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Sammendrag 

Det å være en del av en gruppe innebærer også at det er noen som ikke er en del av denne, 

enten den er etnisk, kulturell, religiøs, eller til og med geografisk. Senmiddelalderens Island 

er inget unntak, og i denne oppgaven ser jeg på nettopp disse ‘andre’ gjennom sagaøyas 

litterære forstørrelsesglass. Fornaldersagaene, mitt studieobjekt, er en gruppe sagaer epoken 

jeg tar for meg(1300- og 1400-tallet), som lenge har blitt oversett på historiefeltet på grunn av 

sitt overdrevne innhold. Her finner vi beskrivelser av både samer, bjarmer, saxere, 

engelskmenn og andre eksotiske innslag. Disse kan virke malplassert, og man kan spørre seg 

hvorfor disse gruppene er så fremtredende på tross av lang avstand i både tid og rom og hva 

dette kan fortelle om samfunnet de ble skrevet. Derfor tar jeg et dypdykk i disse tekstenes 

betydning og funksjon for senmiddelalderens islandske samfunn. 
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1 Innledning 

 Et samfunn, eller en gruppe, baserer sin identitet på flere elementer. Disse kan være felles 

historie, felles språk, kultur, geografi eller religion. For at noen skal være en del av en slik 

gruppe, som deler disse tingene, må det finnes noen som ikke er en del av denne. Disse 

sosiale enhetene har vært, og fortsetter å være avgjørende for hvordan vi definerer oss selv, 

gjennom vår plass i gruppen, og i forhold til de som ikke er en del av den. Så, hva er det som 

gjør ‘oss’ annerledes enn ‘dem’? Hvordan så middelaldermennesket på disse sidene ved sitt 

eget samfunn? Hvordan ble ‘de andre’ definert og fremstilt i litteraturen de produserte, og hva 

kan dette fortelle om deres samfunn? Dette er spørsmål jeg vil stille og besvare i denne 

oppgaven ved å se på det islandske samfunnet og dets litteratur i middelalderen. Kanskje 

finnes det i disse tekstene kommentarer eller uttrykk for hvordan de forsto seg selv, gjennom 

hvordan de forsto ‘de andre’.  Problemstillingen til denne oppgaven er derfor: Hvordan 

fremstilles ‘de andre’ i fornaldersagaene? Og hva kan dette fortelle oss om det Islandske 

samfunnet i senmiddelalderen, da med vekt på 1300- og 1400-tallet? 

  Sirpa Aalto har forsket på og utviklet en metode for å tolke fremstillingene av ‘de 

andre’ i sagalitteraturen, og gjennom dette å forstå hvordan det mentale verdensbildet til 

middelalderens sagaforfattere så ut. I sin bok Categorizing Otherness in the Kings Sagas 

bruker hun denne metoden til å kartlegge og diskutere hvordan annerledeshet blir fremstilt i 

Heimskringla, og setter det i sammenheng med den historiske konteksten verket ble produsert 

i. Aaltos undersøkelser handler selvfølgelig om ‘de andre’, men hypotesen hennes dreier seg 

hovedsakelig rundt det at et samfunn forstår seg selv som en enhet basert på visse 

forutsetninger. Hvordan en gruppe definerer og beskriver de som ikke er en del av sin enhet 

forteller mer om gruppen som definerer, enn det gjør om de som blir beskrevet.
1
 Oppgaven 

min vil derfor handle om annerledeshet og disse ‘andre’, om samfunnet som definerte disse 

kriteriene, og den historiske og kulturelle konteksten disse historiene ble delt, bearbeidet og 

nedskrevet. Som hun selv skriver om fremstillingene av ‘de andre’: “It is not itself the 

primary object of research, but the purpose is, with the help of that image, to examine the 

mental worldview of the Norse-Icelandic cultural sphere at the beginning of the thirteenth 

century.”
2
 Det er altså dette, sagaforfatternes mentale verdensbilde, du finner når du 

undersøker slike fremstillinger, ikke nødvendigvis faktisk kunnskap om det som blir 

                                                 
1
 Aalto, Categorizing otherness, 23 

2
 Aalto, Categorizing otherness, 21 
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beskrevet. 

  De fleste sagaene vi regner til kategorien fornaldersagaer, som er grunnlaget for mine 

undersøkelser, er skrevet på 1300- og 1400-tallets Island, men hvor handlingen foregår i 

forhistorisk tid.
 3
 I en islandsk kontekst vil det si før Landnåmet ca. 874, og før kristningen av 

Norden.
 4

 Det er omlag 30 sagaer som tilhører denne kategorien, 33 hvis vi skal forholde oss 

til Carl Christian Rafns utvalg. I tillegg til at de handler om forhistorisk tid er de også 

kjennetegnet ved hyppig bruk av overnaturlige elementer. Både avstand i tid mellom når 

historien skal ha funnet sted og tidspunkt for nedskrivingen, samt svært eventyrlig innhold, 

har ført til at fornaldersagaene lenge har blitt ansett av forskere for å ha liten historisk og 

heller ingen særlig litterær verdi og har derfor i større grad blitt oversett i forskning enn andre 

sagaer.
5
 Senere impulser og tanker innenfor faget har imidlertid åpnet for å behandle disse 

sagaene som levninger fra tiden de er skrevet i.
6
 Jeg bruker altså ikke disse sagene som kilde 

til den historiske konteksten på 700- eller 800-tallet, men som levninger fra tiden de er skrevet 

i, altså perioden ca. 1300-1400. Jeg prøver ikke å finne ut hva som er sant eller ikke sant i 

handlingen til disse sagaene, men hva disse tekstene kan fortelle oss om mentaliteten til 

menneskene som skrev, kopierte, leste og hørte dem. For selv om historikere og 

litteraturforskere lenge holdt seg unna denne sagasjangeren, så var de svært populære i sin 

samtid, og det må ha vært noe ved disse historiene som hadde mening for og appellerte til 

middelalderens islendinger. 

1.1   Problemstilling og forskningsspørsmål 

Min problemstilling er; Hvordan fremstilles «de andre» i fornaldersagaene? Og hva kan dette 

fortelle oss om det Islandske samfunnet på 1300 og 1400-tallet?  

  Jeg strukturerer kapitelene mine etter noen overordnede spørsmål eller 

underproblemstillinger. Det er ikke alle uttrykk for annerledeshet som besvarer eller lar seg 

pent behandle under disse, men det er et nyttig verktøy når jeg skriver om flere områder slik 

at jeg stiller og besvarer noen av de samme spørsmålene i hvert kapittel. Oppgaven min er 

strukturert slik at jeg begynner med å se på det som Aalto kaller ‘analoge andre’, som er de 

som blir fremstilt som minst annerledes. Dette er hovedsakelig snakk om De Britiske øyer og 

                                                 
3
 Driscoll, «Fornaldarsögur norðurlanda», 258 

4
 Ross, «Fornaldarsögur as fantastic ethnographies»,317 

5
 Lönnroth, «Fornaldarsagans genremässiga metamorfoser», 37 

6
 Historisk antropologi ble en viktig retning, særlig innen middelalderforskning se bla. Aron Gurevich, Kirsten 

Hastrup. 
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Europa. Deretter tar jeg for meg de ‘digitale andre’ som er de som blir fremstilt som mest 

annerledes, dette dreier seg om de reelle og fiktive områdene i nord og øst. Mitt siste 

empiriske kapittel skiller seg ut fra de andre, her har jeg valgt å se nærmere på jotnene i 

fornaldersagaene og bruke fremstillinger av dem komparativt mot fremstillinger av jotnene i 

Edda dikt.  

