 
208 Monclair: Lederkapsideologi på Island i det trettende århundre. En analyse av gavegiving, gjestebud og 
lederfremtoning i islandsk sagamateriale. s. 122. 
209 Soga om Laxdølane. s. 118. 
210 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 84. 
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Etter å ha klargjort for skautets verdi isolert fra konflikten forfatteren skildrer i sagaen, er det 

interessant og på nytt stille spørsmålet om hvilken verdi Gudrun legger i denne gjenstanden: 

For det første er skautet som nevnt en kongsgave fra det norske hoffet, som gir hierarkisk ære 

til vedkommende som mottar gaven. For det andre fungerer det som et symbol på høvisk 

kultur, eller en oversjøisk rikdom som representerer noe flottere enn hva det var mulig å 

oppdrive på Island. For det tredje, og muligens viktigst i Gudruns øyne, blir mannen som er i 

stand til å kunne gi en så ærefull gave det mest attraktive gifte sett ut fra hvilken sosial status 

han fører med seg. For Gudrun blir det derfor svært tungt å se at skautet som symboliserer 

både høvisk kultur, ære og rikdom tilfaller en annen kvinne når hun vet at det egentlig skulle 

blitt hennes. Resultatet blir derfor at hun føler skam og ærestap, og hevner seg for å bøte på 

dette.  

 

I tillegg til å skildre Gudruns forhold til materielle goder, viser disse eksemplene 

tilsynelatende hvilke forhold hun har til ekteskap. Et giftemål ble som tidligere nevnt inngått 

etter familiens vilje, der partnerne og deres families ære, økonomiske vilkår og sosiale status 

var de avgjørende faktorene. Dette betyr at kvinner i utgangspunktet ble tvangsgiftet, men 

Sandberg skriver at det likevel var avgjørende for kvinnens ære hvem hun giftet seg med.211 

Ser vi på Gudruns fire ekteskap i sagaen, ser hun ut til å følge denne malen: Hennes første 

ekteskap ble kortvarig fordi Torvald verken hadde æren eller de økonomiske forutsetningene 

som kreves for å komme opp på Gudruns nivå. I hennes andre ekteskap er hun tilfreds med 

forholdene, men gleden blir kortvarig fordi hennes nye mann Tord Ingunnsson mister livet på 

sjøen.212 Bolle som blir hennes tredje mann, oppfyller i utgangspunktet kravene. Problemet 

denne gangen ligger i at han ikke kan måle seg med Kjartans ære og status, og Gudrun blir 

dermed ikke tilfreds fordi hun egentlig var lovet et bedre gifte. I hennes siste ekteskap med 

Torkjell Øyolvsson får hun omsider en mann hun er tilfreds med. Torkjell skildres som en rik, 

mektig og ærefull høvding som også reiser på kongsbesøk til Norge.213  

 

Er det slik at materielle goder og sosial status ene og alene var avgjørende for Gudruns ære i 

ekteskapene, eller skildrer forfatteren også ekte kjærlighet i sagaen? Thomas Bredsdorff har 

vært inne på denne diskusjonen gjennom sin teori om ”forbidden love.” Han deler 

konfliktbildet i sagaene inn i to mønster der det første beskriver jakten på rikdom og ære, 

                                                 
211 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 96. 
212 Soga om laksdølane. s. 87-92. 
213 Soga om laksdølane. kap. 25-27. 
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mens det andre tar for seg handlinger utført på bakgrunn av ikke-anerkjent seksuell lidenskap. 

Altså lanserer han frustrert seksualitet som en motivasjonsfaktor som blir et alternativ til 

æren. I sagaene hvor disse to mønstrene glir sammen, altså at jakten på rikdom og ære henger 

sammen med underkjent kjærlighet og seksuell lyst, skriver han at resultatet blir katastrofalt. 

Laxdæla saga blir her brukt som et eksempel. Bredsdorff har blitt kritisert for sin teori, blant 

annet av Mundal som skriver at det ikke er kjærligheten alene som er årsaken til handlingene, 

men derimot kjærlighet som har blitt omdannet til sjalusi og ”love-hate.”214  

 

Eksempelet det er mest interessant å se på i denne sammenhengen, er forholdet mellom 

Kjartan og Gudrun. Før Kjartan reiser til Norge, kan vi lese følgende: 

 

Det sa alle folk, at Kjartan og Gudrun høvde best i hop [jafnræði] av alle dei som då voks opp. Det var 
òg stor vennskap mellom Olav og Osviv, og dei var ofte bedne heim til kvarandre, og det vart ikkje 
mindre då dei unge fekk kvarandre kjær. [kært]215   

 

Fidjestøl skriver at Kjartan og Gudrun høvde best i hop, noe som skildrer at de fungerte godt 

sammen sosialt. I den norrøne teksten brukes ordet Jafnræði, som betyr ”likhet,” altså blir det 

mer presist å si at de fungerte godt sammen på bakgrunn av deres sosiale status. Derfor 

skildrer ikke dette nødvendigvis kjærlighet eller følelser mellom mennesker, men det 

beskriver at de passet perfekt sammen på bakgrunn av deres sosiale plass i samfunnet. Likevel 

kan dette gjenspeile aristokratiets syn på kjærlighet i samtiden, som ifølge Jaeger knyttes tett 

opp til posisjon, status, rykte og prestisje. Han skriver at aristokratiet som så på seg selv som 

de beste personene i samfunnet, også mente at ”The best people have the most refined and 

exalted feelings.”216 I dette legger han at en aristokratisk person vil tiltrekkes av en annen 

person av samme nivå, ikke bare på bakgrunn av økonomiske forutsetninger og sosial status, 

men også fordi de befinner seg på samme mentale nivå.217 

 

I den siste linja i avsnittet, brukes det følelsesladde ordet kært som kommer av kærr og betyr 

”kjær, elska, likt av.” I et annet eksempel, der Bolle spør Osviv om å få Gudrun, svarer Osviv 

at ’”er Þér, Bolli, Þat í engan stað ókunnara en mér, hvert orðtak á var um kærleika með Þeim 

Kjartani ok Guðrunu.”’218 Her skriver forfatteren, gjennom et tredjepersonsperpektiv, at rykte 

                                                 
214 Clover, Lindow: Old Norse – Icelandic Literature: A Critical Guide. s. 258-259. 
215 Soga om laksdølane. s. 102. 
216 Jaeger: Ennobling Love. In Search of a Lost Sensibility. 1999 s. 37. 
217 Jaeger: Ennobling Love. In Search of a Lost Sensibility. s. 154. 
218 Laxdæla saga s. 128-129. ’”Det er slett ikkje deg, Bolle, mindre kunnig en meg, kva folk sa om kjærleik 
mellom Kjartan og Gudrun.”’ Soga om laksdølane. s. 115. 
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fortalte om kjærlighet mellom dem. Det bør riktignok poengteres at kærleiki også kan bety 

”vennskap,” men satt i sammenheng med ordvalget kærr ovenfor kan betydningen umulig bli 

noe annet enn at forfatteren faktisk skildrer ekte kjærlighet og lidenskap mellom aktørene.  

 

Mot slutten av sagaen spør Bolle Bollesson, sønn av Gudrun, hvilken mann hun hadde elsket 

høyest. Hun svarer ’”Þeim var ek verst, er ek unna mest.”’219 Forfatteren lar det derfor bli opp 

til leseren å tolke hvem det var hun hadde behandlet verst men samtidig unna eller elsket 

mest. Gudrun får aldri Kjartan som vi nå vet hun elsket, og Kjartan representerer derfor 

Gudruns ”ikke-anerkjente” seksuelle lidenskap Bredsdorff beskriver. Tar vi med Mundals 

poeng om at kjærligheten omdannes til sjalusi og ”love-hate,” bidrar dette til å forklare 

Gudruns motivasjon for å hevne seg på Kjartan. Det ville derfor også være rart, om det ikke er 

Kjartan Gudrun tenker på når hun svarer at hun behandlet han verst som hun elsket mest. 

 

Likevel, som det vil bli fokusert på nedenfor, føler Gudrun seg ærekrenket over å bli frarøvet 

muligheten til å få den æren og sosiale statusen hun ville fått om Kjartan hadde blitt hennes. 

Altså dannes selve motivasjonen for å starte feiden på bakgrunn av kompetitive normer. Den 

seksuelle frustrasjonen, som ifølge Bredsdorff danner det andre mønsteret, vil derfor på sin 

side kun fungere som en forsterker som vil kunne påvirke Gudruns motivasjon for å ramme 

Kjartan. Kombinasjonen av disse mønstrene blir som ifølge Bredsdorff katastrofalt, siden 

resultatet blir en blodig feide hvor Gudrun egger gode venner og familiemedlemmer til å 

drepe hverandre. Likevel blir det galt å sidestille forklaringsmodellene, fordi ærekrenkelsen 

Gudrun føler er selve årsaken til at hun starter feiden. Dette betyr med andre ord at den 

seksuelle frustrasjonen ikke kan brukes som en selvstendig forklaringsmodell, fordi Gudruns 

motivasjon for hevn ville være tilstede selv om det seksuelle aspektet ikke hadde vært der. 

Altså styres Gudrun av æresnormene i det kompetitive samfunnet, samtidig som hennes 

”love-hate” forhold til Kjartan forsterker hennes vilje til å handle.  

 

”Kjemper Gudrun for egen ære når hun starter uvennskapet mellom Kjartan og Bolle?”220 

spør Sandberg. Hun peker på at Gudrun føler seg krenket allerede når hun ønsker å bli med 

Kjartan til Norge, men får avslag fordi han mener hun må bli værende på Island for å følge 

opp sin familie. Det krenkende i denne situasjonen, ifølge Sandberg, er at Gudruns vurdering 

                                                 
219 Laxdæla saga. s. 228. ’”Han var eg verst, som eg elska mest.”’ Soga om laksdølane s. 196. 
220 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 93. 
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av at hun selv kunne bli med ikke aksepteres av Kjartan. Derfor starter selve motivasjonen for 

feiden allerede her, fordi Gudrun har behov for å gjenvinne æren hun taper på dette.  

 

Om Gudrun hadde fått Kjartan da han returnerte fra Norge, ville hun blitt tilfreds med æren og 

statusen Kjartan ville gitt henne. Istedenfor blir situasjonen langt verre, fordi en annen kvinne 

tar hennes plass. Det ble tidligere nevnt at det var av betydning for en kvinnes ære hvem hun 

ble gift med, og Gudrun viser misnøye over at hun blir tvunget inn i et ekteskap med Bolle. 

Altså blir hennes ære ytterligere krenket, fordi hennes egne ønsker og vurderinger ikke blir 

hørt av hennes egen familie. Summen av krenkelsene hun føler, og sjalusien som vekkes på 

bakgrunn av dette, gjør Gudruns situasjon uholdbar. Derfor føler hun seg nødt til å kjempe for 

sin egen ære på bakgrunn av kompetitive normer, fordi hennes tiltenkte plass og status ved 

siden av Kjartan er blitt utkonkurrert.  

 

Det at Gudrun bygger opp feiden på bakgrunn av kompetitive verdier, behøver ikke å tolkes 

som at hun ikke forstår æren Kjartan fikk tildelt i utlandet som sæmð. For det første vet vi at 

hun selv ønsket å bli med Kjartan på reisene, og for det andre går hennes første trekk i feiden 

ut på å få sine sammensvorne til å stjele skautet samt et sverd som også var en kongsgave 

Kjartan verdsatte høyt. Utføres disse tyveriene fordi hun vet at denne handlingen ville frarøve 

Kjartan mer ære enn om hun for eksempel hadde sørget for at en av hans menn ble drept? Et 

drap ville resultert i at Kjartan og hans høvdingdømme ville blitt utfordret og krenket, altså 

ville handlingen representert tradisjonell kompetitiv feidekultur. Det at hun isteden velger å 

frarøve Kjartans gjenstander som symboliserer ære bare han har vunnet i utlandet, gjør 

hennes handling mer personlig motivert. Hun vet at gjenstandene er svært ærefulle for 

Kjartan, samtidig som de representerer ære og status hun selv skulle fått sin del av. Dette 

forklarer derfor også sjalusimotivet, fordi handlingen samtidig sørger for at heller ikke 

Kjartan og Revna skal få mulighet til å speile seg i glansen av gjenstandene.   

 

Det vi ser er at forfatteren knytter sammen kvinnens rett til en jevnbyrdig mann med hennes 

ære fordi den krenkes om dette ikke oppnås. Dermed kan det konkluderes med at han 

kritiserer tvangsgifte i det kompetitive systemet. Men å påstå at han samtidig argumenterer for 

”kvinnefrigjøring” med utgangspunkt i hierarkisk ære, blir mer problematisk fordi tvangsgifte 

også var virkelighet ved hoffet. Likevel peker Jaeger på at kjærligheten hadde sin rett mellom 

likeverdige mennesker innenfor den aristokratiske kulturen, altså fantes det et ideal der også 

kvinner skulle kunne forsvare sin kjærlighet på bakgrunn av deres ære og status. Altså fantes 
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det en spenning mellom forestillingen om at kjærligheten hadde sin rett på den ene siden, og 

foreldres rett til å arrangere ekteskap for sine barn til beste for hushold og ætt på den andre. 

Likevel ser forfatteren ut til å bygge sin fremstilling på forståelsen om kjærlighetens rett, fordi 

han skildrer hvordan ærefull kjærlighet mellom ærefulle menn og kvinner i en hierarkisk 

forståelse perverteres til sjalusi og hat når den forvises til den kompetitive sfæren.  

 

3.7 Hvor får gode menn det de fortjener? I feiden eller ved hoffet? 
 

I forrige kapittel så vi at forfatteren av Egils saga Skalla-grímssonar ønsket å fremstille det 

kompetitive systemet som forutsigbart og rettferdig, der de mektigste og modigste mennene 

får den statusen og rettferdigheten de fortjener på bakgrunn av en konkurrerende mentalitet. 

Egil vant både rikdom, ære og status gjennom å komme seirende ut av feider, fordi han var 

den sterkeste og modigste krigeren. Ser vi at dette også skjer i Laxdæla saga, eller blir feiden 

fremstilt på en annen måte? 

 

Etterspillet til Gudruns tyveri av skautet og sverdet blir at Bolle får skylden. Kjartan hevner 

seg ved å sperre Bolle og hans slekt innendørs i tre døgn, slik at de måtte gjøre fra seg der.221 

Med dette kunne feiden ha stoppet fordi verken Olav, Kjartan eller Bolle ivrer etter mer 

fiendskap mellom seg. Gudrun derimot, vil det annerledes og egger Bolle til å drepe 

fosterbroren sin. Bolle viser klart at han ikke ønsker å gjøre dette, men lar seg likevel overtale 

av henne. Etter drapet på Kjartan er det en annen kvinne som forlenger voldsspiralen gjennom 

egging: Kjartans mor Torgjerd Egilsdotter overtaler sine øvrige sønner til å hevne deres bror, 

og resultatet blir at også Bolle blir drept. Ytterligere to drap blir gjennomført før voldsspiralen 

omsider slutter, og Gudrun er på ny ansvarlig for at drapene skjer.222  

 

Olav forsøker fra første stund å hindre feiden i å få utvikle seg, og spiller dermed rollen som 

fredsmekler. Allerede etter at skautet og sverdet ble stjålet, forsøker han å få Kjartan til å 

forholde seg rolig mot at han selv tilbyr seg å finne en løsning på konflikten.223 Denne gangen 

lykkes han ikke, men viser seg på ny som fredsmekler etter drapet på Kjartan der han dømmer 

Osvivssønnene til lovløshet og idømmer Bolle bøter. Olav fremstår derfor som den 

samfunnsansvarlige høvdingen, og vinner som tidligere nevnt ære på dette. Dette gir oss en 

alternativ synsvinkel til hvordan en kunne oppnå ære i en feide sammenliknet med holdningen 
                                                 
221 Soga om laksdølane. s. 128-129. 
222 Soga om laksdølane. s. 130-171. 
223 Soga om laksdølane. s. 127. 
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i Egils saga Skallagrímssonar, der det essensielle var å vinne ære på bekostning av andre. En 

kan riktignok si at det er nettopp dette som skjer når Olav dømmer Osvivssønnene og Bolle, 

men det poengteres i sagaen at æren vinnes på bakgrunn av den milde dommen han gir Bolle. 