  Under «Hvor befinner vi oss geografisk» tar jeg opp hvilke områder sagaene omtaler, 

og hvilke områder i dag dette kan korrespondere til. Dette er i varierende grad omdiskuterte 

spørsmål. Hva gjelder de ‘analoge andre’ på for eksempel De britiske øyer er den geografiske 

plasseringen innlysende og kjent for de fleste. Visse områder i nord og øst derimot vil være 

mer kontroversielle og tilhøre den litterære sfæren og ikke den strengt geografiske.  

   I «Hvordan var kontakten» kommer jeg til å ta opp i hvilken grad dette området eller 

områdene figurere i fornaldersagaene, om hvordan kontakten blir fremstilt og hva slags 

kulturelle møter vi finner i sagaene.  Her kommer jeg til å snakke om litt overordnede 

tendenser, men jeg går ikke nødvendigvis inn på alle fremstillingene jeg skal behandle i 

kapittelet slik at jeg slipper for mange gjentagelser. I noen tilfeller vil samme «kulturmøte» 

eller uttrykk for annerledeshet bli diskutert under flere av spørsmålene mine.  

   «Hvor mektig er periferien» handler om maktforhold mellom to grupper. Dette vil 

være den delen av analysen min som vil være tettest knyttet opp til politiske forhold, men som 

jeg skal vise kan sosiale og politiske forhold gli inn i hverandre. De sosiale forholdene man 

lever i er knyttet til den politiske situasjonen man lever under. Begrepet periferi har i 

utgangspunktet geografiske konnotasjoner, men i en sammenheng som dette blir jeg nødt til å 

presisere noen betydninger her. I dette øyemed blir sosial, kulturell og religiøs periferi 

sentrale aspekter ved begrepet. Når jeg tar for meg en slik utkant til det norrøne samfunnet, 

som i seg selv befinner seg i periferien av en større kulturell og geografisk kontekst, gjør disse 

sidene seg svært gjeldende. Aksen fra sentrum til utkant var ikke en rett linje med en lineær 

økning av annerledeshet jo lenger ut man kom, men snarere hadde hvert av disse aspektene 

sin egen horisont. Som vi vil se blir for eksempel samene oppfattet som svært ‘perifere’, altså 

langt fra sentrum, i en kulturell og religiøs kontekst, mens de geografisk befant ganske nært 

på den norrøne befolkning i de nordre delene av Norge. På den andre siden finner vi samfunn 

i Øst-europa og De britiske øyer, eller selv Island hvor den kulturelle, sosiale og religiøse 

konteksten oppfattes som relativt nær. 

  «Kaos eller orden» er den delen hvor jeg problematiserer mer det sosiale aspektet ved 

kontakt med ‘de andre’. Med overskriften «Kaos eller orden?» mener jeg også om 
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sagaforfatteren forsto dette områdene som ordnet, basert på sine egne definisjoner av dette, 

eller om det blir presentert som kaotisk. Det er i denne delen synes på «de andre» i størst grad 

reflekterer synet på «dem selv» og deres samfunn. 

  Den siste delen av hvert kapittel vil være der jeg går igjennom politiske og sosiale 

forhold på Island før jeg avslutter med noen konkluderende bemerkninger. Som jeg har nevnt 

innledningsvis er ikke alle disse sagene like lette å datere siden vi ikke vet, men bare kan 

spekulere, i hvem som var forfatteren bak. Dette gjør det også vanskeligere å knytte elementer 

i de til konkrete historiske utviklinger.  

1.2 Island på 1300- og 1400-tallet.  

Perioden etter at Island ble et norsk skattland i 1264/64 er en tid med en sterkere tilknytning 

til Norge og en konsolidering av mektige krefter på Island. På tross av tidligere historikeres 

fremstillinger er det mye som tyder på at perioden representerer et århundre med økt vekst og 

kulturell blomstring.
7
 Fiske fikk økt betydning og Island opplevde en sterk vekst i eksport av 

fisk til det europeiske markedet.
8
 Jeg vil derfor også argumentere for at fremveksten av 

fornaldersagaene ikke bør sees på som et symptom på nedgangstid. Deler av dette synet 

mener jeg stammer fra historikeres litterære smak, favorisering og sammenligning med de 

mer nøkterne, realistiske islendingesagaene eller kongesagaene når de har behandlet 

fornaldersagaene.  

  Det er mange grunner som blitt trukket frem for å forklare Islands frivillige 

innlemmelse i det norske riket, jeg skal ikke snakke om alle disse, men fred er et av punktene 

som trolig har vært viktig.
9
 Maktkampene mellom godene på Island og de medfølgende 

feidene hadde krevd mange liv og pågått i mange år. Fra midten av 1000-tallet til ca. 1220 

hadde makten i Island konsentrert seg i hendene til noen få store slekter. I 1220 var det bare 

fem slekter på Island som kontrollerte mer eller mindre alt, disse var: åsbirningene, 

sturlungene, oddaverjene, haukdølene og svinfellingene. Disse hadde mye makt på Island på 

flere arenaer, som Wærdahl skriver: «Høvdingene hadde dermed direkte kontroll over den 

lovgivende makten og indirekte kontroll over den dømmende».
10

 Fra 1220 begynte 

midlertidig en ny fase av denne maktkonsentrasjonen, og situasjonen ble en rekke blodige 

                                                 
7
 Þorsteinsson, Island, 115 

8
 Beck, I kungens frånvaro, 222 

9
 Wærdahl, Norges konges rike, 110 

10
 Wærdahl, Norges konges rike, 49 
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feider som varte nesten uavbrutt frem til 1261.
11

 Kongen forsøkte å knytte til seg mektige 

islendinger for at de skulle jobbe for å gjøre Island til et norsk skattland. Kontakten med den 

norske kongen ble et nytt politisk maktmiddel på Island. Snorre Sturlasson hadde for 

eksempel lovet den norske kongen å få islendingene til å godta den norske kongemakten, men 

når han var på Island forholdt han seg lite til dette oppdraget.
12

 Islendingene kunne igjen få 

prestisje og status hvis de var tilknyttet den norske kongens hird. Dette kan sammenlignes 

med hvordan irske, walisiske og skotske fyrster ønsket riddertitler av den engelske kongen i 

samme tidsperiode.
13

 

   Disse høvdingene satt også på mye makt siden deler av kirkeinstitusjonen var privat. 

Det vil si at de høvdingene som hadde en kirke på sin jord styrte denne og tok skattene den 

genererte til seg selv. Dette er noe som ble en kilde til konflikt mellom de islandske 

høvdingene og kirken som pågikk under neste hele perioden og blir referert til som 

Staðmálstríden.
14

 Men i denne saken hadde konge og kirkemakten sammenfallende interesser 

overfor islendingene, nemlig fred og skatteinnkreving, resultatet ble mange norske biskoper.
15

 

Nye lovbøker ble introdusert på Island, disse blir kalt Járnsiða og Jónsbók.
16

 Járnsiða ble 

aldri godkjent av alltinget og ble senere erstattet av Jónsbók i 128.
17

 Disse endringene skulle i 

prinsippet føre til at høvdingene fikk mindre makt og ‘allmuen’ mer.
18

 De hadde også 

lovbestemmelser om hvordan Island skulle styres og bestemmelser som handlet om arverett 

og relasjoner til kongen. Tidligere hadde arv kunnet fordeles likt mellom sønner, men døtre 

hadde ikke noen arverett så lenge brødrene levde og selv illegitime sønner kunne arve.
19

 De 

nye arvereglene styrket den patrilineære arvelinjen og det var den eldste sønnen som skulle 

arve familiegården. Illegitime barn mistet sin arverett. Disse nye lovene fulgte den generelle 

trenden i Norge og Vest-Europa hvor man konsoliderte det aristokratiske ekteskapet. 

Monogami og primogenitur ble måten adelen og kongen reproduserte sin makt.
20

 Den 

institusjonelle frilleordningen forsvant også.
21

 Selv om det finnes noen tilfeller hvor det er 

nevnt at noen har en frille blir dette beskrevet som å være på grunn av lyst, ikke som politisk 

                                                 
11

 Wærdahl, Norges konges rike, 95 
12

 Wærdahl, Norges konges rike, 95 
13

 Wærdahl, Norges konges rike, 100 
14

 Beck, I kungens frånvaro, 196 
15

 Þorsteinsson, Island, 109 
16

 Beck, I kungens frånvaro, 62 
17

 Imsen, norrøne folk og verda, 66 
18

 Wærdahl, Norges konges rike, 147 
19

 Beck, Sigurður I kungens frånvaro, 62 
20

 Beck, Sigurður I kungens frånvaro, 63 
21

 Beck, I kungens frånvaro, 122 
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virkemiddel, slik det kunne være under fristatstiden.
22

 Wærdahl mener at overgangen til norsk 

skattland ikke var det markante skille som historikere gjerne beskriver det som, og at selv om 

det var noen endringer var det de samme mennene som forble mektige etter at godeordningen 

ble avviklet.
23

 Det var tilfellet at når mange av godene overga sine ‘titler’ til kongen, så ble de 

belønnet med viktige stillinger på Island, men etter en rekke større feider var disse slektene 

mindre, og kongen knyttet også til seg større bønder, som da kunne heve sin stilling i hans 

gunst.
24

 Relasjonen til kongen var personlig, og selv om de gamle godene enda hadde en 

særskilt stilling kunne de ikke hindre at kongen knyttet til seg andre storbønder.
25

 Disse var 

potensielt også en mindre trussel for kongen. Vi ser at hirdstyret forsvant i perioden etter 

1319, dette kan forklares med lignende omorganiseringer som foregikk i Norge hvor hirden 

ble utdatert og erstattet av en ridderordning og det gamle tjenestearistokratiet ble erstattet med 

en fødselsadel. Riddertittelen ble mer eksklusiv, og de som før ville vært en del av kongens 

hird ble nå omtalt som væpnere.
26

 Denne forandringen skjedde ikke i særlig grad i Island og 

det blir færre med riddertittel utover i perioden. Selv om det på noen områder var konflikt 

eller uenighet mellom islendingene og den norske kongemakten så skriver Beck at det er 

viktig å ikke se på dette som det islandske folket som ikke lar seg kue av en fremmed makt. 

De islandske høvdingene var en del av et aristokrati som i stor grad identifiserte seg med et 

aristokrati andre steder i Europa og i Norge. De var også en del av den norske forvaltningen. 

De islandske høvdingene følte en større tilhørighet og samhold med det norske aristokratiet 

enn fattige islandske bønder.
27

 

   Før hadde det vært ulovlig å drive med selvstendig fiske, dette hadde kun jordeiende 

bønder hatt lov til, så det vokste aldri frem noen fiskevær på Island i tidlig middelalder. I 

Jónsbók finnes ikke noe slikt forbud mot at folk slo seg ned som jordløse fiskere.
28

 I løpet av 

1200-tallet hadde også prisen på fisk steget med 50%.
29

  På begynnelsen av 1300-tallet hadde 

det blitt bygget noen nye kirker i fiskeområder. Både på Snæfellsnes og i Vestfjordene. Folk 

hadde fisket der lenge, men før slutten av 1100-tallet var det drevet kun av gårdsfolk og andre 

lokale.
30

 Den islandske vestkysten ble det nye økonomiske tyngdepunktet på øya og ved 

                                                 
22 Beck, I kungens frånvaro, 122 
23

 Wærdahl, Norges konges rike, 190 
24

 Beck, I kungens frånvaro, 122 
25

 Beck, I kungens frånvaro, 122 
26

 Wærdahl, Norges konges rike, 203-204 
27

 Beck, I kungens frånvaro, 97 
28

 Þorsteinsson, Island,  103 
29

 Þorsteinsson, Island,  105 
30

 Þorsteinsson, Island,  105 
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fiskerihavnene oppsto det landsbyer og ble bygget nye kirker. Her bosatte de mest 

betydningsfulle stormennene seg.
31

 En interessant historie om rikdommen som kunne finnes i 

fiske er i De sammensvornes saga fra omkring 1300. Der fortelles det om Odd fra Miðfjörður. 

Han slutter seg til noen fiskere på Vatsnes, hvor han låner penger til utstyr og fisker i tre år 

der før han er kvitt gjelden sin og har overskudd til å selge. Slik begynner formuen hans å 

vokse og han ender opp som rikeste kjøpmannen på Island og gifter seg med en 

høvdingdatter.
32

  Men det var hansaforbundet som styrte handelen i Nord-Europa, og dermed 

også stokkfiskmarkedet i Bergen.
33

 Fra midten av 1300-tallet ble handelen med Norge mindre 

på grunn av pesten, og det kom da ikke skip til Island som før. Islendingen prøvde flere 

ganger å bygge skip å dra til Norge, men skipene ble beslaglagt i Bergen fordi bergenserne på 

1300-tallet hadde enerett på Islandshandel og denne var i realiteten underlagt Hanseatenes 

handelsmonopol.
34

 

Island og verden  

I 1261 når Grønland var blitt innlemmet i det norske riket, som strakte seg langt nord og vest, 

befant Island seg egentlig ganske sentralt. Spesielt med Bergen som hovedsete for 

kongemakten og Trondheim som religiøst senter tilhørte ikke Island periferien i riket og med 

god vind brukte du kanskje kortere tid til Bergen enn du ville brukt hvis du red fra den østlige 

delen av Island til Alltinget.
35

 Island på 1200-tallet var altså ikke så isolert fra resten av riket, 

og da igjen resten av verden, som man kanskje ville trodd. En dramatisk endring i Islands 

posisjon i verden og innenfor det norske riket skjedde i de første dagene til kong Håkon V 

Magnusson (1299-1319), som flyttet sin hoved residens fra Bergen til Oslo. Dette samsvarte 

helt med hvordan Håkon så for seg sitt kongerike, som han hovedsakelig så på som nordisk 

og ikke nord-atlantisk, med potensiale for ekspansjon til sør og sør-øst.
36

 Han var så 

interessert i å integrere sin egen familie med andre skandinaviske kongelige slekter at han 

forlovet bort datteren sin til broren til den svenske kongen når hun var bare to år gammel.
37

 

Dette skiftet skjedde like etter at Island har blitt underlagt den norske kongemakten, og må ha 

hatt betydning for hvordan Islendingene så på seg selv, omverdenen og deres plass i den. 