Altså belønnes han for å vise storsinn, og ikke minst vilje til å stoppe voldshandlingene selv 

om det er hans egen sønn som har blitt tatt av dage.  

 

Til tross for dette, blir det vanskelig å argumentere for at Olav får det han fortjener i feiden. 

Han klarte riktignok å sette en sluttstrek for feiden mellom Hrut og Torleik, men misslyktes i 

å holde fred mellom Kjartan og Bolle og mistet derfor sin sønn. Tre år etter denne hendelsen 

dør Olav, noe som kan tolkes som en bevisst poengtering fra forfatterens side for å fremheve 

det tragiske ved ættedrapene. Det som ligger bak en slik tolkning, er likhetstrekkene som kan 

overføres fra kjærlighetsdramaene i samtidens høviske kultur. Chrétien De Troyes’ fortelling 

om Tristram og Isond gir et godt eksempel på det, der Tristrams mor Blensibil dør av sorg 

fordi hennes mann Kanelangres dør i kamp.224 Det samme går igjen i Soga om Laksdølane, 

der Revna dør av samme grunn etter drapet på Kjartan.225 Olavs død beskrives riktignok ikke 

på denne måten, men forfatteren har lagt mye vekt på å understreke hvilken betydning Kjartan 

hadde for Olav. Det at også han dør kort tid etter, kan derfor gi det samme signalet til leseren 

som Revnas tragiske død gir. Uansett om dette skulle være bevisst eller ubevisst fra 

forfatteren, viser han klart og tydelig at han skildrer sorg i forbindelse med drapene. Dette 

skjer ikke i Egils saga Skalla-grímssonar. 

 

De andre stormennene som er involvert i konflikten, Kjartan og Bolle, blir begge ofre og 

derav også tapere. Dette betyr at ingen høvdinger kommer seirende ut av konflikten, noe som 

også ser ut til å være forfatterens poeng siden han beskriver hendelsene som tragiske. Den 

glorifiserte feiden som skapte rettferdighet for den modige krigeren, er dermed byttet ut med 

sorg og meningsløs død blant gode menn. Årsaken til at forfatteren fremstiller feiden slik, kan 

vanskelig tolkes i annen retning enn at han stilte seg kritisk til hvilken verdi som kunne ligge i 

et slikt system.  

 

Det er også interessant å stille spørsmål om hvorvidt Gudrun kan sees på som en vinner av 

konflikten. Feiden startet i utgangspunktet fordi hun følte seg ærekrenket, og resulterer i at 

                                                 
224 De Troyes: Tristram og Isond. s. 59. 
225 ”Ho [Revna] levde ikkje lenge etter at ho kom der nord, og folk seier at hjarta hennar brast av sorg.”   Soga 
om laksdølane. s. 139. 
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hun får hevnen over Kjartan som ønsket. Hun får også utløp for sjalusien, noe som kommer 

svært godt frem når hun kommenterer at det er av høy verdi for henne at Revna ikke skal få gå 

leendes til sengs den samme kvelden som Kjartan blir drept.226 Det kan derfor sies at Gudrun 

gjenvinner æren hun tapte, og derav kommer seirende ut av konflikten. Men på den andre 

siden vinner hun heller ikke ny ære og status, noe hun ville gjort om hun fikk Kjartan. Det kan 

også settes spørsmålstegn ved hvorvidt hun kan defineres som en vinner når hennes hevn går 

ut på å drepe han hun virkelig elsket. Det kan se ut til å være dette poenget forfatteren vil 

utdype når Gudrun sier ’”Þeim var ek verst, er ek unna mest.”’  

  

Vi har sett at forfatteren fokuserer på sorg og død når han skildrer den kompetitive feiden, og 

derav setter den i et kritisk lys. Selve kritikken ligger i å vise at feiden ikke nødvendigvis er 

en arena hvor gode menn kan vinne ære og prestisje, men også tape alt i form av meningsløs 

og tragisk død. Det er derfor interessant og se etter andre arenaer forfatteren fokuserer på, 

hvor gode menn kan oppnå det de fortjener. Forfatterens inngående beskrivelser av 

hovedaktørenes utenlandsreiser viser at de var av stor interesse i samtiden, og det er derfor 

naturlig å se til hoffet for å finne en slik arena.227 

 

Vi har sett at Olav får både ære og kongsgaver ved hoffet, i tillegg til at han blir tilbudt å arve 

tronen i Irland. Hva er årsaken til at han oppnår dette? Først og fremst viser Olav at han 

forstår den hierarkiske kulturen, og viser vilje til å underkaste seg kongens suverenitet både i 

Norge og Irland. Kompetitive normer fra Island blir tilsidesatt, slik at Olavs personlige 

motiver ved hoffet ikke baseres på konkurrerende ære men søken etter hierarkisk ære. Dette 

viser en holdning forfatteren etter all sannsynlighet selv satt med siden han velger å belønne 

Olav for sin høviske opptreden.  

 

Kjartan blir også godt belønnet under sitt opphold hos Kong Olav, gjennom å få tildelt 

kongsgaver samt et tilbud om å gifte seg med kongens søster. Det som likevel skiller Kjartans 

opphold ved hoffet fra Olavs opplevelser, er at han måtte gjennom en sosialiseringsprosess før 

han ble belønnet av kongen. Kjartan møter kongen som en kompetitiv kriger, og blir sittende 

hos kongen som gissel. Der lar han seg kristne samtidig som han bygger opp en forståelse av 

den hierarkiske kulturen, og blir på bakgrunn av dette godt belønnet med både 

                                                 
226 Soga om laksdølane. s. 136. 
227 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 71. 
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prydgjenstander og ære.228 Dette viser at gode menn ble belønnet ved hoffet, men det 

forutsatte at de ble vurdert av kongen og måtte vise seg verdige for å fortjene belønningen.  

 

Det er også verdt å merke seg at kongene som skildres i sagaen, særlig de norske, blir 

fremstilt som særdeles gode og høviske. Både Olav og Kjartan møter konger som tar dem i 

mot med åpne armer, selv om Kjartan måtte gjennom en sosialiseringsprosess før han ble 

belønnet på lik linje med Olav. Diskusjonen om hvem som står bak forfatterskapet ovenfor, 

viser at det ikke finnes grunnlag for å tvile på at han selv tilhørte et aristokratisk miljø som 

hadde god kjennskap til det norske hoffet. Det er derfor trolig at det var i forfatterens interesse 

å rettferdiggjøre monarkiets politiske suverenitet ovenfor sagaens samtidspublikum, gjennom 

å vise til et godt fungerende system som styres av landets fremste personer.  

 

I og med at vi kjenner til forfatterens posisjon i samfunnet, er det også interessant å reflektere 

over hvilket publikum sagaen i utgangspunktet var skrevet for. Innledningsvis ble det vist til 

at forfatteren bevisst fremhever høvisk kultur som spesielt ærefullt, samtidig som sagaen er 

skrevet fra islendingenes ståsted. Dette gir en god indikasjon på at sagaen ble skrevet for 1200 

- tallets aristokratiske miljø på Island, fordi det er dette miljøet som dominerer i fortellingen. 

Legges det i tillegg vekt på forfatterens positive fremstilling, ikke bare av høvisk kultur men 

også av det norske kongehuset, er det trolig at han ønsket å legitimere en islandsk 

stormannsklasse som ønsket å legge Island under Norge. Dette kan argumenteres for på 

bakgrunn av hans formening om at hoffet var arenaen der edle menn fikk ære og belønning, 

samtidig som han retter kritikk mot den tradisjonelle islandske samfunnsmodellen.  

 

Det er også mulig å forestille seg at sagaen kan ha blitt lest av det norske aristokratiske 

miljøet, og til og med ved hoffet i Norge, fordi forfatteren hadde et forhold til disse miljøene. 

I så tilfelle kan dette ha bidratt til at han har følt et press om å fremstille de norske kongene 

positivt, da det motsatte ville være uklokt om teksten skulle bli kjent ved hoffet. Selv om 

tekstens utforming, da spesielt med tanke på synsvinkel og kulturelt syn, indikerer at sagaen 

først og fremst er skrevet for det islandske aristokratiet, viser denne diskusjonen at vi bør 

være forsiktige med å hevde at fremstillingen av kongene fullt og helt reflekterte forfatterens 

subjektive syn. Han var del av et miljø som på lik linje med alle andre blir styrt av et 

normsystem, og det kan ha vært en tryggere løsning for ham å rette kritikken mot elementer i 

                                                 
228 Soga om laksdølane. s. 117-118. 
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det islandske systemet slik han gjør fremfor kongemakten fra Norge. I og med at båndene 

mellom aristokratiene på Island og i Norge var tette, kan forfatteren ha følt et press selv om 

sagaen bare var ment å skulle leses av islandske stormenn. 

 

Tilslutt kan det nevnes at Gudrun, som aldri kommer til hoffet, ikke får muligheten til å oppnå 

en belønning på lik linje med Olav og Kjartan. Mye av Kjartans ære og status ville som kjent 

tilfalt henne om de hadde blitt gift slik hun hadde ønsket at det skulle gå, men også denne 

muligheten forsvant for henne. Likevel ender sagaen ifølge Sandberg godt for Gudrun, fordi 

hun ender opp som en god kristenkvinne.229 Derfor fungerer religionen som en arena hvor 

Gudrun får sin belønning.  

 

Diskusjonen om hvilken arena som ga gode mennesker belønning viser at de høviske verdiene 

må gis en større plass i sagaen enn hva en rekke tidligere forskere har gjort. Kristjánssons 

formening om at det høviske er overfladisk er allerede blitt kommentert som galt fordi 

forfatteren fremhever den høviske kulturen som spesielt ærefull. Det samme gjelder Njarðvík 

som kaller det høviske en glitrende fasade, der det egentlig skildres et brutalt krigersamfunn. 

Hans poeng om at uoverensstemmelsen mellom sagaaktørenes ytre flotte bekledning og 

manerer og deres handlinger skaper et skille mellom det gode og det destruktive, stemmer 

godt overens med analysen ovenfor. Likevel blir hans fremstilling av det høviske som en 

”glitrende fasade” sammenliknbart med Kristjánssons fremstilling, og derav for forsiktig. 

Ólason skriver for øvrig at sagaen er nærmere samtidens høviske litteratur enn de fleste andre 

sagaer, men heller ikke han legger vekt på å analysere og diskutere verdien kulturen har i 

sagaen.230 

 

3.8 Konklusjon. 
 

Allerede i innledningen ble det på bakgrunn av Sandbergs filologiske undersøkelse slått fast at 

forfatteren anser hierarkisk ære som spesielt ærefull. I tillegg viser analysen av aktørene som 

oppholder seg ved hoffet at høvisk kultur og hierarkisk ære former og belønner de beste 

mennene. Hoskuld og Olav oppnår belønning umiddelbart ved hoffet fordi de allerede har 

internalisert kulturen, mens Kjartan må gjennomgå en sosialiseringsprosess før han blir 

vurdert god nok av kongen. Kjartan tiltar seg høviskhet og forståelse av hierarkisk ære på eget 

                                                 
229 Sandberg: Kvinner og ære. Kjønnsperspektiv på æresdiskursen i norrøn middelalder. s. 69. 
230 Ólason: Dialogues with the Viking Age. s. 178. 
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initiativ, altså viser forfatteren hvordan de beste mennene vil la seg forme når de oppholder 

seg innenfor kulturens sosiale felt. Dette viser samtidig hvordan forfatteren mener at 

æresforståelsene er noe en kan lære, altså er det mulig å sosialiseres inn i flere ulike sosiale 

felt. Atferdsendringen blant mennene som tiltar seg denne kulturen kan på det fysiske plan 

gjenkjennes ved at de ikler seg kostbar klesdrakt, prydgjenstander og kongsgaver, og på det 

mentale plan ved at de ønsker å ta avstand fra ættedrap og feidekultur.  

 

Likevel betyr ikke dette at disse menneskene skapte en egen aristokratisk overklasse som satte 

seg selv over det islandske samfunnet slik Sørensen hevder. Tilbake på Island fungerte de som 

samfunnsansvarlige høvdinger som fulgte normene i det kompetitive systemet, selv der det 

forutsatte ufrivillig deltakelse i feider. Selv om de var sosialisert inn i det hierarkiske systemet 

var de fortsatt kjent med de sosiale spillereglene på Island, og utførte et rollespill der de var i 

stand til å utføre ærefulle handlinger uavhengig av hvor de befant seg. Det er riktig at 

forfatteren fremstiller høviskhet, kristen moral og hierarkisk ære som de viktigste verdiene 

blant disse mennene, men det hindret dem likevel ikke i å fungere som samfunnsansvarlige 

stormenn i sitt eget hjemland. 

 

Sammenliknes dette med Egil Skallagrimssons manipulatoriske forhold til hierarkisk ære der 

han bruker rollespill for å få utbytte av æren til sin egen fordel fra et kompetitivt ståsted, får vi 

i Laksdøla et annerledes bilde der aktørene internaliserer den nye æren. Rollespillet blir derfor 

brukt fra motsatt synsvinkel, slik at personene påtar seg en kompetitiv rolle på Island for å 

fungere godt sosialt. Altså viser dette at rollespill kan utføres blant stormennene uavhengig av 

om den hierarkiske æren er blitt internalisert eller kun blir brukt manipulatorisk.  

 

Dette betyr derfor at Sørensens argumentasjon om at kompetitiv og hierarkisk kultur ikke lar 

seg forene ikke finner støtte.231 Et annet resultat fra undersøkelsen som viser dette, er 

aktørenes evne til å konvertere hierarkisk æresforståelse til den kompetitive. Begge 

æresformene krever ytelse og anstrengelse fra den ærefulle, og gjennom eksempler er det blitt 

vist til hvordan aktørene kan vurderes som ærefulle både av kongen og i det islandske 

samfunnet på bakgrunn av den samme handlingen. Det er likevel et viktig poeng at æren de 

oppnår vurderes ulikt, og konverteringen kun lar seg gjøre fra hierarkisk forståelse til den 

kompetitive, aldri den andre veien. Dette henger sammen med at aktørene kan bli vurdert som 

                                                 
231 Sørensen: Fortælling og ære s. 123-126.  
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ærefulle på Island ut fra handlinger de har utført utenlands for å oppnå ære blant konger og 

aristokrater, men ære som er vunnet på bakgrunn av den kompetitive forståelsen gir ingen 

verdi i et hierarkisk system fordi den baseres på konkurranse. Altså er det kun den 

konkurrerende mentaliteten om herredømmet som ikke lar seg forene med den hierarkiske 

fordi kongens posisjon er ubestridt.  

 

Høvisk kultur og hierarkisk ære belønner også kvinner, men sagaens sentrale kvinnelige 

aktører får ikke utbytte av dette. Forfatteren viser at han innehar den holdningen Jaeger 

skriver om, som går ut på at de beste menneskene tiltrekkes av hverandre. Gudrun ville blitt 

belønnet om hun hadde fått gifte seg med Kjartan, men dette blir hindret fordi hun blir 

tvangsgiftet med Bolle. Melkorka, som blir røvet og gjort til trell, får heller aldri den hun 

fortjener. Forfatteren knytter derfor kvinnens ære opp mot hennes rett til å få en jevnbyrdig 

mann, fordi denne krenkes når hun ikke oppnår dette. Forfatteren stiller seg derfor kritisk til 

denne formen for behandling av kvinner, til tross for at tvangsgifte også var normal praksis 

innenfor høvisk kultur. Det at forfatteren gjør dette, kan tyde på at han fulgte aristokratiets 

ideale forestilling om at kjærligheten hadde sin rett mellom likeverdige mennesker slik Jaeger 

skildrer den.232   

 

Når det gjelder den kompetitive kulturen fremstilles den som destruktiv fordi den ødelegger 

de beste mennene. Kritikken rettes hovedsakelig mot feidesystemet, og ikke mot den 

islandske stormannsklassen som en gruppe slik Njarðvík og Ólason hevder. Dette ser vi blant 

annet gjennom Olav som trekkes inn i en feide der hans sønn blir drept, men håndterer 

konflikten på en samfunnsansvarlig og pasifiserende måte som forfatteren fremstiller som 

ærefull. Altså blir det vanskelig å argumentere for at forfatteren skulle rette kritikk mot 

Olav.233 Derimot kommer hans kritikk mot feidesystemet klart frem gjennom hans presisering 

av at feidene resulterer i sorg og død. I sagaens største feide hvor både Bolle og Kjartan 

mister livet, ønsker i utgangspunktet ingen av dem at volden skal få utvikle seg. Likevel blir 

de offer for spillereglene i feidesamfunnet, der de blir tvunget til å hevne tapt ære.   

 

                                                 
232 Jaeger: Ennobling Love. In Search of a Lost Sensibility. s. 154. 
233 Et spørsmål det her kunne vært interessant å forfølge for videre forskning, er hvorvidt en høvding som hadde 
internalisert den hierarkiske æren ville legge større vekt på ”peacemaking” dimensjonen i den kompetitive æren. 
I så tilfelle betyr dette at rollespillets to roller; den competitve høvdingen og den høviske hirdmannen, påvirker 
hverandre. Forfatterens skildring av Olav kan indikere dette fordi det legges mer vekt på æresoppnåelse gjennom 
samfunnsansvar. Kontrasten finner vi i Egil, som på sin side bruker den høviske rollen manipulatorisk.  
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Analysen av forfatterens syn på ære viser dermed at han kjempet for et høvisk og kirkelig 

menneske- og samfunnsideal. Dette betyr samtidig at høvisk kultur og hierarkisk ære gis høy 

verdi, og vies derfor stor plass i sagaen.  
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4. 
Snorri Sturluson som en historisk aktør mellom 

kompetitiv og hierarkisk æresforståelse. 
 
 
4.1 Innledning. 
 

På lik linje med at Egil Skallagrimsson kan omtales som sagamaterialets mest populære 

karakter, kan Snorri Sturluson234 kalles 1200 – tallets mest kjente islending. Han var den 

yngste sønnen til Hvamm Sturla; mannen som skapte maktgrunnlaget for Sturlungaætten,235 

og ble i voksen alder en av Islands mektigste høvdinger i løpet av første halvdel av det 

trettende århundre. Jón Viðar Sigurðsson har studert maktkampene som involverte de 

islandske høvdingdømmene og det norske kongehuset på 1200 – tallet, og skriver at Snorri i 

perioden mellom 1220 – 1237 fikk kontroll over nesten hele den vestlige fjerding.236 I tillegg 

ble han hirdmann hos kong Håkon Håkonsson i Norge, samt hans nærmeste rådgiver i saker 

som angikk Island. Uheldigvis for Snorri skulle makten og kontrollen han opparbeidet seg 

også bli hans bane. Årsaken til at han blir tatt av dage skal ha vært at han først forrådte kong 

Håkon gjennom å involvere seg i Jarl Skulis opprør mot kongen i 1239, for deretter å forlate 

Norge mot kongens ordre. 237 Det er likevel mulig å diskutere omstendighetene som førte til at 

dette skjedde, noe det vil bli sett nærmere på mot slutten av kapittelet.  

 

Til tross for hans politiske innflytelse på 1200 – tallet, er Snorri i dag mest kjent for sine 

litterære verker. Først og fremst er han kjent for Edda og Heimskringla,238 men som tidligere 

nevnt eksisterer det også en pågående diskusjon om hvorvidt han også står bak Egils saga 

Skalla-grímssonar. Særlig har hans arbeid med Heimskringla gitt oss mange fortellinger om 

våre tidlige norske konger, og det kan derfor kalles et historisk paradoks at han skulle bøte 

med livet for nettopp en norsk konge. Kristjánsson kommenterer dette poenget slik: ”It was a 

queer trick of fate that, before he died, Snorri had erected a memorial to the Norwegian 

dynasty grander than any other royal line has ever received.”239 

                                                 
234 (1179-1241.) 
235 Sturlunga Saga Volume I s. 117. 
236 Island ble delt inn i fire fjerdinger rundt år 965, opprinnelig som ledd i et forsøk på å skape et landsdekkende 
rettssystem. Sigurðsson: Chieftains and Power in the Icelandic Commonwealth, 1999. s. 43.  
237Sturlunga Saga Volume I s. 171-172, 350, 360. Sigurðsson: Chieftains and Power in the Icelandic 
Commonwealth. s. 68, 71-72. Kristjansson: Eddas and Sagas. s. 167-168. 
238 Kristjansson: Eddas and Sagas. s. 168-178. 
239 Kristjansson: Eddas and Sagas. s. 168. 
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Ved siden av Snorris verk Heimskringla, benyttes Sturla Þórðarsons Íslendinga saga og 

Hákonar saga Hákonarsonar som kilder i analysen av Snorri. I og med at det her kan brukes 

en tekst skrevet av analyseobjektet, i tillegg til at de to øvrige kildene også er skrevet av en 

forfatter vi har kjennskap til, blir forutsetningen for analysen en helt annen en hva tilfelle var i 

de to foregående kapitlene. Heimskringla blir analysert som levning hvor målet er å avsløre 

Snorris eget forhold til hierarkisk og kompetitiv ære, mens Íslendinga saga og Soga om 

Håkon Håkonsson brukes som beretninger til Snorris handlinger. Til sammen skaper dette et 

analysegrunnlag som åpner for kapittelets problemstilling: Er det mulig å sette Snorris 

handlinger i sammenheng med hans syn på ære, og hvilke æressyn stod han for?   

 

Bagge har analysert Heimskringla med det mål for øye å rekonstruere Snorris generelle ideer 

om samfunn og politisk fremferd. Dette har han gjort gjennom å bruke kilden som levning der 

han studerer Snorris fremstilling av konflikter, samfunnsforhold, menneskelige relasjoner og 

normer, i tillegg til å diskutere Snorri som historiker og forfatter.240 Ifølge Bagge ser Snorri på 

politikk i samtiden som et spill mellom individer der målet er å oppfylle egne 

maktinteresser.241 I dette legger han at de involverte ikke kjemper om samfunnsbaserte 

kriterier som ideologi og prinsipper om maktfordeling, men derimot for å oppnå personlig 

suksess på bakgrunn av velstand og individuelle ferdigheter som karismatisk lederskap og 

evnen til å samle menn under seg.242 Bagge mener søken etter personlig makt var selve 

drivkraften bak Snorris handlinger. Men er det mulig å sette også denne drivkraften i 

sammenheng med Snorris æresoppfatning? 

 

Bagge skriver at Snorri ikke var i stand til å fullstendig forstå ideologien ved hoffet fordi den 

skilte seg fra hans eget samfunnssyn, og argumenterer for at Snorri tilhørte et samfunn og et 

politisk miljø der en ikke var vant til å tenke ut fra ulike ideologier samtidig.243 Snorris 

æresforståelse ble forbundet med suksessfaktorene makt og rikdom, altså at ære ble oppnådd 

som en konsekvens av suksess, og ikke gjennom høviske verdier vi finner i hofflitteraturen. 

Det som gjør denne fremstillingen upresis, er for det første at Bagge ikke skiller mellom 

ideologi og mentalitet. Selv om Snorri ikke nødvendigvis var fullstendig inneforstått med 

ideologien ved Håkon Håkonssons hoff, finnes det eksempler i kildematerialet som vitner om 

                                                 
240 Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. 1991. s. 5-7. 
241 Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. s. 85. 
242 Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. s. 110. 
243 Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. s. 145. 
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at han må ha latt seg sosialisere inn i hoffkulturen for å være i stand til å opparbeide seg den 

tilliten han ble vist der. Et slikt eksempel det vil bli sett nærmere på nedenfor, er 

lendmannstittelen Snorri får tildelt av kongen. Fremfor å konkludere med at Snorri ikke fullt 

ut forstod den høviske ideologien, vil det derfor være mer interessant å undersøke hvordan 

Snorri forholder seg til de sosiale normene ved hoffet. Ser han muligheten til å vinne 

personlig ære gjennom å få tildelt ærefulle roller av kongen, eller er han kun ute etter økt 

maktinnflytelse?  

 

For det andre skriver Bagge at Snorri ser på ære som en konsekvens av suksess.244 Dette 

henger for så vidt godt sammen med den kompetitive æresforestillingen om at ære ofte vinnes 

på bekostning av andre, men det er viktig å legge til at ære også kan brukes for å oppnå 

suksess. I forrige kapittel har vi sett hvordan sagaaktører vinner ære på Island på bakgrunn av 

ærefulle titler og gaver de har fått hos utenlandske konger gjennom å konvertere 

æresforståelsen. Er det mulig at Snorri kan ha forsøkt å vinne ære på denne måten? I så tilfelle 

kan ære bidra til å forklare motivasjonen bak hans handlinger, fordi det da vil inngå i hans 

interesser.  

 

I likhet med Bagge er det flere forskere som hevder at Snorri først og fremst kjempet for 

personlig makt. Både Kristjánsson og Sigurðsson peker på at Snorri, etter å ha blitt kongens 

lendmann, kjemper for å legge Island under seg selv fremfor å øke kongens innflytelse i 

landet. Denne fremstillingen er helt i tråd med kildene, men verken Kristjánsson eller 

Sigurðsson har undersøkt disse begivenhetene systematisk. Ligger forklaringen til Snorris 

handlinger i en kompetitiv æresforståelse hvor Snorri anser kong Håkon for å være en 

konkurrent? Spiller han i så tilfelle en manipulatorisk rolle overfor kongen for å få tillitt og 

gjennomslag for egne interesser slik vi så sagaaktøren Egil gjorde, eller har han et så kynisk 

forhold til ære at den i hans øyne er uinteressant så lenge han er i stand til å oppnå personlig 

makt uten den? 

 

4.2 Elitekultur i et kompetitivt samfunn. 
 

For å undersøke Snorris forhold til ære er det viktig å studere hvilket felt han ble sosialisert 

inn i fra ung alder slik at hans grunnleggende æresforestilling kan gjøres rede for. Det var ikke 

                                                 
244 “Whether a particular course of action is honorable or not ultimately depends on its success.” Bagge: Society 
and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. s. 165. 
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mye som skulle tilsi at han skulle bli en av Islands mektigste menn da han vokste opp; hans 

far døde da han bare var fem år gammel og hans mor brukte opp pengene han hadde arvet. 

Men Snorri ble fostret opp av høvdingen Jón Loftsson, og hadde i tillegg to eldre brødre som 

tidlig opparbeidet seg makt og rikdommer.245 Dette forteller oss at han hadde stormenn og 

rikdom rundt seg gjennom hele barndommen, slik at denne kulturen og livsstilen ble kjent for 

ham fra begynnelsen av. Snorri blir omtalt som en god foretningsmann og bygger raskt opp 

sitt eget maktsenter etter at hans fosterfar dør, og ender opp som høvding med sete i 

Reykholt.246 

 

Snorris oppvekst på Island bærer med andre ord preg av at han tilhørte eliteklassen. For å se 

nærmere på hans forhold til normene i samfunnet, vil to eksempler fra Íslendinga saga bli 

gjennomgått der han kommer opp i situasjoner hvor æren blir satt på prøve. Begge 

eksemplene tar for seg hendelser ved tinget, og i det første er det noen av Snorris menn som 

starter en konflikt ved å forsyne seg av tømmer fra boden til en stormann kalt Magnús goði. 

Dette utvikler seg til en åpen kamp der mange menn på begge sider tar til våpen, og Magnús 

blir hardt såret. Flere høvdinger blir involvert, deriblant Snorri og Magnús onkel Sæmund, i 

en situasjon der alle støtter sine egne uten tanke på opphavet til konflikten. Situasjonen ender 

imidlertid opp med våpenhvile, som igjen blir til forsoning uten at vi får vite hvordan eller 

hvorfor konflikten løser seg opp. En trolig årsak til dette, er at Sæmund kunne tvinge frem en 

forsoning på hans egne premisser fordi han hadde flest menn tilstede og derav var overlegen 

militært sett. Dette vil gi mening, da etterspillet til konflikten blir at Sæmund får enerett til å 

avgjøre saken gjennom selv å bestemme hvor stor økonomisk kompensasjon han vil ha av 

Snorri for hendelsen.247 

 

Konflikten gir et godt eksempel på hvordan det kompetitive voldssamfunnet fungerte i 

praksis, særlig med tanke på at dette går til på tinget. Vi ser også at ingen av høvdingene er 

involvert i konfliktens kjerne, de dras inn da de må støtte opp om sine tingmenn. Årsaken til 

dette henger sammen med goðorð systemet som har blitt beskrevet tidligere, altså at både 

Snorri og Sæmund ser seg nødt til å involvere seg slik at de fremstår som lojale og ærefulle 

ovenfor sine menn. I eksempelet fører dette til at Snorri blir dratt inn i en konflikt han helst 

skulle vært foruten, fordi resultatet blir at han taper ære gjennom å måtte akseptere at 

                                                 
245 Sturlunga Saga Volume I. s. 117-126. Kristjansson: Eddas and Sagas. s. 167. 
246 Sturlunga Saga Volume I. s. 127-131. 
247 Sturlunga Saga Volume I. s. 160-161. 
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Sæmund kommer seirende ut av striden.248 Det er et viktig poeng å få med seg her at Snorri, 

til tross for at risikoen var stor, støttet opp om sine egne menn selv om det var opplagt at de 

gjorde noe galt da de tok tømmer som ikke tilhørte dem. Normene blir derfor styrt av den 

gjensidige alliansen mellom høvdingen og hans menn, og ikke av hva Snorri eventuelt skulle 

dømme som rett eller galt. Det ville vært lite ærefullt av Snorri å ikke stille opp, da dette ville 

ført til et brudd på normsystemet. Samtidig ville æren kunne gått den andre veien om Sæmund 

ikke hadde hatt det største følge da feiden startet, noe som tilsier at Snorri også hadde motiv 

for å tre inn i konflikten om han så sin mulighet til å vinne ære på bekostning av Magnús og 

Sæmund. Altså viser dette eksempelet hvordan ære i det kompetitive systemet blir tatt fra en 

person, og overført til en annen. 

 

I det andre eksempelet, som følger det første, utfører Snorri handlinger som styres av et ønske 

om å gjenerobre den æren han tapte til Sæmund. Han ser sin mulighet til å stille Magnús, som 

var årsaken til at Sæmund ble involvert i den foregående konflikten, for retten gjennom en 

arvesak. Denne gangen er Snorri godt forberedt, og ingen er i stand til å hindre ham i å vinne 

denne saken samtidig som han ydmyker og fratar Magnús ære gjennom å dømme ham til 

lovløshet. Enden på visa blir at Snorri oppnår det han ønsker: ”Snorri gained prestige 

[virðing]249 from this case; and indeed, by all these cases his status grew considerably 

throughout the country.”250 Disse to eksemplene viser en kompetitiv kulturforståelse som 

minner mye om den Egils saga Skallagrímssonar representerer. Egil handlet instinktivt etter 

det kompetitive systemets normer, hvor han var villig til å gjøre hva som helst for å vinne ære. 