                                                 
31

 Þorsteinsson, Island,  106 
32

 Þorsteinsson, Island,  107 
33

 Þorsteinsson, Island,  107 
34

 Þorsteinsson, Island,  109 
35

 Karlsson, Iceland’s 1100 Years, 100 
36

 Karlsson, Iceland’s 1100 Years, 100 
37

 Karlsson, Iceland’s 1100 Years, 100 



8 

 

1300-tallet på Island blir av mange middelalderhistorikere presentert som en periode hvor det 

islandske aristokratiet konsolideres og i økende grad definerte sin makt i forhold til den 

norske kongemakten. I 1319 fikk også Norge og Sverige et kongefellesskap som var 

begynnelsen av et samlet Norden.
38

 Wærdahl skriver at «i det nedgangsbildet som tegnes av 

norske historikere er det to elementer som er viktige for oss; det ene er Norges dreining mot 

øst, det andre er påstanden om norsk statsoppløsning».
39

 Atlanterhavsveldet som var veldig 

typisk for Håkon Håkonssons politiske tilnærming var blitt erstattet av at oppmerksomheten 

ble rettet mot Østersjøen området.
40

  

  1363 giftet Norges kong Håkon 6. seg med ti år gamle Margrete, datteren til 

Valdermar Atterdag. Da kong Valdemar døde i 1375 ble Håkon og Margretes fem år gamle 

sønn Olav konge over Danmark, og når hans far døde i 1380 ble han konge over begge 

rikene.
41

Høvdingen i Víðalstunga, Jón Hákonarson ba sine prester skrive en bok til den unge 

kongen, Flateyarbók, de hadde hørt at kongen ble oppkalt etter de to hellige kongene. De 

skrev en bok som skulle oppfordre den unge kongen til å utvise samme gode egenskaper som 

hans «navnbrødre» og ta hensyn til islendingenes ønske, og å være rettferdig i henholdt til 

lovgivning.
42

 Den handler om forgjengerne hans, historie, kvad og «områdekunnskap». Men i 

1387 forsvinner unge kong Olav. Bokens annaler skriver at «Danskerne sagde, at han var død, 

men nordmændene ville ikke tro det.» Så legger han til at «Den mand, der hedder Erik, endnu 

er barn, taget til konge.»
43

 Denne forandringen ble ikke tatt godt imot av nordmennene, og 

spesielt ikke skattlandene. Nå var det dronningen som hadde makten, også på Island.
44

 Bjørn 

Þorsteinsson skriver at på dronning Margretes tid ga Islendingene opp drømmen om 

posisjoner ved de nordiske lands hoff og deres skrifter var til hjemmebruk.
45

 En stor andel av 

de litterære verkene vi har fra og om Skandinavia i hele middelalderen stammer fra Island.  

Denne store litterære produksjonen ga dem en helt spesiell rolle som det eneste store 

‘mediehuset’.
46

 Islendingene forsto hvordan de kunne heve sin egen rolle i sitt eget samfunn, 

og sin rolle i verden, ved å kontrollere historien. De kunne presentere fortiden og dagens 

politiske og sosiale situasjon slik som de ville, både for sin samtid, og for ettertiden. Med 
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tanke på hvor ‘utadvendte’ fornaldersagaene egentlig er, vitner det ikke om at de hadde gitt 

helt opp på dette prosjektet. Etter den unge kongens død ble både Island og Norge del av en 

ny politisk enhet, Kalmarunionen, i 1397. Den politiske makten ble da flyttet til Danmark og 

Island fikk igjen en mer perifer status.
47

 

 

Det islandske samfunnet etter 1400 

 Som jeg har nevnt gjorde økt fiske det slik at det vokste frem nye stormenn og økonomiske 

sentrum, og selv om de fleste gamle godene i overgangen til norsk skattland fikk sin makt 

direkte fra den norske kongen, ser vi senere at salg av stokkfisk gjør noen islendinger mindre 

avhengig av dette forholdet. I andre halvdel av 1300-tallet bodde Bjørn Einarsson i 

Vatnsfjörður ved Ísafjarðardjúp. Han var også den første stormannen, etter islandsk 

innlemmelse i det norske riket, som ikke fikk sin makt og rikdom fra den norske kongen. Det 

ser ut til at han tjente mer på fiske, enn fra sine kongelige len og datteren hans Kristin ble gift 

med den eyafjordske høvdingen Þorleifur Árnasjon.
48

 Nye mektige slekter vokste også frem, 

som Skarðjevringene og Kolbeinsstaðmenn, oppkaldt slektsgårdene deres. De stammet fra 

godeslekt, men de hadde hatt lite makt under Sturlungaperioden. Mot slutten av 1300-tallet, 

og gjennom 1400-tallet er det denne slekten som er mest synlig i den islandske forvaltningen 

og i embetstillinger.
49

 Skarð og Kolbeinsstaðír ligger ved havet og de som bodde der hadde de 

økonomiske forutsetningene til å invistere og ta del i det nye økonomiske fiskeeventyret.
50

De 

aller viktigste handelsplassen og havnene lå ofte i nærheten av embetsmenn gårdene. På 

vestre Island var dette Snæfellsnes, Dalir og Strandir og i nord HunaÞing Det er i disse 

områdene gårdene Skarð, Kolbeinsstaðír og Auðkúla lå.
51

 

  I siste fjerdedel av 1300-tallet begynte engelskmennene å komme til Island, men dette 

fikk et opphold siden pesten brøt ut på Island i 1403. Det tok ikke så lang tid før de kom 

tilbake og i en rapport fra det engelske parlamentet står det at engelske sjømenn hadde dratt til 

Island i 6 eller syv år, noe som plasserer engelskmennenes tilbakekomst rundt 1408. Dette ble 

imidlertidig problematisk med den norske kongemakten og hirdstyrer Vigfús Ívarsson ble 

avsatt fordi han ikke hadde nok kontroll med handelen.
52

 Sommeren 1419 skrev 24 av islands 

mest fremtredende menn at de hadde vært tvunget til å handle med fredelige kjøpmenn siden 
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de seks avtale skipene, som ifølge islendinges avtale med den norske kongen skulle komme til 

Island, ikke hadde kommet. Brevet krevde fri handel og at opprettelsen av faste utenlanske 

fiskerer enda skulle være forbudt, men ingen handel skulle være fredløse.
53

  