Særlig i situasjoner der han risikerte å tape ære, som for eksempel da han i barndommen 

dreper en gutt etter å ha tapt en lek. Det kan fort trekkes en parallell fra Egil til eksemplene 

om Snorri overfor, der han aktivt forsøker å finne en metode for å gjenvinne æren som først 

går tapt. Snorri går riktignok ikke så langt som Egil i dette eksempelet da det ikke involverer 

drap, men handlingsutførelsen og motivet som står bak gir samme resultat. Snorri fremstår 

med dette som en stormann som vet hvordan han kan oppnå makt og ære gjennom et 

kompetitivt system.  

 

                                                 
248 Den æren Sæmund vinner i dette eksempelet, defineres som virðing. Altså er det snakk om kompetitiv ære 
som vinnes gjennom vurdering fra personene som er tilstede på tinget. ”Þá er Sæmudr kom í búð sína, Þá talaði 
einn hans maðr, at enn færi sem oftar, at Sæmundr hefði enn einn virðing af málum Þessum.” Sturlunga saga. 
Fyrra bindi. 1946. s. 268. ”When Sæmund came into his booth, one of his men said that matters had gone as so 
often, and that Sæmund alone had won honor in these cases.” Sturlunga Saga Volume I. s. 161. 
249 ”Ok i Þessum málum gekk virðing hans við mest hér á landi.” Sturlunga saga. Fyrra bindi. s. 269. 
250 Sturlunga Saga Volume I. s. 162. 
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Likevel er det et viktig poeng som skiller Snorri fra sagaaktøren Egil i disse eksemplene: Egil 

skydde ingen midler for å tilfredsstille sine egne interesser, og dyrket egen egoisme på 

bekostning av høvdingrollens samfunnsansvar. Snorri på sin side blir i første omgang dratt inn 

i konflikten nettopp fordi han påtar seg det ansvaret som forventes av ham, da han beskytter 

sine egne menn. Deretter utnytter han sitt eget maktgrunnlag på tinget for å gjenerobre æren 

som gikk tapt, fremfor å gå til fysisk angrep på sin motstander. Dette viser at Snorri tar i bruk 

spillereglene i samfunnet når han kjemper om ære, istedenfor å sette sine egne interesser 

konsekvent øverst på agendaen. Snorris interesse for å handle kan fortsatt ha vært like 

egoistisk motivert, men samtidig var han inneforstått med at en flukt fra høvdingrollens 

samfunnsansvar kunne medføre negative konsekvenser fordi opprettholdelsen av hans status 

var avhengig av støtte i samfunnet. Bagge peker på at Snorri uttrykker det samme poenget i 

Heimskringla, når han skriver at det var viktig for kongene å behandle folket riktig slik at 

skjøre alliansebånd ble opprettholdt.251 Konklusjonen blir derfor at ære kunne ha direkte 

innvirkning på en stormanns handlingsvalg, fordi brudd på normene i samfunnet ville få 

konsekvenser for hans personlige status. 

 

4.3 Kompetitiv ære i Heimskringla. 
 

Gjennom å analysere Heimskringla som levning har vi muligheten til å se nærmere på Snorris 

egen oppfattelse av ære. Bagge skriver som tidligere nevnt at Snorri oppfattet ære som en 

konsekvens av suksess, altså en slags bonus som fulgte de mektigste menneskene. Fokuset 

spinner seg rundt kampen om kongemakten, slik at æren han omtaler er den som følger 

kronen etter at den er vunnet med makt. Derfor knyttes ære hovedsakelig til den politiske 

arenaen.252 Her er målet å analysere æren gjennom et bredere perspektiv, ved å vise til 

hvordan den kan knyttes direkte til aktørenes handlingsvalg. Ovenfor er det gitt eksempler på 

at Sturla skildrer Snorri i situasjoner der han følger kompetitive æresnormer for å hindre en 

negativ utvikling av sin personlige status. Er det mulig å finne liknende ideer hos Snorri i 

Heimskringla?  

 

La oss begynne med et eksempel der kong Harald Hardrådes lendmann Finn Arnesson 

forsøker å overtale Håkon Ivarsson til å skrinlegge sine planer om å gå til kamp mot kongen. 

                                                 
251 Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. s. 140. 
252 Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. s. 168. 
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Finn forteller Håkon hvor mye bedre det ville være ”…å ta så stor ære [metorð]253 av kongen 

som han sjølv ville krevje,” enn å gå til kamp mot kongen han skulle tjene. Videre forteller 

han at Håkon mest sannsynlig ville tape en eventuell kamp mot kongen, og skulle han likevel 

vinne ville han bli omtalt som sviker.254 Dette betyr at Håkon befinner seg i en situasjon der 

han har lite ære å tjene uansett utfall av kampen. Skulle han slå kongen i kamp vil han kunne 

øke sin egen maktposisjon, men ifølge Snorri risikerte han å få et svikerstempel og derav også 

redusert ære. Situasjonen ender med at Håkon følger rådet han får av Finn, og trekker 

trusselen om strid mot å få gifte seg med Ragnhild kongsdatter.255 På denne måten kan han 

tilvinne seg ære gjennom å gifte seg inn i en adelig familie, noe som i tillegg fører med seg 

økt økonomisk og materiell status gjennom medgift.  

 

I dette eksempelet viser Snorri tydelig hvordan en sagaaktørs handlinger styres av ære. Om 

Håkons motivasjon utelukkende hadde vært styrt av ønske om mest mulig makt uavhengig av 

konsekvens, ville hans sentrale interesse vært å utkonkurrere Haralds posisjon som konge. 

Men siden konsekvensen av strid ville resultert i ærestap uavhengig av om han skulle tape 

eller seire, velger altså Håkon å akseptere et kompromiss der han underkaster seg kongen mot 

å få all den æren han selv ønsker. Æren han oppnår blir derfor heller ikke en konsekvens av 

suksess, den oppnås gjennom rasjonelle handlinger der sagaaktøren vekter sine 

handlingsalternativer på bakgrunn av ære. Snorri skildrer derfor æren som et redskap som kan 

benyttes for å oppnå makt, altså må æren behandles som en del av maktspillet fremfor å være 

en underordnet samfunnsnorm.  

 

Et annet eksempel på ære som går igjen i Heimskringla, er at Snorri vektlegger betydningen 

av å få et godt ettermæle. Konger som faller i kamp skildres som tapre og ærefulle og minnes 

med store ord. Ifølge Snorri ble kong Olav Haraldssons motstandere skrekkslagne da de 

gjenkjente ansiktet hans på slagmarken før han falt, og kong Harald Sigurdsson kjempet så 

hardt i front at alle som var i nærheten trakk seg unna.256 I tillegg finnes det flere eksempler 

på sagaaktører som sier de heller vil dø med æren i behold enn å tåle skam og ærestap som et 

resultat av at de ikke stod opp mot sine motstandere.257 Dette viser at Snorri fremhever den 

                                                 
253 Heimskringla Snorra Sturlusonar. Konungasögur III. Bindi 1948 s. 89. Metorð defineres av Sørensen som en 
vurdering eller verdsettelse av en persons handlinger. Sørensen: Fortælling og ære s. 189. 
254 Snorres kongesoger 2. 1979 s. 181. 
255 Snorres kongesoger 2. s. 181. 
256 Snorres kongesoger 2. s. 104-105, 214. 
257 Guttorm Kjetilsson sier dette før han utkjemper et slag mot irerkongen Magrad, da kongen krever verdiene 
Guttorm og hans menn har kapret på vikingtokt. Snorres kongesoger 2 s. 186. Et liknende eksempel finner vi da 
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tradisjonelle krigeræren i det kompetitive samfunnet, der modige krigere vinner ære i kamp. 

Om ære kun ville bli oppnådd som en konsekvens av suksess, ville vektleggingen av et 

ærefullt ettermæle blitt verdiløs fordi det å dø i kamp selvsagt også betyr at en kom tapende ut 

av konflikten. Altså viser også dette hvordan Snorri skildrer ærefulle menns handlingsvalg på 

bakgrunn av ære, fordi de heller velger å kjempe for en ærefull seier eller i verste fall å dø 

med æren i behold fremfor å akseptere ærestap gjennom å trekke seg fra konflikten.  

  

På bakgrunn av disse eksemplene kan det konkluderes med at Bagges påstand om at Snorris 

syn på at ære er en konsekvens av suksess blir for smal, fordi æren er mer kompleks. 

Sagaaktørenes handlinger styres av interessen for å oppnå ære, altså oppnås æren på bakgrunn 

av rasjonelle handlinger. Dette betyr at ære ikke nødvendigvis blir en konsekvens, men tvert 

imot et redskap for å oppnå makt fordi æren er en faktor som veies før personen planlegger 

handlingene som skal føre til at den oppnås. Dette viser at det ikke er tvil om at Snorri 

vurderte ære som et viktig kriterium da han skildret aktørene i sagaen. Det er derfor viktig å gi 

æren Snorri skildrer i Heimskringla større plass enn hva Bagge skriver.  

 

4.4 Hvordan forstås ære gitt av en konge i Heimskringla? 
 

Til tross for at eksemplene viser at æren Snorri skildrer i Heimskringla baserer seg på 

kompetitive verdier, er det viktig å presisere at ideen om kongen som gir ære til sine menn 

absolutt er tilstede i teksten. I et eksempel kaller den danske kongen Svein Haraldsson til seg 

Karl bonde som har vært behjelpelig med at han kom seg levende fra en konflikt med 

nordmennene, og gir ham både en gård og et ærefullt gifte.258 Karl forsvinner ut av 

fortellingen rett etter at hendelsen blir beskrevet, men Snorri understreker at han ble en stor og 

etterspurt mann. I et annet eksempel, der kong Magnus Olavsson gir Harald Hardråde halve 

Norge, overrekkes det dyrebare våpen og klær til Haralds menn. Overrekkelsen skjer på en 

seremoniell måte, der mennene som hadde mest tígn, eller anseelse og verdighet, fikk de beste 

gavene.259  

 

Likevel er det lite som tyder på at konger deler ut hierarkisk ære på samme måte som det 

skildres at de gjør i Laxdæla saga. I det første eksempelet ærer danskekongen en bonde som 

                                                                                                                                                         
Toste jarl før slaget i England uttaler at alternativene er å dø med ære eller å få England med seier. Snorres 
kongesoger 2 s. 213. 
258 Snorres kongesoger 2 s. 196. 
259 Snorres kongesoger 2 s. 165-166. Heimskringla Snorra Sturlusonar. Konungasögur III. Bindi. s. 66-67. 
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takk for at han hadde hjulpet ham, men Karl gis verken titler eller roller som knytter han til et 

høvisk system. Det brukes heller ingen verdiladede ord for å skildre kongens eller bondens 

oppfattelse av situasjonen; Snorri skriver kun at Karl takket kongen. Bagge skriver at kongene 

fremstår mer som krigsledere enn dømmende, administrerende og lovgivende ledere, og 

bygger sitt system på personlige allianser fremfor å skape et byråkratisk apparat.260 Dette 

forklarer godt hvorfor kongen skulle ha interesse av å gi ære til Karl, fordi han ser sin 

mulighet til å skape en mektig og lojal alliansepartner og undersått. 

 

I det andre eksempelet kan fremtoningen av gaveoverrekkelsen se ut til å være av høvisk 

karakter fordi den fremstilles som en seremoniell handling der det presiseres at personene får 

gaver basert på rang. Men hva slags rang er det Snorri skildrer? Sørensen skriver at ordet tígn 

i det norrøne språket tilhører kongens og hirdens sfære, og beskriver berømmelsen som kunne 

vinnes på slagmarken.261 Dette betyr at Haralds menn rangeres etter krigerære, altså 

handlinger de tidligere har utført i strid, og ikke på bakgrunn av titler eller tilhørlighet i et 

høvisk hierarki.  

 

Likevel finnes det elementer i skildringen av Magnus overrekkelse av kongstittelen til Harald 

som indikerer at Snorri hadde kjennskap til hoffets skikker: Magnus hadde to reyrteina, eller 

kjepper i hendene, og overrekker en av dem til Harald samtidig som han sier at ”’Með Þessum 

reyrsprota gef ek yðr hálft Noregsveldi með öllum sköttum ok skyldum ok allri eign [...]’”262 

Denne overrekkelsen likner svært mye på en høvisk seremoniell tittelutnevnelse, til tross for 

at den fremstår som ganske enkel. Magnus ordlegger seg på en formell måte i det han 

overrekker kjeppen som kan symbolisere et kongssepter, samtidig som det hele gjøres med 

mange vitner tilstede. Magnus presiserer også at Harald utnevnes til konge med de samme 

rettigheter som han selv, med unntak av saker som angår de begge hvor han selv skal være 

den ubestridte konge. Dette vil si at Snorri skildrer en konge som benytter seg av høviske 

virkemidler for å overrekke en tittel, samtidig som han rangerer seg selv øverst gjennom å 

kreve all makt i situasjoner der de begge er tilstede.  

 

I og med at Snorri selv oppholdt seg ved hoffet, er det ikke overraskende at det kan finnes 

elementer av høvisk kulturpåvirkning i Heimskringla. Det er likevel spennende å oppdage at 

                                                 
260 Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. s. 135. 
261 Sørensen: Fortælling og ære. s. 190. 
262 Heimskringla Snorra Sturlusonar. Konungasögur III. Bindi s. 67. ”’Med denne røyrstilken gjev eg deg halve 
Norges rike med all skatt og skyld og all eigedom som der høyrer til[…]’” Snorres kongesoger 2 s. 165. 
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en slik påvirkning faktisk kan spores i teksten, fordi dette forteller oss at Snorri kjente til disse 

skikkene. Det er også påfallende at Harald responderer med frasen tígn ok vegsæmð når han 

takker Magnus etter overrekkelsen.263 Sæmð benyttes som kjent oftest i sammenhenger der en 

konge gir ære, altså passer ordvalget godt inn i konteksten. Det kan dermed se ut til at Snorri 

benytter seg av en hierarkisk æresforståelse i en situasjon der en konge får sin tittel. 

 

Konklusjonen blir at kongene i Heimskringla kan dele ut ære for å hedre andre sagaaktørers 

ærefulle handlinger. Æren blir vurdert, så fremt mottakeren av æren ikke også er en konge, ut 

fra en kompetitiv forståelse i form av belønning for lojalitet eller for å hedre heltemodige 

handlinger fra slagmarken. Likevel viser eksempelet der Magnus utnevner Harald til konge at 

Snorri kjenner til høvisk kultur og ære, gjennom å skildre en seremoniell overrekkelse av en 

hierarkisk tittel.   

 

4.5 Snorris utnevnelse til kongens lendmann på Island. 
 

Målet med resten av kapittelet er å finne svar på problemstillingen presentert i innledningen; 

altså hvorvidt vi kan sette Snorris handlingsvalg i sammenheng med hans syn på ære. Ovenfor 

har Sturlas fremstilling av Snorris sosiale bakgrunn blitt diskutert, før Snorris eget æressyn fra 

Heimskringla ble analysert. Resultatene har vist at det er god sammenheng mellom den 

kompetitive æresforståelsen i det samfunnet Sturla beskriver i Íslendinga saga, og 

æresforståelsen Snorri skildrer i Heimskringla. Selv om Snorri viser at han også har kjennskap 

til høvisk kultur, er den overordnede æresforståelsen kompetitiv. I tillegg har analysene vist at 

både Sturla og Snorri beskriver ære som en viktig faktor for stormennenes handlingsvalg. I de 

neste underkapitlene vil Snorris handlingsvalg i Sturlas to tekster Íslendinga saga og Hákonar 

saga Hákonarsonar bli satt opp mot hans egen æresforståelse, men først vil det bli redegjort 

for hvordan Sturlas sagaer kan benyttes som kilder på en mest mulig korrekt måte. 

 

Det at vi har tilgang til to skriftlige kilder som beretter om hendelser som involverer Snorri, 

skaper en gunstig situasjon for analyse fordi eksempler som går igjen kan sammenliknes. 

Ekstra spesielt blir det fordi kildene er skrevet av samme forfatter, samtidig som det kan 

spores klare ulikheter i fremstillingene av enkelte episoder. Dette kan fort tolkes som et 

problem fordi ulikhetene kan sette spørsmålstegn ved troverdigheten til Sturlas tekster. På den 

andre siden, slik det har blitt kommentert tidligere, må sagaene settes i sammenheng med 
                                                 
263 Heimskringla Snorra Sturlusonar. Konungasögur III. Bindi s. 67. 
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omstendighetene de ble skrevet under. I Íslendinga saga fokuserer Sturla på islendingene og 

den politiske utviklingen på Island, mens han i Hákonar saga Hákonarsonar beretter om 

forhold i Norge i Håkon Håkonssons tid. Når kongesagaen ble skrevet vet vi at dette ble gjort 

på oppdrag fra kong Magnus, altså skulle dette tilsi at Sturla måtte fremstille kongen på en 

positiv måte uavhengig av hva han eventuelt selv skulle mene. Et liknende press er det lite 

som tyder på at han skulle ha hatt da han skrev Íslendinga saga, noe som åpner for at 

fremstillingen her kan ha vært mer farget av hans egne oppfatninger. Dette betyr samtidig at 

eksempler som går igjen i begge kildene kan sees fra et norsk og et islandsk synspunkt, slik at 

det blir lettere å skape en mer nøytral og kritisk analyse. For å teste denne påstanden, vil et 

par eksempler som går igjen i begge kildene og som involverer både Snorri og kong Håkon 

bli brukt nedenfor. 

  

I 1218 reiser Snorri til Norge for første gang, hvor han møter Håkon Håkonsson og jarl Skúli 

som sitter med makten.264 Nordmennene ønsker å sende hærer til Island for å legge landet 

under den norske tronen, men skifter etter hvert mening og går med på at Snorri skal reise 

tilbake til øya med oppdrag om å få Islands mektigste høvdinger til å sverge troskap til kong 

Håkon.  

 

I Íslendinga saga gis Snorri æren for at først jarlen skifter mening, gjennom å overbevise ham 

om at de islandske høvdingene fullt og helt ville følge Snorris råd om han fikk dra tilbake for 

å prate med dem. Skúli råder derfor Snorri og de øvrige islendingene som var ved hoffet til å 

be kongens rådgiver overtale kongen til å tale deres sak, slik at den planlagte militæraksjonen 

blir avblåst. Fremstillingen blir dermed slik, at Snorri først vinner jarlen over på sin side, som 

igjen er behjelpelig med å få kongen til å skifte mening.265 I Hákonar saga Hákonarsonar 

spesifiseres det at det kun er jarlen som ønsker å sende hærer til Island, samtidig som folk 

flest var imot. Vi kan også her lese at Snorri og islendingene ber kongens rådgiver om å be 

kongen tale deres sak, noe han også gjør. Etter at kongen har gjort dette møter han stor 

velvilje blant folket, samtidig som jarlen på bakgrunn av dette ga opp sine militære planer.266 

Ser vi så på rollene Snorri, jarlen og kongen spiller i de ulike kildene, kommer vi frem til 

markante forskjeller: I Íslendinga saga får Snorri æren for at freden blir bevart, Skúli fremstår 

som forståelsesfull og behjelpelig, mens kongen spiller en mer passiv rolle. I Hákonar saga 

                                                 
264 Soga om Håkon Håkonsson. s. 67. 
265 Sturlunga Saga Volume I. s. 171-172. 
266 Soga om Håkon Håkonsson. s. 67. 



 98 

Hákonarsonar er Snorri mer passiv, mens jarlen fremstår som aggressiv og upopulær. Håkon 

er den handlende og ærefulle, som tar avgjørelsen både nordmennene og islendingene ønsket 

gjennom å tale Skúli imot.  

 

Et annet viktig poeng i dette eksempelet, er skildringen av forholdet mellom jarlen og Snorri i 

Íslendinga saga. Sturla legger vekt på å skildre deres forhold som et varmt vennskap, noe han 

gjør på følgende måte: ”Tók jarl forkunnar vel við Snorra, ok fór hann til jarls,267” og ”Snorri 

fór um haustit aftr til Skúla jarls ok var Þar annan vetr í allgóðu yfirlæti.268” I tillegg skriver 

han at jarlen ga Snorri et skip og femten andre stórgjafir,269 altså svært verdifulle gaver. 

Snorri på sin side, returnerte æren jarlen viste ham ved å komponere to dikt om ham. I 

Hákonar saga Hákonarsonar nevnes det kun at de to pratet mye sammen om saker som 

angikk islendingene, men noe annet blir ikke skrevet om deres forhold.270 Hvorfor velger 

Sturla å utelate beskrivelsen av det varme forholdet mellom jarlen og Snorri i kongesagaen 

når det skildres så tydelig som det gjør i Íslendinga saga?  

 

En enkel forklaring kan selvsagt være at kongesagaens fokus spinner seg rundt Håkon, og at 

forholdet mellom Snorri og jarlen derfor kan ha blitt sett på som lite relevant. Det som 

derimot gjør det interessant å stille spørsmål ved hvorvidt det kan ligge noe mer bak, er at 

måten jarlen blir fremstilt på i de ulike sagaene stemmer svært godt overens med de 

subjektive synsvinklene tekstene representerer. I Íslendinga saga får leseren et inntrykk av at 

jarlen gir Snorri ære ved flere anledninger, blant annet ved å ta han til seg og ved å gi ham 

mange verdifulle gaver. Dette indikerer at Sturla først og fremst ønsker å fremstille Snorri 

som en ærefull og handlekraftig person, men bruker samtidig jarlen som et redskap for å 

oppnå dette. Skúli nevnes også i forbindelse med titlene Snorri får tildelt under dette 

oppholdet; som hirdmann i Norge og lendmann på Island, da de skal ha blitt utdelt av både 

Skúli og Håkon.271  

 

                                                 
267 Sturlunga Saga Fyrra bindi. s. 271. ”The jarl was very well disposed of toward Snorri, and Snorri stayed with 
him.” Sturlunga Saga Volume I. s. 165. 
268 Sturlunga Saga Fyrra bindi. s. 272. ”In the autumn Snorri returned to jarl Skúli and spent another winter there 
in high favor with the jarl.” Sturlunga Saga Volume I. s. 165. 
269 Sturlunga Saga Fyrra bindi. s. 278. 
270 Soga om Håkon Håkonsson s. 69. 
271 Titlene han får er skutilsvein og lendrmaðr. Den første tittelen kan oversettes med hirdmann, og den andre 
med lendmann, eller en som får land av kongen. Altså en person som skal sørge for at kongens ordre blir utført 
og opprettholdt innenfor et bestemt landområde. Sturlunga Saga Fyrra bindi. s. 277, 278, 561. 
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I kongesagaen blir som sagt ikke bare forholdet mellom Snorri og jarlen visket bort, Skúli blir 

i tillegg fremstilt som aggressiv og negativ. Siden vi vet at Skúli senere skulle komme til å 

gjøre et mislykket opprør mot Håkon, er det trolig at kong Magnus ikke ville tillate Sturla å 

sette jarlen i et godt lys dersom det gikk på bekostning av tekstens fremstilling av Håkon som 

en stor og rettskaffen konge. Om jarlens ærefulle behandling av Snorri hadde kommet frem i 

kongesagaen, kunne dette ha skapt sympati for jarlen hos leseren, som igjen kunne gitt et galt 

fokus når opprøret kommer. Settes en slik vinkling i sammenheng med resultatene ovenfor, 

gir det et riktig bilde fordi Håkon selv får æren for å hindre den militære konflikten samtidig 

som jarlen spiller rollen som det sorte fåret. Når det gjelder beskrivelsen av titler som deles ut 

til Snorri, gir dette samme resultat: Lendmannsutnevnelsen gis kun av Håkon, og ikke av 

jarlen, samtidig som det ikke nevnes at Snorri blir hirdmann.272  

 

Et siste punkt som støtter dette skillet mellom hvilke personer som får sympati i dette 

eksempelet, finnes i beskrivelsen av hvorfor Snorris sønn Jón ble sendt til jarlen i Norge etter 

at Snorri returnerer til Island. I Íslendinga saga kan vi lese at  ”Snorri skyldi senda útan Jón, 

son sinn, ok skyldi hann vera í gíslingu með jarli, at Þat endist, sem mælt var,”273 samtidig 

som det i kongesagaen står at  ”Þat uar �enðí Snorri vtan Jon. �on sinn Jarli. �em melt uar með 

Þeim.”274 Den vesentlige forskjellen ligger i at Sturla bruker ordet gíslingu, eller gissel i 

Íslendinga saga. Ordbruken viser at han omtaler hendelsen som negativ, fordi jarlen påfører 

Snorri en krenkelse gjennom ikke å vise tillit til at han skal gjøre jobben han er satt til uten at 

nordmennene får en sikkerhet i form av å holde hans sønn i arrest. Det er også verdt å merke 

seg at kritikken denne gangen rettes mot jarlen, og ikke kongen, altså understreker dette at 

sympatien kun ligger hos Snorri.275 I kongesagaen brukes ikke ordet gissel, det hele 

fremstilles som en gjensidig avtale ingen parter hadde innvendinger mot. Årsaken til dette kan 

henge sammen med at en fremstilling lik den vi ser i samtidssagaen ville gitt et kritisk bilde 

av maktapparatet i Norge, og har derfor blitt sløyfet.  

 

                                                 
272 ”Gaf Þa hakon konungr Snorra lendz-mannz-nafn.” Hákonar saga Hákonarsonar. s. 37. 
273 Sturlunga Saga Fyrra bindi. s. 278. ”Snorri was also to send his son Jón to Norway as a hostage to the jarl, 
until things should work out as had been stipulated.” Sturlunga Saga Volume I. s. 172. 
274 Hákonar saga Hákonarsonar. s. 37. ”Denne sommaren sende Snorre son sin, Jon, aust til jarlen, som det var 
avtala mellom dei.” Soga om Håkon Håkonsson s. 69-70. 
275 Likevel står det i et senere kapittel at jarlen tok i mot Jón på en svært god måte. Altså understrekes det at Jón 
ble behandlet som en gjest fremfor en fange. Dette vil si at ordet ”gissel” ikke blir brukt for å beskrive hvordan 
han ble behandlet, men for å poengtere at han ble tvunget til å oppholde seg hos jarlen. Sturlunga Saga Fyrra 
bindi. s. 286. 
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Resultatene av sammenlikningen viser at Sturlas sympatier ligger hos ulike aktører i kildene. I 

samtidssagaen blir Snorri helten som hindrer den militære konflikten, samtidig som han reiser 

fra Norge med mange ærefulle gaver. En forklaring på at Sturla legger frem begivenhetene på 

denne måten, kan for det første henge sammen med at sagaens hovedfokus er rettet mot 

islendingene. Snorri representerer i dette eksempelet islendingen som kjemper for sitt folk 

mot en utenlandsk kongemakt, og symboliserer på denne måten deres interesser. For det andre 

bør det heller ikke ignoreres at han var Sturlas onkel, noe som øker sannsynligheten for at 

forfatteren hadde personlig interesse av å fremheve ham positivt. 

 

Kan vi også se en sammenheng mellom sagaens vinkling og islandsk æresoppfattelse? Om 

Snorri skal kunne oppnå kompetitiv ære, er det en forutsetning at han selv må utføre ærefulle 

handlinger. Det er nettopp dette han gjør, når han har direkte innvirkning på at nordmennene 

trekker angrepsplanene. Altså kan det ha vært bevisst fra Sturlas side å gi Snorri en aktiv rolle 

i Norge. Titlene Snorri får tildelt, samt vennskapet han opparbeider med jarlen, har liten 

politisk verdi innenfor det kompetitive systemet. Men titlene og gavene han kan ta med seg 

tilbake til Island forteller likevel om hvilken respekt han opparbeidet seg i Norge, og kan 

derfor konverteres til virðing på samme måte som sagaaktøren Olav gjorde det i Laxdæla 

saga. Dette kan gjøres fordi utdelingen av titlene og gavene forutsetter at Snorri selv har 

fremstått som en aktiv og handlende person, og derfor vinner han ære på bakgrunn av dette.  

 

I Hákonar saga Hákonarsonar kan forfatterens valg av synsvinkel og sympati forklares på 

samme måte: Sagaen er skrevet for å fremheve kong Håkon, og det blir derfor naturlig at 

kongen selv stopper den planlagte militæraksjonen. Det gis med andre ord ikke rom for at en 

islending skal få æren for en avgjørelse som kongen tar selv. Dette ville selvsagt blitt 

problematisk om kongen stod bak planene i første omgang slik det kan leses i Íslendinga 

saga, fordi han da måtte gått tilbake på noe han selv hadde bestemt. Resultatet ville blitt at 

han hadde måttet innrømme at hans egen ordre ville vært gal, noe som kunne få hans 

vurderingsevne til å fremstå som svak. Derfor ser vi at Sturla isteden gir jarlen alt ansvar for 

disse planene, slik at kongens ordre om å stoppe dem fremstår som en god vurdering.  

 

Når det gjelder æresforståelsen i kongesagaen, kan vi forvente at den hierarkiske æren skal 

dominere. De viktigste indikatorene på dette, er at kongen verdsettes som et ubestridt 

overhode samtidig som at ære utdelt av kongen anses som spesielt ærefull. Det er et par 

poenger som støtter dette, hvorav det første er at kongen alene avgjør at ingen hærer skal 
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sendes til Island. Jarlen, som ønsket dette, rangeres bak Håkon i maktstigen da han måtte gi 

opp sine planer etter at kongen har kommet med sin vurdering. Altså ser vi at personene rundt 

kongen kan fungere som rådgivere, men det er kun kongen selv som kan ta den endelige 

avgjørelsen. Når det gjelder æren som deles ut av kongen, brukes det ingen adjektiver som 

beskriver verdien av den i dette eksempelet. Likevel er det en viktig forskjell mellom kildene 

at lendmannstittelen Snorri får utdelt kun blir gitt av kongen i Hákonar saga Hákonarsonar, 

og ikke av kongen og Skúli slik det beskrives i Íslendinga saga. Dette spesifiserer at Snorri 

blir kongens lendmann, noe som igjen betyr at tittelen blir utdelt fra høyeste hold.  

 

Resultatene av denne komparative analysen viser at det gis to ulike versjoner om hvilken 

innvirkning Snorri hadde på avvergelsen av angrepet på Island i kildene. Årsaken til at det 

tidvis forekommer motsetninger, kan forklares med at Sturla er bevisst på å vise sympati for 

de viktigste aktørene sett ut fra konteksten sagaene er skrevet under. Dette betyr samtidig at 

analysen ikke bare viser hvordan omstendighetene rundt en forfatter påvirker hans 

historieskriving, men også hvordan de kan forandre skrivingen til en og samme person om 

hans miljø endres. Det som derfor kan slås fast er at kildene bør tolkes fra to ulike perspektiv 

som tar hensyn til målgruppen, fordi vi da kan avsløre bakgrunnen for ulikhetene mellom 

dem.  

 

Om vi ser på Sturlas utgangspunkt for hans formulering av tekstene, er det et par punkter som 

heller mot at fremstillingen i Íslendinga saga henger mer sammen med Sturlas oppfattelse av 

historien. For det første var han mindre bundet enn hva tilfelle trolig var da han skrev 

kongesagaen. For det andre peker begge kildenes fremstilling av Snorri i retning av at det var 

i hans interesse å holde Island fritt for norsk innflytelse, fordi han selv satt med mye makt han 

ikke ville gi fra seg. Konklusjonen blir derfor at det er logisk at Snorri ville engasjert seg 

aktivt for å avverge et militært angrep på Norge. Men la Snorri noe verdi i æren han fikk 

utdelt gjennom lendmannstittelen? 