  Biskop Árni overdro en nordlandsk høvding hirdstyret i sitt sted og bevilget 

utenlandske kjøpmenn handel på Island, som nå var et selvstyrende land. Etter dette dro han 

til Bergen med omkring 20 kg gull og forsvinner ut av historiebøkene.
 54

 Da sendte Erik av 

Pommeren sine egne menn til Island. De tok over hirdstyret på øya og meddelte til kongen at 

kronen ville ha mistet Island hvis engelskmennenes seilas til landet ikke ble stanset.
55

 Kong 

Erik sendte i 1423 Hannes Pálsson til Island som hirdstyrer og han utøvde strenge lover mot å 

handle med engelskmennene noe engelskmennene reagerte sterkt på og tok kongens 

representanter til fange og seilte dem til England og dette «[…] beklagede kun få» som det 

sies i en annal.
56

 Når han blir løslatt utarbeider Hannes Pálsson en rapport mot 

engelskmennene på Island og anklager dem for 40 ulike forbrytelser.
57

  

  Mange av møtene jeg beskriver i fornaldersagaene kommer til å virke som kulturmøter 

på et sosialt plan, og i noen tilfeller og på noen plan vil de også være det, men mange av de er 

også uttrykk for politiske mål, ambisjoner og oppfatninger. Det sosiale planet som er mest 

tydelig er det ‘enkle’ skillet mellom ‘lik’ og ‘ulik’, som igjen kan si noe om hva samfunnet 

som beskriver disse tingene synes om sosiale forhold. Hva slags egenskaper har de som er 

veldig annerledes? Blir de i realiteten beskrevet som så veldig annerledes? Det kan virke rart 

at jeg i stor grad bruker det vi kan kategorisere som politisk historie når jeg analysere 

innholdet i sagaene. Dette er på grunn av de politiske kreftene som kunne ligge bak slike 

litterære verk. De var ofte ekstremt dyre å lage og var derfor, som regel, produsert eller 

sponset av velstående familier, med spesielle personlige interesser.
58

 Ikke bare personlige 

interesser innad i Island, som rett til å eie land eller holde stillinger, men også internasjonale. 

Ved at islendingene ikke bare skrev sin egen historie, men også Skandinavias, og deres felles 

historie, hadde de en spesiell makt med tanke på å kunne bestemme hvordan samtidige 

hendelser ville bli oppfattet for allmennheten, og også for all fremtid.  

  Kildematerialet begynner å bli tynnere på Island utover i senmiddelalderen. Fra 1400-

tallet har vi få skriftlige kilder sammenlignet med tidligere og senere perioder. Bare en 
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samtidig annal finnes fra perioden, den såkalte Nýi annáll, som går opp til 1430. Fra da av har 

vi har vi en annal fra sent 1500-tall, Gottskálk`s Annáll og noen få 1600-talls og 1700-talls 

annaler som skal være basert på tapte tekster fra 1400-tallet. Men de er ekstremt korte og det 

er veldig vanskelig å vite hva som er nytt og gammelt i materialet.
59

 Mye av kunnskapen vi 

har om, for eksempel, 1200-tallets Island er basert på sagalitteraturen, som så brukes 

komparativt mot mer pålitelige samtidige kilder som annaler, diplomer og normative kilder 

som lover. Til sammen har dette gjort det mulig å danne seg et bilde av det islandske 

samfunnet i den aktuelle perioden. Det er derfor forståelig at mange historikere ikke har brukt 

fornaldersagaene like aktivt for å finne ut hva de kan si om 1300- og 1400-tallet. I tillegg til 

deres litt ambiguøse status som kilde, og mangelen på sikre kilder å sjekke informasjon eller 

hypoteser opp i mot blir det uunngåelig slik, at mye av det man finner blir vanskelig å 

bekrefte.  

  Island befant seg i denne perioden lengre ut i periferien i forhold til det store nordiske 

kongedømmet øyen var blitt en del av. Islendingene var samtidig avhengige av kontakten med 

Norge for å kunne handle, siden handelen var underlagt bergensmonopolet som igjen var 

sterkt kontrollert av hanseatene. På 1300-tallet ble nettopp eksporten av fisk viktig og nye 

menn og familier tjente penger på dette og de store slektene som før hadde dominert alt 

(inkludert deler av kirken), mistet makt. Engelskmennene prøvde å handle med islendingene, 

men havnet i konflikt med den norske kongemakten. De norske biskopene likte ikke den 

sterke engelske tilstedeværelsen og anklagene rettet mot engelskmennenes oppførsel på island 

er ganske alvorlige. Overaskende nok er fremstillingene av engelskmenn i fornaldersagaene 

ikke spesielt negative, heller motsatt. Kanskje de som skrev eller var ansvarlige for 

produksjonen av fornaldersagaene ikke så på den engelske tilstedeværelsen som et stort 

problem, kanskje de også hadde økonomiske fordeler av at engelske kjøpmenn tok turen til 

Island. Mens de norske utsendingene hadde interesse av at engelske handelsmenn holdt seg 

unna Island. Kanskje fornaldersagaene som sjanger har opphav i disse endringene og den nye 

sosiale og politiske situasjonen Island nå befant seg i. På samme måte som Islendingsagaene 

kan sies å være et uttrykk for situasjonen før 1262/64, hvor dynastiske feider, og problemene 

knyttet til et slikt system, er et sentralt tema.  Fornaldersagaene som sjanger oppstod og fikk 

sin popularitet i en tid som var preget av ny lovgivning og nye sosiale strukturer som for 

eksempel primogenitur og et aristokrati under konsolidering, som fikk sin makt direkte fra 

den norske kongen og i økende grad tilhørte periferien i riket de tilhørte.  
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1.3 Teori, metode og historiografi 

Historisk antropologi  

Interessen for å studere annerledshet eller ‘de andre’ vokste frem etter 2. verdenskrig. I en 

verden preget av de store imperiers fall og avkolonialisering ble spørsmål om identitet og 

annerledeshet gransket nærmere.
60

 Spørsmålet om ‘de andre’ var i like stor grad et spørsmål 

om identitet og konseptet annerledeshet er nå noe som blir undersøkt i flere forskermiljøer, 

men terminologien har sitt opphav i strukturalistisk antropologi.
61

 Det var den franske 

annales-skolen eller bevegelsen innenfor historiefeltet som først begynte å vise interessen for 

å ta i bruk metoder fra andre humanistiske disipliner i historiske undersøkelser. Annalistene 

mente at måten historie ble forsket på og formidlet fokuserte for mye på politiske forhold, og 

at historien som ble undersøkt og lært bort alltid hadde utgangspunkt i store ledere eller 

konger, og derfor var en historie som bare handlet om en avgrenset del av fortiden og om en 

liten og homogen gruppe mennesker. De ville studere mentalitet og hvordan ‘vanlige’ folk 

opplevde hverdagen sin. Historisk antropologi er en retning innenfor annales-skolen, hvor 

man bruker antropologiske hjelpemidler i historiske undersøkelser. En historiker som er 

særlig viktig for den historiske antropologien i middelalderforskning er Aron Gurevich. Ifølge 

han er oppgaven til historisk antropologi å rekonstruere «images of the world which are 

representative of different epochs and cultural traditions.»
62

 Dette er tankegodset som ligger 

bak måten Aalto, og andre som bruker sagalitteratur som levninger, jobber på. Hun bygger på 

den delen av historisk antropologi som går på mentalitetshistorie og å bruke disse ‘bildene’ av 

fortiden til å forstå mentaliteten bak. Som hun skriver er alle uttrykk for menneskelig aktivitet 

et uttrykk som er verdt å studere og havner innenfor feltet historisk antropologi. En slik måte 