 

4.6 Snorris forhold til hierarkisk ære.  
  

Når Snorri returnerte til Island i 1220hadde han fått i oppdrag å overtale landets mektigste 

høvdinger til å sverge troskap til kong Håkon.276  Dette betyr samtidig at han hadde fått et 

                                                 
276 Jeg forholder meg her til dateringen som er oppgitt i Soga om Håkon Håkonsson s. 68-70, og Sturlunga Saga 
Fyrra bindi s. 277 – 278.  
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ærefullt oppdrag sett med norske øyne, men hvordan forholdt han seg til æren og ikke minst 

makten som lå i dette? Kristjánsson og Sigurðsson skriver at Snorri ikke gjorde stort for å 

følge opp avtalen med kongen, men tvert imot kjempet for å legge landet under seg selv.277 

Men hvordan kan vi forklare valget Snorri gjør her? Betyr dette at Snorri ikke så noen verdi i 

den hierarkiske æren han hadde fått tildelt av kongen gjennom lendmannstittelen, eller 

utnyttet han den manipulatorisk?  

 

I Hákonar saga Hákonarsonar står det at Snorri ikke fikk noe gjennomslag for arbeidet han 

var satt til å gjøre, i tillegg til at han heller ikke gjorde stort for å få det til.278 Altså er det 

denne fremstillingen Kristjánsson og Sigurðssons støtter seg til, men sagaen gir oss ingen 

beskrivelse av hva Snorri faktisk tok seg til når han var på Island. Det gjør derimot Íslendinga 

saga, hvor Sturla skriver at Snorri ble mottatt med ulike reaksjoner når han kom hjem. Først 

og fremst legger forfatteren vekt på å beskrive æren som ligger i å ha reist til hoffet:  

 

En er Snorri kom í Vestmannaeyar, Þá spurðist brátt inn á land útkváma hans ok svá með hverjum 
sæmðum hann var út kominn.279 

 

I Laxdæla saga så vi at forfatteren må ha ment at utenlandsreisene var av stor betydning i 

samtiden, fordi de tar opp mye plass samtidig som at ord for ære benyttes hyppig i disse 

sammenhengene. Her får vi et eksempel på at Sturla gjør det samme, gjennom å skildre 

Snorris hjemkomst som både navnspurt og ærefull. Sørensen trekker frem et interessant poeng 

i at Sturla velger ordet sæmð når han skildrer hvilken ære Snorri hadde oppnådd, altså velger 

han å legge vekt på æren Snorri fikk tildelt av kongen: ”Þá spurðist brátt inn á land útkváma 

hans ok svá með hverjum sæmðum hann var útkominn,” kan presist oversettes med: ”Nyheten 

om reisen hans spredte seg raskt rundt i landet, i tillegg til hvilken ære (mottatt av kongen) 

den hadde resultert i.”280 Et spørsmål Sørensen derimot ikke stiller, er hvorfor ordet virðing 

ikke brukes for å vise til en æresforståelse som ville skildret islendingenes æresvurdering av 

Snorris utenlandsopphold. Det å motta gaver, titler og makt fra kongen kunne konverteres til 

kompetitiv ære på bakgrunn av anstrengelsene som førte til at de ble oppnådd. En forklaring 

                                                 
277 Kristjánsson: Eddas and Sagas. s. 173. Chieftains and Power in the Icelandic Commonwealth. s. 71. 
278 Soga om Håkon Håkonsson s. 70. 
279 Sturlunga Saga Fyrra bindi. s. 278. ”when Snorri reached the Vestmannaeyar, the news of his arrival spread 
quikly through the country and he was received with all sorts of honors.” Sturlunga Saga Volume 1. s. 172. 
Oversettelsen er misvisende, fordi den presise betydningen av ordet sæmð forsvinner. Sæmð peker tilbake på 
æren Snorri fikk tildelt av kongen, en ære islendingene viser skepsis mot. 
280 Sørensen oversetter denne setningen med at ”det hurtigt rygtedes, at Snorri var kommet til landet, og ligeledes 
med hvilke æresbevisninger, han var kommet tilbage.” Altså peker også Sørensen på at æren defineres som 
tildelt. Sørensen: Fortælling og ære. s. 122-123. 
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på at fokuset ikke vinkles slik, kan ligge i at Snorri offisielt ikke returnerte til Island som en 

selvstendig høvding; han returnerte som en av kongens menn. Med dette menes det at en 

stormann som reiste til utlandet for egen vinning slik for eksempel sagaaktørene Egil 

Skallagrimsson og Olav På gjorde, ønsket at reisene, personene de hadde møtt samt gavene de 

hadde mottatt skulle bli vurdert som ærefullt blant den islandske æresgruppen. Alt tyder 

selvfølgelig på at også Snorri ønsket dette, men siden han returnerer som kong Håkons 

lendmann blir hans status blant islendingene annerledes. Tittelen, samt oppdraget han hadde 

påtatt seg, forutsetter at han hadde underkastet seg kongen. Altså snakkes det om en 

hierarkisk æresforståelse som ikke lot seg konvertere til den kompetitivt vurderende. Bruken 

av sæmð vil derfor kunne skildre dette, fordi æren peker tilbake på den han hadde fått ved 

hoffet gjennom underkastelse.281 

 

Et poeng som ytterligere viser dette i teksten, er Sturlas beskrivelser av at en gruppe 

islendinger oppfattet Snorri som en lendmann da han returnerte. Dette kommer til syne 

gjennom gruppen som mente Snorri var valgt av kongen for å utfordre dem, og så på Snorris 

troskapsløfte til kongen og jarlen med skepsis fremfor begeistring.282 Altså kan denne æren 

oppfattes som negativt ladet når Sturla skildrer den fra islendingenes perspektiv. Inntrykket av 

dette forsterkes gjennom at det ble laget spottende parodier på Snorris dikt om jarl Skúli.283 

Sørensen forklarer islendingenes reaksjon med at lendmannstittelen og æren som ligger i den 

ikke var av verdi på Island, og at hån og ærekrenkelse var en naturlig reaksjon på ”Snorris 

norske initiativer og hans forsøg på at skaffe sig en dominerende position.”284 Denne 

fremstillingen virker logisk ved første øyekast, fordi fra et kompetitivt perspektiv betydde mer 

makt til Snorri mindre til andre høvdinger. Men Sørensen overser at kildene tydelig forteller 

oss at Snorri ikke på noen som helst måte forsøker å benytte seg av æren og tittelen når han 

returnerer. I Íslendinga saga står det bare at det var dette hans motstandere trodde han ville 

gjøre, og derfor viste ham en kald skulder.285 

 

Det at kildene ikke beretter om at Snorri benyttet seg av lendmannstittelen indikerer at han 

selv vurderte den som lite verdt. Bagge skriver som tidligere nevnt at Snorri trolig ikke fullt ut 
                                                 
281 Det er mulig å tenke seg at Snorris reise fortsatt ble vurdert positivt blant den islandske æresgruppen til tross 
for at underkastelsen ble vurdert negativt. Frasen ”Þá spurðist brátt inn á land útkváma hans” kan isolert sett 
tolkes slik, men Sturla bekrefter aldri dette ved å forfølge æresgruppens vurdering av Snorris reise annet enn ved 
å berette om de negative reaksjonene.  
282 Sturlunga Saga Volume 1. s. 172-173. 
283 Sturlunga Saga Volume 1. s. 172, 179. 
284 Sørensen: Fortælling og ære. s. 123. 
285 Sturlunga Saga Volume 1. s. 172-173. 
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forstod ideologien ved hoffet, noe som her kunne blitt brukt til å forklare hvorfor han ikke har 

interesse av å benytte seg av den hierarkiske tittelen og æren. Det som i første rekke gjør en 

slik teori usannsynlig, er at Snorri må ha opptrådt både lojalt og korrekt ved Håkons hoff for å 

få den tillitten som ligger i lendmannstittelen. Det bør derfor konkluderes med at Snorri til en 

viss grad må ha latt seg sosialisere inn i høvisk kultur, et poeng som støttes av analysen 

ovenfor som viser at denne kulturen er tilstedeværende i Heimskringla.  

 

Teorien om at Snorri lærte seg en forståelse av høvisk kultur slik at han var i stand til å få den 

nødvendige tilliten ved hoffet, kombinert med viten om at han gikk bort fra kongens oppdrag 

så fort han returnerte til Island, åpner for at han trolig hadde et manipulatorisk forhold til den 

hierarkiske æren. Om dette var tilfelle ville Håkon tro Snorri skulle kjempe for kongens sak 

på Island, samtidig som hans egentlige agenda var å hindre norsk innflytelse på øya slik at han 

kunne fortsette sin egen maktkamp. Men hvorfor forsøker ikke Snorri å bruke 

lendmannstittelen til sin egen fordel slik Sørensen mener han gjorde? 

 

For det første viser både Sturlas skildring av Snorri i Íslendinga saga og æresforestillingen i 

Heimskringla at Snorri handlet etter det kompetitive systemets normer. Dette indikerer derfor 

at hans opptreden ved hoffet var et spill for galleriet for å beskytte sine egne kompetitive 

interesser. For det andre hadde æren han fikk ved hoffet liten verdi på Island, noe som vises 

gjennom motstanden han møtte av islendingene som tok ham for å være kongens utsending. 

Om Snorris agenda var å kjempe for sin personlige makt på Island, slik Sturla skriver i både 

Íslendinga saga og Hákonar saga Hákonarsonar, ville det å utgi seg for å være kongens 

utsending derfor få negative konsekvenser for hans personlige status gjennom å miste støtte 

innad i hans eget høvdingdømme. Altså kan risiko for å tape ære blant islendingene, som igjen 

kunne gå utover den maktposisjonen han ønsket å ivareta uavhengig av det norske 

kongedømme, forklare hvorfor han ikke ville gå videre med oppdraget fra kongen.  

 

4.7 Snorris forhold til makt og ære etter oppholdet ved kong Håkons hoff. 
 

Om vi ser på informasjonen som blir gitt om Snorri i Íslendinga saga i perioden 1220 – 

1237,286 altså årene etter at han reiste hjem til Island og frem til han på ny seilte til Norge, 

bekrefter Sturlas skildringer at Snorri jobbet for å viderebygge sin personlige makt uavhengig 

                                                 
286 Sturlunga Saga Fyrra bindi. s. 277-408. 
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av norsk innflytelse.287 Sturla omtaler etter hvert Snorri som Islands mektigste høvding, og 

hans argumentasjon for påstanden knyttes kun til islandske forhold: ”Men said that there was 

no cheiftain like Snorri and that no one else could compete with him, on account of his many 

kinsmen.”288 Snorri brukte som nevnt årene etter 1220 til å aktivt utvide sitt nettverk, 

høvdingdømme og ætt, og tok i bruk både kyniske og taktiske metoder slik det vil bli gitt et 

eksempel på nedenfor. Det er nettopp disse handlingene Sturla skriver at var den avgjørende 

årsaken til Snorris store maktomfang. Samtidig forteller dette oss at Sturla ser ut til å mene at 

makten Snorri fikk av kongen gjennom å bli utpekt til lendmann ikke var av nevneverdig 

betydning i denne sammenhengen. 

 

Men kan Snorris handlingsvalg knyttes til ære slik det har blitt vist til tidligere? Ser vi på 

eksempler fra tinget i denne perioden, ligger forskjellen fra eksemplene i underkapittelet 

Elitekultur i et kompetitivt samfunn ovenfor i at Snorri nå har et maktgrunnlag stort nok til å 

være den største blant likemenn. I en sak han fører mot høvdingen Þorvald Gizurarson, 

understreker Snorri sin maktposisjon gjennom å dømme Þorvald til fredløshet i tillegg til at 

han må gi fra seg sitt goðorð samt alle sine eiendommer.289 Det at Snorri kunne ta slike 

avgjørelser uten at motparten var i stand til å forsvare seg, gir en god indikasjon på at han ikke 

lenger hadde reelle motstandere på tinget.  

 

Denne saken ender likevel ikke med at den harde dommen til Snorri blir stående, men årsaken 

til endringen bidrar fortsatt til å skildre Snorris unike maktposisjon. Snorris bror Sighvat 

Sturluson og nevø Sturla Sighvatsson ønsker å endre dommen, men vet at dette må gjøres på 

Snorris premisser. Det er svært interessant å se hvordan sagaforfatteren ordlegger seg når han 

begrunner hvorfor Sighvat tror det er mulig å få Snorri til å endre på avgjørelsen: ”En er 

sendimaðr Sturlu kom í Stafaholt, bað Sighvatr Þá heim riða ok sagði Snorra í góðu skapi, - 

lézt vænta, at vel myndi takast.”290 Det vi ser er at Sighvat ser positivt på saken fordi Snorri er 

i et medgjørlig humør. Altså er det utelukket at han eller andre er i stand til å tvinge Snorri til 

å skifte mening, fordi det ikke finnes andre høvdinger på Island med et tilstrekkelig 

maktgrunnlag for å felle ham. Deres eneste håp er at Snorri kan benåde Þorvald av egen fri 

                                                 
287 Sigurðsson skriver for øvrig at Snorri startet selve maktkampen om Island i 1220 – årene. Sigurðsson: 
Chieftains and Power in the Icelandic Commonwealth. s. 71. 
288 Sturlunga Saga Volume 1. s. 201, 217. 
289 Sturlunga Saga Volume 1. s. 197. 
290 Sturlunga Saga Fyrra bindi. s. 301. ”When Sturlas messenger reached Stafaholt Sighvat bade him ride home, 
for he said that Snorri was in a good frame of mind, and he himself expected things would turn out well.” 
Sturlunga Saga Volume 1. s. 197. 
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vilje. Ifølge Sturla reiser Sighvat til Snorri hvor han forsøker å finne en løsning på konflikten 

der Snorri kan vinne ære, altså blir æren igjen skildret som nøkkelen til å påvirke en 

handling.291 Resultatet blir at Snorri går med på å annullere dommen mot at han får enerett til 

å bestemme utfallet av saken, og dermed vinne ære.  

 

I tillegg fører Snorris handlinger til at Þorvald, som før denne saken kom opp var en av hans 

konkurrenter, nå blir en lojal alliansepartner. Det er viktig å være oppmerksom på at dette 

eksempelet kun står skrevet i Íslendinga saga, altså kan fremstillingen være farget av at Sturla 

muligens ønsket og fremheve sin egen ætt. Om vi hadde hatt en kilde til den samme saken fra 

Þorvalds side, er det godt mulig at han ikke ville fremstått som like vennlig innstilt ovenfor 

Snorri. Likevel er det et interessant poeng at Þorvald kort tid etter sakens avgjørelse spør 

Snorri om hans datter Þórdís hånd. Resultatet av dette blir at Snorri, i tillegg til å vinne ære på 

utfallet av saken, også i ettertid får kontroll over Þorvalds goðorð fordi han har omgjort ham 

til å bli en lojal understått samt et medlem av familien.292 Konklusjonen blir derfor at Snorri i 

perioden fra 1220 til 1237 kjempet en personlig kamp for å bygge opp et selvstendig 

maktsenter, samtidig som Sturla legger vekt på å skildre ære som en viktig faktor for Snorris 

handlingsvalg. 

 

4.8 Kan Snorris forhold til ære bidra til å forklare hvorfor han ble stemplet som 
forræder av Håkon Håkonsson? 

 

I 1241 blir Snorri drept i sitt hjem i Reykholt av Gizur Þorvaldson på oppdrag av kong 

Håkon.293 At hans forhold til makt og ære kan settes i sammenheng med at han ble tatt av 

dage, hersker det liten tvil om. Men på hvilken måte utspilte egentlig dette seg? Om vi først 

ser på hvordan Sigurðsson fremstiller omstendighetene rundt drapet, er den første av flere 

betydningsfulle årsaker at Snorri og hans sønn Órækja ble tvunget til å reise til Norge etter at 

Snorris nevø Sturla Sighvatsson overtar kontrollen over områder som tidligere hadde vært en 

del av Snorris høvdingdømme. I Norge ble Snorri involvert i jarl Skúlis opprør mot Håkon, og 

ble etter dette nektet å forlate landet. Snorri trosset kongens ordre og returnerte til Island i 

1239, og tok i løpet av kort tid tilbake kontrollen i Borgarfjörður og Vestfirðir. I følge 
                                                 
291 Sturlunga Saga Volume 1. s. 197. I den norrøne teksten brukes ordet sæmð. Sett ut fra kontekst kan det ikke 
denne gangen være snakk om hierarkisk ære, fordi det ikke skal deles ut ære fra en øvrighetsperson. Sørensen 
skriver at ordets grunnbetydning er ”det passende” eller ”det som passer seg,” altså ser det ut til at det er dette 
Sturla ønsker å skildre her gjennom at Snorri kan oppnå ære gjennom å ”gjøre det som passer seg,” eller å handle 
normativt korrekt.  
292 Sturlunga Saga Volume 1. s. 198. 
293 Sturlunga Saga Volume 1. s. 360. 
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Hirðskrá ville en hirdmann som forlot landet mot kongens vilje bli sett på som en forræder, 

hvor konsekvensen var at vedkommende ville miste sine rettigheter.294 I 1240 mottok 

Kolbeinn ungi og Gizur Þorvaldsson et brev fra kongen der de ble beordret om å sende Snorri 

tilbake til Norge, eller i verste fall ta livet av ham om han strittet imot. 23. september 1241 

blir Snorri drept av Gizur uten at han ble gitt noen mulighet til å returnere til Norge.295 

Kristjánsson gir en kortere årsaksforklaring, og vektlegger Snorris forhold til jarlen som 

hovedårsaken til at Snorri ble sett på som en forræder.296 

 

Det er interessant å se på hvorvidt det kan spores et mer presist bånd mellom Snorris forhold 

til ære og kongens beslutning om å oppfatte ham som forræder. Det at Snorri ikke fulgte opp 

oppdraget han fikk av kongen i 1220, involverte seg i opprøret mot ham på jarlens side og på 

ny trosset hans ordre om ikke å forlate Norge i 1239, viser at han ikke hadde personlig 

interesse av den hierarkiske æren. Snorri ble likevel lendmann og var med det i teorien en del 

av Håkons hierarkiske maktapparat, og må som tidligere nevnt derfor ha opptrådt lojalt under 

oppholdet i 1218 – 1220. Forstod Håkon på bakgrunn av dette at Snorri hadde lurt ham 

gjennom å være manipulatorisk og derav så på ham som en forræder? 

 

For å kunne komme lengre med dette, må omstendighetene som førte til drapet på Snorri slik 

de fremstilles i kildene granskes. I Íslendinga saga står det at Snorri i 1239 oppholdt seg hos 

Skúli, men forberedte seg på hjemreise sammen med flere islendinger. Det spesifiseres også at 

jarlen hadde gitt dem tillatelse til dette, men da de hadde kommet om bord i skipet kom det 

sendebud med brev fra kongen der det stod at ingen islendinger fikk forlate landet den 

sommeren. Snorri reagerer på ordren ved å svare ”Út vil ek,” altså trosser han kongen også på 

dette området.297 Videre står det at jarlen holdt fest for Snorri og islendingene før de dro, altså 

forteller dette at heller ikke han gjorde noe som helst for å hindre islendingene i å bryte 

kongens ord.298 I Hákonar saga Hákonarsonar er fremstillingen omtrent lik. Forskjellen er at 

vi i tillegg får vite at kongen ikke ville la islendingene reise før de hadde diskutert hvilket 

ærend de skulle reise med, altså betyr dette trolig at kongen ønsket å påføre dem nye oppdrag. 

Etter at Håkon fikk vite at Skúli hadde gitt islendingene tillatelse til å reise, sender han brevet 

                                                 
294 Hirðskrá var en lovbok som gjaldt for kongens hirdmenn. Sigurðsson: Chieftains and Power in the Icelandic 
Commonwealth. s. 72. 
295 Sigurðsson: Chieftains and Power in the Icelandic Commonwealth. s. 72. 
296 Kristjánsson: Eddas and Sagas. s. 167-168. 
297 Sturlunga Saga Fyrra bindi. s. 444. ”Nevertheless, I will og home.” Sturlunga Saga Volume 1. s. 349. 
298 Sturlunga Saga Volume 1. s. 350. 
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som når dem når de er reiseklare.299 Her får vi ikke et sitat fra Snorri tilsvarende ”Út vil ek,” 

men en beskrivelse av at islendingene ikke brydde seg om kongens forbud.300 

 

Det at Snorri tilsynelatende ignorerer kongens ordre uten betenkeligheter i dette eksempelet, 

underbygger for det første ideen om at han ikke verdsetter den hierarkiske kulturforståelsen 

høyere enn den kompetitive fordi han setter sin egen interesse over kongens. For det andre 

kan avgjørelsen hans henge sammen med erfaringen han opparbeidet seg etter sist han trosset 

Håkon gjennom å ignorere lendmannsrollen, fordi han slapp fra det uten følger. Med andre 

ord er det mulig å skape en forestilling om at Snorri ikke lenger så på kongens makt som en 

reell trussel mot hans egen så lenge han oppholdt seg på Island. Dette gir mening fordi 

Håkons forsøk på å influere landet til sin fordel så langt hadde vært avhengig av 

samarbeidsvilje blant de største makthaverne på Island, inkludert Snorri selv, altså hadde ikke 

kongen klart å overbevise islendingene om at han var i stand til å påføre dem konsekvenser 

dersom hans ordre ble brutt. Dette vil si at kongen var avhengig av lojalitet, noe han ser ut til 

å ha trodd at han skulle få av islendingene også etter at de reiste fra hoffet. Dette ser Snorri ut 

til å ha utnyttet til sin egen fordel.  

 

Snorris ignorering av kongens ordre blir i dette eksempelet enda mer kontroversielt enn hva 

tilfellet var etter 1220, fordi han fortsatt befinner seg på norsk jord når han velger å reise. 

Dette viser at Snorri bryter den hierarkiske æreskodeksen også innenfor Håkons maktsfære, 

og understreker svært tydelig at lojaliteten er brutt. Dette henger selvsagt sammen med 

sagaenes poenger om at kongen stemplet ham som forræder fordi han støttet Skúli samt 

forbrøt seg på regelverket i Hirðskrá, men samtidig gis sviket en enda større betydning om det 

settes i sammenheng med det norske hoffets syn på makt og ære. Det at Snorri viser at han 

velger å holde på sin kompetitive kulturforståelse og ignorere den hierarkiske lojaliteten til 

kongen, kan ha blitt sett på som det største sviket i Håkons øyne. En suveren konge kan ikke 

tåle at en hirdmann oppfører seg illojalt, fordi dette vil få hele det hierarkiske fundamentet til 

å rase sammen. Det er derfor trolig at Håkon så det som nødvendig å stoppe Snorri, ikke 

                                                 
299 Skúli gir Snorri og islendingene tillatelse til å reise i begge kildene, altså fremstår hans rolle som den samme i 
begge tekstene. Likevel er det verdt å legge merke til at han i Íslendinga saga fortsatt fremstilles som den 
samarbeidvillige autoriteten som hjelper Snorri, noe som kommer frem gjennom at han støtter Snorris valg 
gjennom å arrangere fest for ham og hans menn etter at de bestemmer seg for å reise. I kongesagaen fortsetter 
han å spille rollen som det svarte fåret, fordi han nok en gang motarbeider kongen. Dermed ser vi igjen hvordan 
Sturla skildrer Skúli ulikt på bakgrunn av kontekst.  
300 ”Dette brevet kom til dei da dei låg utmed havet; men dei fór like fullt beint imot kongens forbod.” Soga om 
Håkon Håkonsson s. 188. ”ok bannaði at Þeir fære Þessi bref komu til Þeira er Þeir uoru bunir til haf� ok foru 
Þeir æcki at �iðr ibanni konungs.” Hákonar saga Hákonarsonar. s. 101. 
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nødvendigvis fordi han utgjorde en trussel mot hans makt, men mot hans suverenitet og ære. 

Det ville derfor være politisk uklokt av kongen å la Snorri slippe unna, fordi dette kunne 

signalisere dårlig lederskap ovenfor hans øvrige undersåtter.301 Snorris handlingsvalg som 

styres av det konkurrerende normsettet som defineres som kompetitivt, kolliderer derfor med 

kongens hierarkiske system slik at han oppfattes som forræder ved hoffet.  

 

Et annet poeng er at Håkon blir redusert fra konge til en aktør i et kompetitivt spill når det 

snakkes om Island, fordi han der er utenfor sin hierarkiske maktsfære. Håkon får først makt på 

Island etter at han har allierte som er mektige nok, og det hersker ingen tvil om at han forsøkte 

å knytte til seg en viktig alliert i Snorri. Det er derfor opplagt at kongen så på Snorri som en 

forræder når han ikke opptrådte lojalt. 

 

4.9 Konklusjon.  
 

I dette kapittelet har vi sett at Bagges påstand om at Snorri hovedsakelig oppfatter ære som en 

konsekvens av suksess kan suppleres fordi ære i mange tilfeller veies som en viktig faktor før 

handlingsvalg tas. Dette kommer frem av både Snorris tekst Heimskringla, og av Sturlas 

skildringer av Snorri i Íslendinga saga og Hákonar saga Hákonarsonar. Sagaaktørenes 

handlinger styres av interessen for å oppnå ære. Ære behøver derfor ikke å være en 

konsekvens, men ofte også et redskap for å oppnå makt fordi muligheten for æresoppnåelse 

veies i planleggingsfasen før selve handlingen gjennomføres.  

 

Dette forsterkes gjennom eksempler som viser hvordan ære kunne ha direkte innvirkning på 

sagaaktørers handlingsvalg, fordi brudd på samfunnets normer kunne få konsekvenser for 

deres personlige status. I et konkurransebasert samfunn der alliansebåndene var skjøre, var 

stormennene avhengige av å opptre korrekt overfor sine menn for å beholde deres lojalitet. 

Dette gjorde samtidig at de bandt seg til å utføre handlinger som var i tråd med samfunnets 

normative regelverk, fordi de var avhengige av å bli vurdert som ærefulle for å opprettholde 

sin personlige status. 

 

                                                 
301 Dette kan forstås som at Snorris svik mot kongen henger sammen med at han skiftet side og ville vise lojalitet 
ovenfor Skúli, men det vil i så tilfelle ikke gjøre sviket noe mindre. Han hadde i utgangspunktet blitt en del av 
Håkons hird, og hadde med det sverget troskap ovenfor kongen. Det nevnes i Íslendinga saga at Snorri muligens 
fikk jarlstittel av Skúli, altså noe som kan tyde på at de knyttet et slags hierarkisk lojalitetsbånd. Likevel fremstår 
dette som svært usikkert, og Sturla skriver at islendingene som var i følge med Snorri ikke trodde dette kunne 
være sant.  
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I Heimskringla skildrer Snorri hovedsakelig personer som baserer sine handlingsvalg på 

bakgrunn av kompetitive verdier. Denne fremstillingen henger sammen med Snorris egen 

sosiale bakgrunn slik den kommer frem i Íslendinga saga, hvor hans handlingsmønster 

baseres på de samme verdiene. Også når Snorri kommer tilbake til Island etter å ha vært i 

kontakt med den høviske sfæren ved kong Håkons hoff, handler han etter kompetitive verdier 

fordi det er i hans interesse å bygge videre på sin personlige makt uavhengig av norsk 

innflytelse. Ryktet om at Snorri returnerer fra Norge som lendmann skaper skepsis blant hans 

islandske motstandere, noe Sørensen forklarer med at den hierarkiske æren han fikk tildelt i 

Norge er verdiløs på Island. Dette er for så vidt riktig, men Sørensen overser poenget om at 

kildene tydelig viser at Snorri ikke ønsker å gå videre med kongens oppdrag. Dette henger 

sammen med at den hierarkiske æren ble sett på som en trussel blant hans motstandere, fordi 

mer makt til Snorri betydde mindre til andre.  

 

Likevel får Snorri en hierarkisk tittel og et ærefullt oppdrag i Norge, noe som forutsetter at 

han må ha latt seg sosialisere inn i den høviske kulturen. Årsaken til dette ligger i at det 

norske hoffet aldri ville latt en person som åpenbart motarbeidet dem få en slik utmerkelse. 

Snorris kjennskap til kulturen bekreftes gjennom Heimskringla der han skildrer hendelser som 

minner om seremonielle tilstelninger fra høvisk kultur, samtidig som han skildrer ære som gis 

fra konger til personer av lavere rang.  

 

Det at Snorri var i stand til å opptre lojalt og troverdig nok ved hoffet til å få tittelen og 

oppdraget, viser at han hadde et manipulatorisk forhold til den hierarkiske æren: Hans 

egentlige agenda med oppholdet hos kongen var annerledes enn hva nordmennene trodde da 

han forlot dem. Kong Håkon var avhengig av lojalitet blant sine lendmenn for å spre sin 

maktinnflytelse, og Snorri ser ut til å ha utnyttet dette til sin egen fordel. Fremfor å hjelpe 

kongen fulgte Snorri sine kompetitive interesser i maktkampen om Island, og dette innebar å 

holde øya fri for norsk innflytelse. Derfor fungerer dette som et godt eksempel på at Snorris 

egen kompetitive æresforståelse ligger til grunn for hans handlingsvalg. 

 

Avslutningsvis er det blitt poengtert at Snorris kompetitive æresforståelse også forklarer 

hvorfor kongen tilslutt oppfattet ham som en forræder. Snorri var kynisk nok til å la seg 

sosialisere inn i det hierarkiske systemet slik at han kunne fremstå manipulatorisk fremfor 

kongen, men denne prosessen forandret aldri hans internaliserte konkurransebaserte 

æresoppfatning. I tillegg fungerte også Håkon som en kompetitiv aktør i maktkampen på 
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Island, fordi han der var utenfor sin hierarkiske sfære. Dette gjorde samtidig Snorri til en 

konkurrent når kongen forstod at han ikke hadde Snorris lojalitet.  
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5.  
Konklusjon. 

 
 
Målet med denne oppgaven har vært å imøtegå påstanden om at middelaldermennesket ikke 

var i stand til å oppnå ære innenfor både den kompetitive og den hierarkiske æresforståelsen 

samtidig, fordi de to forståelsene ikke var forenelige. Om vi tar utgangspunkt i antropologen 

Clifford Geertz hypotese om at mentaliteter konstrueres ubevisst hos individet, får vi en 

forestilling om at de overføres instinktivt fra generasjon til generasjon innenfor et bestemt 

samfunn:   

 

As the order of bases in a strand of DNA forms a coded program, a set of instructions, or a recipe, for 
the synthesis of the structurally complex proteins which shape organic functioning, so culture patterns 
provide such programs for the institution of the social and psychological processes which shape public 
behavior.302 

 

Dette vil si at mentaliteter overføres som et slags enerådende ubevisst DNA, slik at de 

”lagres” hos individet på en bestemt måte. Geertz bruker dette for å forklare overføring av 

religion og dens praksis fra generasjon til generasjon i små lukkede samfunn.  