å nærme seg historiske undersøkelser på åpner historiefaget og inkluderer en større del av 

fortiden som forskningsfelt.
63

 

  Antropologi har den fordelen at det beskjeftiger seg med førstehåndskunnskap om 

sosialt liv og hverdagsinteraksjoner.
64

 Viktigheten etnisk medlemskap har for folk på et 

personlig plan lar seg best undersøke gjennom den detaljerte ‘nedenfra’-forskningen som 

kjennetegner antropologien. Det er selvfølgelig dette som er den beste metoden når man vil 
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studere større gruppers mentalitet, og annales-skolen fikk sitt navn nettopp på grunn av sin 

interesse for annaler og lister, og da vanlige folks hverdagsliv. Sagaene på sin side ble ikke 

skrevet av hvem som helst, og mest sannsynlig heller ikke lest eller distribuert til hvem det 

måtte være heller. Så det er nok ikke denne brede folkelige mentaliteten man undersøker når 

man forsker på mentalitet i sagalitteraturen. Mange av disse historiene var nok kjent for et 

bredere lag av befolkningen, men å forske på denne muntlige tradisjonen er svært vanskelig. 

Det vi strengt tatt studerer når vi leser mentalitet ut av disse sagaene, blir da mentaliteten til 

en islandsk overklasse eller aristokrati. Det er flere måter man kan utvide dette; Aalto bruker 

begrepet ‘nordisk interessesfære’ fordi hun mener at selv om det er islendinger som skriver 

sagaene så er de også del av en nordisk kulturell sfære. Heimskringla ble ikke produsert 

utelukkende for Island og islendinger, men også for Norge. Selv om islendingene på denne 

tiden hadde sluttet å referere til seg selv etter hvor i Norge de kom fra, og blitt islendinger av 

egen rett, mener Aalto at man på grunn av de språklige og kulturelle likhetene kan snakke om 

en norsk-islandsk kulturell sfære på 1200-tallet.
65

 En slik fremgangsmåte eller avgrensning er 

også mer i tråd med kildemateriale hun bruker. Jeg tar utgangspunkt i det Islandske 

samfunnet, selv om historiene er satt til Skandinavia, og jeg ikke utelukker at forfatterene 

også kunne inkludere ting i sagaene som ville vært relevant for eller var myntet på et bredere 

publikum, så er det først og fremst islendingene som er «oss» og alle andre i varierende grad 

«de andre» Og disse «oss» er nok de høyere sosiale lag på Island. Altså ikke historien om 

vanlige mennesker og hverdagsliv som annales-skolen var så opptatt av.  

‘De andre’  

For å undersøke annerledeshet må man først avklare hvordan man skal definere dette 

begrepet. Som jeg skriver innledningsvis kan identitet og gruppetilhørighet defineres ved flere 

aspekter, og disse grensene for hva som forstås som en gruppe kan også være flytende.
66

 

Begreper som rase, etnisitet og nasjon bærer alle med seg moderne tankegods og ideer. 

Spørsmålet om slike begreper da blir anakronistiske når man studerer disse mentalitetene så 

langt tilbake i tid er høyst relevant.
67

 Men etnisitet og identitet er begreper som ofte ligger til 

grunn når man diskuterer annerledeshet. Thomas Hylland Eriksen har skrevet mye om 

hvordan man kan forstå etnisitet og nasjonalisme i et antropologisk perspektiv. Problemet 
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med etnisitet og etniske grupper er at det ikke nødvendigvis finnes så store forskjeller mellom 

de etniske gruppene som bor nær hverandre, som selv setter et skarpt skille seg i mellom. For 

å bruke et eksempel fra moderne historie, skriver Eriksen om forskningen til en pioner innen 

forskning på etniske relasjoner i Thailand, Michael Moerman; Han spurte seg selv «Who are 

the Lue?»
68

 Luene var en etnisk gruppe han brukte som subjekt for sin forskning. Han 

undersøkte hvordan de definerte seg selv ved å spørre dem om sin relasjon til forskjellige 

referansepunkter antropologer ofte bruker som utgangspunkt når de skal definere hvem som 

tilhører en bestemt gruppe. Religion, språk, politisk organisering og så videre. Det at luene 

delte såpass mange av disse med nabogruppene sine gjorde at Moerman måtte konkludere 

forskningen sin med at «[s]omeone is Lue by virtue of beliving and calling himself Lue and of 

acting in ways that validates his Lueness.»
69

 Etnisitet og etnisk identitet trenger altså ikke å 

være det som viser de store kontrastene. Et fenomen som jeg tror vil være ganske kjent for 

nordmenn i dag, i forholdet til den ganske like kulturelle, religiøse og etniske nabogruppen 

svensker, er at grupper ofte overdriver sin egen annerledeshet overfor grupper som i realiteten 

er ganske like dem selv.
70

 

  Aalto bruker Thomas Hylland Eriksens metode, men med egne modifikasjoner, i sine 

undersøkelser. Modellen bruker hun til å kategoriserer annerledeshet og grader av dette i 

Heimskringla. Hun ender opp med kategoriene ‘nesten som oss’, ‘litt annerledes’ eller ‘veldig 

annerledes’.
71

 Hun opererer grovt sett med fire grupper. Den første er «Det islandske 

samfunn», så «Skandinavia», «Andre kristne» og til slutt «Hedninger». Det vil blant annet si 

at samer (finner) ble oppfattet som mer annerledes enn engelskmenn selv om samene bodde i 

Norge. Hun argumenterer for at religiøse forskjeller ser ut til å ha spilt en større rolle i hvor 

annerledes man oppfattet ‘andre’, enn geografisk avstand. De som blir kategorisert som litt 

annerledes eller ganske like er ‘analoge andre’ og de som blir fremstilt som veldig annerledes 

er ‘digitale andre’.
72

 Siden hun jobber med Heimskringla, og hennes modell er utarbeidet for 

en annen tidsperiode enn den jeg jobber med vil ikke empirien og realhistorien hennes være 

like relevant, men det metodiske er her det som står i sentrum. Jeg ser for eksempel ingen 

åpenbar grunn til at religiøse forskjeller skal ha vesentlig mindre å si jo lenge inn i 

middelalderen man befinner seg. Aalto bruker begrepet ‘mentalt verdensbilde’ for å 

undersøke hvordan gruppe og annerledeshet blir forstått i Heimskringla. Spørsmålet om 
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identitet er tett knytte til det verdensbildet du har og din egen og andres plass i det. Å bruke 

begrepet ‘Mentalt verdensbilde’ gjør det mulig å skille dette konseptet fra det verdensbildet 

som handler om den konkrete geografiske verden.
73

 Det er ikke denne som er interessant når 

man studerer litterære verk som levninger, men hvordan sagaforfatterne selv forsto verden og 

sin identitet fra sitt eget perspektiv. Det kan virke som om det å være del av en gruppe i stor 

grad baserer seg på medlemmenes egne følelse av tilhørighet. Kulturell identitet kan handle 

om store eller små sosiale grupper som i noen tilfeller strekker seg på tvers av etniske og 

geografiske grenser. Gruppeidentitet er en forhandlingsprosess innad i en gruppe, en prosess 

som utvikler seg i forhold til og i kontrast til andre grupper.
74

 Selv om det er det mentale 

verdensbildet til sagaforfatterne som er under granskning er det nødvendig å si noe om 

hvordan middelaldermennesket forsto den geografiske verden også. I middelalderen var den 

ekte fysiske verden og den mentale blandet sammen. Dette er spesielt synlig når man ser på 

kart fra middelalderen. Ekte stedsnavn og steder er blandet sammen med oppdiktede personer 

og monstre.
75

  Et slikt kart bør forstås som en del av litteraturen, og en fremstilling av mentalt 

verdensbilde.  Det er heller ikke mulig å anta at fremstillingene av annerledeshet i 

fornaldersagaene vil vise det hele og fulle bilde av hvordan islendingene oppfattet 

annerledeshet og andre i virkeligheten, for fremstillingene vi finner er bare en refleksjon av 

dette.
76

 Gruppeidentitet dannes på bakgrunn av en rekke elementer og et individ kan ha flere 

gruppeidentiteter samtidig. Hvem som er ‘de andre’ vil alltid avhenge av hvem som defineres 

som en del av ‘oss’. Det er vanskelig å se hvordan islendingene så på etnisitet, men 

genealogier og tekster vitner i alle fall om at selv om de ikke hadde et etnisitetsbegrep helt likt 

vårt og at den aller viktigste sosiale enheten var slekten og etter det sosial «klasse». For 

middelaldermennesket var jorden var ikke bare bebodd av mennesker, men også monstre. 

Disse eksisterte i det mentale verdensbildet til middelaldermennesket, fordi de var et tegn på 

guds allmektighet noe vi ser i den opprinnelige meningen av ordet monstrum som på latin 

betyr demonstrativt tegn.
77

 For oss som moderne mennesker er det vanskelig å forstå dette 

mentale verdensbildet som både inneholdt den fysiske og den mentale/overnaturlige verden. 

Men nettopp på grunn av dette er det ikke så rart om fremmede var en kilde til 

mistenksomhet. Distinksjonene mellom ‘oss’ og ‘dem’ kan man summere med tre kategorier. 

Den første handler om; folk i de bebodde kontinentene kontra de ‘monstruøse rasene’, den 
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andre; siviliserte mennesker kontra barbarer, og den tredje om; kristne kontra ikke-kristne 

eller hedninger.
78

 

  Det er noen tekster som havner i kategorien fornaldersaga, men som handler om 

hvordan Norge ble befolket. Men selv om man forfatteren her snakker om ‘folk’, eller det vi 

kaller ‘etnisiteter’, så er det i realiteten de store slektene han snakker om. Slekter som 

stammer fra Odin eller Troja, og som gjenlevende mennesker ser på som sine mer eller 

mindre direkte forfedre. Så selv om det impliseres at det handler om hvordan hele Norden ble 

befolket, er fokuset enda på de store, kjente, slektene.  Selv om slekt var viktig og interessen 

for genealogier stor så var konseptet flytende og genealogiene ble brukt til å legitimere sin 

egen makt. Det var viktigere å kunne vise til et nobelt opphav enn å studere sin egen 

bakgrunn.
79

 Slektstilhørighet på Island i middelalderen var i tillegg bilateralt, noe som i enda 

større grad muliggjorde sjansen for kjente forfedre.
80

 Tilhørighet til disse slektene, som 

utgjorde den dominerende overklassen, har ganske stor betydning i middelalderen og som jeg 

både har nevnt og vil komme tilbake til så var denne sosiale og kulturelle gruppetilhørigheten 

ofte på tross av geografiske og ‘etniske’ grenser. I mange tilfeller virker disse kulturelle og 

sosiale tilhørigheten å være viktigere enn de ‘etniske’ og geografiske. Et eksempel på dette er 

fra Göngu-Hrólfs saga. Han blir lurt av den danske bondesønnen Vilhjem som bruker Rolf til 

å skaffe seg velvilje og goder hos kongen i Gardarike. Når kongen finner ut hvordan ting 

egentlig henger sammen dømmer han Vilhjelm til henging og ganske uttalt proklamerer hans 

lite imponerende sosial tilhørighet som grunnen bak slik svikefull oppførsel.  Han sier:
81

 

En Þu ert dáðlaus svikari, ragr í hverja taug, hefir Þú vitat alla hans fyrirætlan, ok Þorat eigi at 

segja mér, hygg ek Þik at heldr eiga ríki eðr aðra goða hluti, at ek ætla Þík Þrælborinn Þorpara í 

allar ættir; værir Þú maklir, at ek léti hengja Þik á gálga fyrir Þat fals ok svik, er Þú hefir mér 

gert ok minni systur, ok mun sá dauði fyrir Þér liggja, Þó hann komi nú eigi fram. 
82

 

I Göngu-Hrólfs saga møter vi mange mennesker med forskjellig grad av annerledeshet, og 

forskjellig grad av negative sider. Men i sagaen som helhet er det Vilhjem som blir fremstilt 

mest negativt. Et annet eksempel på dette er bondeparet i Ragnars saga loðbrokar som dreper 

fosterfaren til Kråka, som egentlig er dattern til Sigurd orm i augu og valkyrien Brynhild og 

lar Kråka, egentlig Aslaug, vokse opp i fattigdom og slite på gården deres. Her skinner hennes 
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aldelige opphav gjennom alt rundt henne og det er ingen tvil om at hun ikke passer inne der. I 

Rafn er ikke denne historien en del av Hrólf saga kraka, men den del av Völsunga saga.
83

 Det 

kan også ha eksistert en tanke om at egenskaper og evner gikk i arv. I Ragnar saga Loðbrokar 

er det implisitt at vi skal forstå at Áslaug kan forstå hva fuglene sier siden dette er en evne 

moren hennes hadde, dette er også et bevis på hennes noble opphav. På Island i middelalderen 

ser vi hvordan stillingen som lovmann gikk i arv eller forble i samme familie, og det kan virke 

som om kunnskap om loven var noe som ble tenkt kunne være en egenskap i en familie.
84

 Det 

er ganske tydelig at slekten er det som i middelalderesamfunnet representerte den viktigste 

sosiale enheten, etter dette sosial klasse og til slutt land eller nasjon. Slekt ble politisk på 

Island mindre viktig for etter at Island ble et norsk skattland, en før. Siden de nå fikk sin makt 

fra kongen og ikke slekten. Når jeg snakker om at slekten er viktigere for islendingene en 

nasjon i denne konteksten mener jeg ikke bare den umiddelbare slekten på Island, men det 

genealogiske aspektet som knyttet det islandske aristokratiets opphav sammen med opphavet 

til aristokratiske slektene i hele Norðurlönd, og at medlemskap i denne enheten er viktigere en 

geografiske grenser for hvordan de så på seg selv og i siste instans hvem som er «oss» og da 

også hvem som er «de andre.» 