 

Mine undersøkelser har vist at Geertz tradisjon, som Sørensen baserer sin æresforestilling på, 

ikke kan brukes om kompetitiv og hierarkisk æresmentalitet på 1200 – tallet fordi 

æreskodeksene lar seg forene.303 I tilfellene der sagaaktørene var klar over at det fantes to 

ulike æresforestillinger, ville de skifte mellom dem. Dette vil si at æren er noe bevisst, en 

sosial norm en kan velge å forholde seg til. Kort oppsummert har jeg kommet frem til dette 

gjennom å vise til hvordan flere sagaforfattere fra 1200 – tallet skildrer ulike forståelser av 

ære. På bakgrunn av både fiktive og historiske sagaaktører eksemplifiserer de hvordan en 

alternativ æresforståelse kan læres, og deretter internaliseres eller utnyttes, og til og med 

overføres fra en sosial sfære til en annen: 

 

 

 

 

 

                                                 
302 Geertz: religion as a cultural system. 1966. s. 64.  
303 Se underkapittel (5) Mot tidligere forskning: Ærens funksjon mer kompleks og fleksibel.  



 113 

Ærens psykologi. 
 

Alternativ æresforståelse tillært: 
 

Forutsetningen for å kunne fungere sosialt innenfor ulike sosiale felt er læring. 

Æresforståelsen er ikke er medfødt, den formes gjennom sosial påvirkning. På samme måte 

kan en alternativ æresforståelse læres, under forutsetning av at tilstrekkelig læringsgrunnlag er 

tilgjengelig. Selve læringsprosessen igangsettes av at aktørene genererer personlig interesse 

av å forstå ære på to ulike plan, slik at de kan oppnå det de ønsker innenfor begge arenaene. 

Dette skaper et rollespill der de kan veksle mellom å opptre som høvdinger eller hirdmenn, 

avhengig av hva den bestemte situasjonen krever av dem. Måten sagaaktørene lærer en 

æreskodeks på, og hvordan de bruker den, er derimot varierende. 

 

I Egils saga Skalla-grímssonar ønsker forfatteren å fremheve den kompetitive æren, men 

skildrer likevel en sosialiseringsprosess der Egil opparbeider en forståelse av den hierarkiske 

æreskodeksen. Det klareste eksempelet er at Egil har interesse av å tilvinne seg rikdommer i 

form av arv i Norge, men møter motstand fra kongene fordi hverken han eller hans forfedres 

æresforståelse lar seg forene med kongens hierarkiske struktur. Dette igangsetter en 

læringsprosess der det skapes en forståelse av kongens æresoppfattelse hos sagaaktøren, som 

motiveres av at dette er nødvendig for å oppnå egne mål.304 I Laxdæla saga tilegner også ulike 

aktører seg hierarkisk æresforståelse gjennom læring, selv om omstendighetene er annerledes. 

Olav sosialiseres inn i høvisk kultur allerede i barndommen gjennom foreldrenes kjennskap til 

den, og kjenner derfor til kongens æressyn allerede før han reiser fra Island. Det spesifiseres i 

teksten at Olav har fått både språklig og kulturell opplæring av sin mor som på sin side er 

kongsdatter, altså forklarer forfatteren hvordan læringen har gått til. Kjartan, som ikke får en 

slik opplæring i barndommen, tiltar seg kong Olavs æresforståelse frivillig når han oppholder 

seg i Norge. Hans motivasjon forklares gjennom sagaens overordnede æressyn, der et høvisk 

og kristent samfunnsideal representerer et bedre alternativ enn den tradisjonelle 

krigerkulturen.305 

 

Å finne svar på hvordan Snorri lærte den hierarkiske æren er mer komplekst, men det hersker 

ingen tvil om at den fant sted fordi det tydelig kommer frem i Heimskringla at kodeksen er 

                                                 
304 Se underkapittel 2.6: Egil tilpasser seg den hierarkiske æren. 
305 Se underkapittel 3.3: Opptreden overfor kongen og 3.4: Hvordan ervervet islendinger seg høviskhet og 
forståelse for hierarkisk ære? 
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kjent for ham.306 I Íslendinga saga gis det ingen skildring av at Snorri gjennomgår en 

sosialiseringsprosess der han tiltar seg høvisk kultur, men det fortelles at han blir utnevnt til 

lendmann i Norge. En så ansvarsfull rolle ville han tvilsomt fått om han ikke viste 

tilstrekkelig lojalitet, noe som igjen forutsetter at han må ha akseptert sin plass i det norske 

hierarkiet.307 

 

Alternativ æresforståelse internalisert: 
 

Etter at begge æresforestillingene var kjent for aktørene, benyttet de dem på ulike måter. I 

Laxdæla saga resulterer sosialiseringen i internalisering, der sagaaktører opparbeider en 

mental overbevisning om at ære tildelt av en konge er verdifullt på bakgrunn av et 

verdigrunnlag.308 Dette betyr likevel ikke at de går bort fra høvdingrollen på Island; de 

opererer med to æresforestillinger parallelt. Det beste eksempelet på dette vises gjennom 

Olavs karakter som konverterer hierarkisk ære oppnådd ved hoffet, og som i utgangspunktet 

er verdiløs på Island, til å vurderes som ærefull blant den islandske æresgruppen. Dette lar seg 

gjøre fordi begge æresformene krever ytelse fra den ærefulle. Samme handling kan derfor 

oppfattes som ærefull innenfor begge kodeksene, selv om den oppnådde æren vurderes 

ulikt.309  

 

Alternativ æresforståelse brukt pragmatisk og manipulatorisk: 
 

I Egils saga Skalla-grímssonar fører ikke sosialiseringen til internalisering; den hierarkiske 

æreskodeksen læres for å brukes manipulatorisk og pragmatisk. Sagaen skildrer en arketypisk 

kompetitiv holdning som dyrker individualisme og egoisme, og hvor ære hovedsakelig vinnes 

på bekostning av andre. Når Egil forholder seg til hierarkisk ære utføres handlinger som et 

spill for galleriet, der han spiller på kodeksens strenger i et forsøk på å oppfylle egoistisk 

motiverte interesser. Dermed utføres det et rollespill der sagaaktøren har en annen agenda på 

plakaten enn den han utgir seg for å følge overfor kongene.310  

 

                                                 
306 Se underkapittel 4.4: Hvordan forstås ære gitt av en konge i Heimskringla? 
307 Se underkapittel 4.6: Snorris forhold til hierarkisk ære. 
308Se underkapittel 3.3: Opptreden overfor kongen. og 3.4:  Hvordan ervervet islendinger seg høviskhet og 
forståelse for hierarkisk ære?  
309 Se underkapittel 3.5: Hvordan konvertere hierarkisk ære til kompetitiv ære? 
310 Se underkapittel 2.7: Hierarkisk æresforståelse internalisert, eller brukt pragmatisk og manipulatorisk? 
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Undersøkelsen av Snorris forhold til ære har gitt resultater som er svært like de jeg kom frem 

til i granskningen av æressyn i Egils saga Skalla-grímssonar. Både kildene som beretter om 

Snorri, samt holdningene som kommer til uttrykk i Heimskringla, avslører en dominerende 

kompetitiv æresforståelse. Lendmannstittelen Snorri får tildelt gis som et ledd i en plan hvor 

han skal få Islands mektigste menn til å sverge troskap til den norske kongen. Selv om 

detaljene rundt denne prosessen ikke kommer klart frem i kildene, går de langt i å antyde at 

Snorri bidrar til å hindre det norske maktapparatet i å utføre et planlagt militærangrep, mot at 

han selv skal omvende islendingene på fredlig vis. Tilbake på Island viser Snorri ingen 

interesse av å utføre oppdraget, og kjemper i stedet for å øke sitt eget maktgrunnlag. Dette 

viser at også Snorri brukte den hierarkiske æren manipulatorisk, gjennom å skjule sin sanne 

agenda for kongen. Snorri ønsket trolig ikke norsk innflytelse på Island, men fikk likevel 

kongen til å tro på hans lojalitet gjennom rollespill. Dette kan også forklares med at han tenkte 

i to separate sfærer; han ønsket høy status når han var ved hoffet samtidig som han kjempet 

for mest mulig makt på Island. Dette skaper ikke samsvar med kong Håkons hierarkiske 

æressyn.311 

 

Hva medfører det å mestre et rollespill mellom to æreskodekser? 
 

Undersøkelsen viser også at sagaaktører som mestrer et rollespill mellom to æreskodekser har 

et annerledes atferdsmønster enn de som kun har tilpasset seg én. I Laxdæla saga fremstår 

Olav På som en samfunnsansvarlig og fredsskapende høvding etter han returnerer fra 

utenlandsreisene, der han forøker å hindre voldsspiraler i å utfolde seg mellom venner og 

familiemedlemmer. Forfatteren fremhever volden som skapes på bakgrunn av den 

kompetitive mentaliteten som tragisk, og gir Olav en forståelse av at verdiene som ligger i 

høviskhet, kristen moral og hierarkisk ære skaper et bedre samfunn. Olav blir derfor en 

samfunnskritisk høvding som ønsker å hindre det tragiske i den ene sosiale sfæren i å utfolde 

seg, gjennom å ta med seg de gode verdiene fra den andre. 

 

Kjartan Olavsson fremstår også som forandret i samme retning etter oppholdet hos kong Olav, 

men blir likevel tvunget inn i en blodig feide. Han uttrykker klart at han ikke ønsker å delta i 

feiden fordi han vet at utfallet blir tragisk, men ser ingen utvei om han skal opprettholde sin 

rolle som innflytelsesrik høvding. Dette skjer fordi Kjartan taper ære hos den kompetitive 

æresgruppen etter å ha blitt ærekrenket, og eneste måte å vinne den tilbake på er å søke hevn. 

                                                 
311 Se kapittel 4: Snorri Sturluson som en historisk aktør mellom kompetitiv og hierarkisk æresforståelse. 
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Når Kjartan på et senere tidspunkt blir drept, fremstilles hendelsen som dypt tragisk av 

forfatteren.312  

 

Forfatteren skaper med dette sagaaktører som stiller seg kritisk til de voldelige aspektene ved 

den kompetitive æreskodeksen, fordi de oppfatter feiden som en arena som ødelegger gode 

menn fremfor å gi ære. Aktørene gis derfor et utvidet perspektiv på ære, der de kan sette ulike 

verdier opp mot hverandre på bakgrunn av deres erfaringer.  

 

I Egil saga Skalla-grímssonar skildres også en perspektivutvidelse på ære hos sagaaktører 

som mestrer et rollespill, men fokuset blir annerledes fordi den kompetitive forståelsen står i 

sentrum. Fremfor å internalisere høviske og hierarkiske verdier som gode, læres de som nevnt 

for å utnyttes pragmatisk og manipulatorisk. Dette skaper en kynisme hos sagaaktørene der 

den alternative æresforståelsen brukes instrumentelt for å oppnå makt. Dette vil si at æren 

brukes aktivt for å bli vurdert positivt av begge æresgruppene, slik at det legges et best mulig 

grunnlag for å tilvinne seg makt. Snorri Sturluson er et godt eksempel på dette, når han 

forsøker å øke sin personlige makt på Island samtidig som han ønsker å ha en høy stilling ved 

hoffet.313 

 
Mot tidligere forskning: Ærens funksjon mer kompleks og fleksibel.  
 

I oppgaven har jeg vist til Sørensens analyser, som på bakgrunn av ættesagaer og Íslendinga 

saga konkluderer med at æreskodeksene ikke lot seg forene. I et eksempel skildrer han 

hvordan Egil Skallagrimsson ikke er i stand til å forstå hierarkisk ære fordi den ikke 

samsvarer med hans egen æresforståelse: 

 
Det er det stridbare og uregerlige menneske, der repræsenterer den islandske samfundsorden i denne 
saga, [Egils saga skalla-grímssonar,] og det er dette menneskes begreb om personlig frihed og ære, der 
fremhæves som uforenlig med kongedømmets grundlag.314 
 

I dette legger Sørensen at islendingen, her representert gjennom Egil, ikke forstår kongens 

krav om lydighet fordi det kolliderer med hans egen oppfattelse av at ære vinnes på bakgrunn 

av gjensidig vurdering. Den samme argumentasjonen bruker han for å forklare hvorfor den 

                                                 
312 Se underkapittel 3.7: Hvor får gode menn det de fortjener? I feiden eller ved hoffet? 
313 Se underkapittel 4.6: Snorris forhold til hierarkisk ære og 4.7: Snorris forhold til makt og ære etter oppholdet 
ved kong Håkons hoff. 
314 Se underkapittel 2.1: Innledning.  
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hierarkiske æren en konge kunne dele ut til sine menn ikke ble vurdert positivt innenfor den 

kompetitive sfæren:  

 

På Island blev denne hæder frataget ham igjen [Snorri], fordi han var uden for fyrstens magtsfære 
[Kong Håkon]. Hæderen gælder ikke i det islandske samfund, fordi det bygger på en anden slags ære, 
nemlig den, som udveksles mellem mænd i en gensidig vurdering af deres værd.315  

 

Sørensen baserer sin fremstilling av æresmentaliteter på Geertz tradisjon. Det vil si at han 

mener æren formes ubevisst hos individet, og at forståelsen av den lagres på en bestemt måte. 

Jeg har vist hvorfor denne hypotesen ikke kan brukes om æreskodeksene på 1200 – tallet. 

Æren er noe bevisst, den kan læres, og individet kan forholde seg til den på ulike måter. I 

tillegg, og mest vesentlig av alt, kan individet forholde seg til mer enn én æreskodeks 

samtidig. Dette gjør at Sørensens hypotese om æreskodeksenes uforenelighet blir gal. 

 

Jeg har også vist til Bagges studie av Heimskringla, der han har analysert Snorris holdninger 

til politikk og samfunn. Bagge mener Snorri først og fremst ser på æren som en konsekvens 

av suksess. Æren han diskuterer knyttes hovedsakelig til maktkampene mellom de norske 

kongene, altså beskriver han æren som følger tronen. Bagge skriver også at Snorri ikke var i 

stand til å forstå ideologien ved det norske hoffet fordi den skiller seg fra hans egen 

samfunnsforståelse. Snorri tilhørte et samfunn og et politisk miljø der en ikke var vant til å 

tenke ut fra ulike ideologier samtidig.316 

 

Jeg har ikke hatt til hensikt å motsi Bagge, men å supplere hans undersøkelse. Ved å bruke 

både Íslendinga saga og Hákonar saga Hákonarssonar i tillegg til Heimskringla, har jeg vist 

at Snorri så på ære ut fra et bredere perspektiv. For det første ble ære i mange tilfeller veid 

som en viktig faktor før handlingsvalg ble tatt. Dette vil si at sagaaktørene ofte bandt seg til å 

utføre handlinger som var i tråd med samfunnets normative regelverk, fordi de var avhengige 

av å bli vurdert som ærefulle for å opprettholde eller viderebygge sin personlige status. Ære 

kunne derfor fungere som et bevisst redskap for å oppnå makt.317  

 

For det andre har jeg satt spørsmålstegn ved hvorfor Bagge ikke skiller mellom ideologi og 

mentalitet, og vist at Snorri hadde kjennskap til begge æreskodeksene. Snorri bruker selv den 

hierarkiske æren manipulatorisk for å oppnå egne interesser ved hoffet, samtidig som han 
                                                 
315 Se underkapittel 1.5: Historiografi.  
316 Se underkapittel 4.1: Innledning. 
317 Se underkapittel 4.3: Kompetitiv ære i Heimskringla og 4.6: Snorris forhold til hierarksik ære. 
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følger kompetitive normer for å tilvinne seg mest mulig makt på Island. Hans kjennskap til 

den hierarkiske æren kommer også frem i Heimskringla, der han skildrer seremonielle 

tilstelninger som kjennetegner høvisk kultur.318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
318 Se underkapittel 4.4: Hvordan forstås ære gitt av en konge i Heimskringla?  
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