   

 Mytologiske referanser 

Margareth Clunies Ross skriver i sitt tobindsverk Prolongued Echoes, Old Norse myths in 

medieval Northern society, om hvordan det norrøne mytologiske referanseuniverset overlevde 

kristningen og hvordan deler av dette rammeverket enda bar mye mening for Snorres 

samtidige.
85

 Vi kan se hvordan disse mytologiske referansene transenderte Edda diktene og 

ble en del av sagaenes rammeverk.
86

 Det er gjennom Snorre Sturlassons Edda vi har nesten all 

kunnskap om det norrøne mytologiske verdensbildet og han hjelper oss også godt på vei når 

det kommer til hvordan disse referansene fungerer i Edda diktene.
87

 Han kommenterer i Edda 

hvordan en poet kan bruke kenningen Heimdallrs hode for å refere til et sverd på grunn av det 

mytologiske diktet Heimdalargaldr hvor guden Heimdal ble slått ned med en manns hode. 

Dessverre er dette diktet tapt for oss, så Snorres forklaring er den eneste måten vi kan vite at 
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dette er en referanse til sverd.
88

 Ross mener at denne kunnskapen eller disse referansene 

finnes i sagalitteraturen, og at man ved hjelp av disse kan dekode plott i sagaene på en dypere 

måte. Hun mener at Snorres Edda står et sted mellom saga og kunnskap selv i sine narrative 

deler, og dens eksistens forteller oss en hel del om tilgjengeligheten og forståelsen av det 

mytiske rammeverket på 1200-tallets Island.
89

 

  På samme måte som vårt samfunn i dag har felles kulturelle og religiøse referanser 

som gir mening for oss fordi vi alle kjenner mange av de samme historiene, var det slik også 

for middelaldermennesket.  Selv om kristendommen hadde fjernet de norrøne gudene var 

dette verdensbildet, disse historiene og referansene, en så integrerte del av deres kulturelle 

referanseverk at de ikke ble borte.  Ross viser til det tettet båndet mellom den poetiske 

tradisjonen og sagaskriving. Selv om vår kilde til gamle hedenske kvad, som forteller historier 

om de norrøne gudene og det norrøne universet, er kjent for oss gjennom Snorres arbeid med 

dette på 1200-tallet, er det enighet blant flere forskere om at innholdet i noen av disse diktene 

stammer fra før-kristen tid og har overlevd muntlig frem til de blir skrevet ned. Nedskrivingen 

av disse diktene skjer da altså i samme periode som sagaskriving utviklet seg for fullt. Edda 

diktene passer grovt sett delt inn i to kategorier, mytologiske dikt og heroiske dikt.  

Fortrinnsvis dikt som handler om norrøn mytologi og dikt som handler om fortidens helter.
90

 

Fornaldersagaene kombinerer både historier om fortidens helter og mytologiske referanser, 

noe som kanskje kan tyde på en inspirasjon fra både de heroiske og de mytologiske Edda 

diktene. Selv om diktene er gamle er det jo kanskje bare et drøyt århundre mellom når diktene 

ble skrevet ned og tolket og fornaldersagaen ble skrevet. Mest sannsynlig var det dikt som 

inneholdt legendarisk materiale som dannet grunnlaget for de tidlige fornaldersagaene.
91

 Jeg 

skal gjøre dypere rede for sammenhengen mellom Edda diktene og fornaldersagaene som 

sjanger i oppgavens nest siste kapittel som handler om brudd eller kontinuitet i fremstillingen 

av jotner, som kanskje er noe av de mest komplekse og interessante overnaturlige 

skapningene vi finner i fornaldersagaenes verdensbilde. Blandingen mellom mytologi og 

virkelighet vi finner i fornaldersagaene behøver ikke være et hinder for å forstå hva 

sagaforfatterne har ment, men kan snarere være en stor mulighet. Det er mulig at islandske 

sosiale og kulturelle spenninger eller tematikker kan ha blitt luftet i et slikt format. Det 

overnaturlige og fabelaktige i fornaldersagaene kan ha gjort det mulig å diskutere de 
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vanskelige sidene ved samfunnet innenfor et urealistisk rammeverk.
92

 

  Ross skriver også om hvordan man kan bruke disse overnaturlige elementene til å 

belyse «de andre» tematikken. Hun skriver at å forstå fornaldersagaene som gamle islandske 

etnografier i et antropologisk perspektiv krever kanskje litt fantasi, men denne analogien kan 

være en fruktbar en.
93

 Det fabelaktige fungerer ved å skape en urealistisk annen verden hvor 

man kan vise aspekter ved sin egen gjennom å bruke implisitte likheter og kontraster. 

Skapelsen av etnografi blir til gjennom en person eller en gruppes ønske om å anskaffe seg en 

detaljert forståelse av et annet samfunn som etnografene anser som fremmed.
94

 Hun 

argumenterer for at mye av norrøn mytologis funksjon var å styrke makten til de dominerende 

mannlige aristokratene, McKinnell på sin side mener hun er farget av sine personlige 

meninger og overdriver dette motivet.
95

   

  John McKinnell har skrevet boken Meeting the Other in Olde Norse Myth and Legend, 

hvor han kategoriserer annerledeshet og fremstillinger av «de andre» i historiene om de 

norrøne gudene. Han tolker litterære motiver som man finner i både de mytologiske historiene 

og sagalitteraturen. Slik bruker han den mytologiske referanserammen til å avdekke den 

egentlige betydningen av de forskjellige elementene i sagaene. Noen elementer i en saga kan 

være virke ganske uforståelige for oss, eller ute av kontekst. Dette kan, som Ross skriver, 

handle om at vi ikke kjenner denne referansen. Disse referansene kan man kanskje finne i 

poesien, og at man da kan forstå hva dette elementet betydde for de som hørte historien. 

McKinnell bruker også funksjonalistisk antropologi og trekker frem Bronislaw Malinowski, 

som foreslo at myter er brukt til å rettferdiggjøre moralske handlinger og er en modell for 

korrekt sosial oppførsel.
96

 Men denne ideen er tidvis vanskelig å forene med norrøn mytologi, 

som ofte lar gudene engasjere seg i oppførsel som ville vært ansett som umoralsk blant 

mennesker, uten tydelige indikasjoner på at det for eksempel går dårlig når de gjør det.
97

 I 

boken hans forklarer han hvordan visse narrative motiver gjentar seg selv i visse mønstre både 

i dikt og forskjellig sagalitteratur. Han jobber utifra et slags hovedmønster, hentet fra 

mytologien, og diskutere så andre varianter av dette mønsteret og hvordan det avviker eller 

følger det ‘opprinnlige’. 

  Ármann Jakobsson har derfra tatt skrittet videre og prøver å tolke hva disse ekstreme 
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andre, disse overnaturlige vesenene, som gjør fornaldersagaene som sjanger så unik egentlig 

betydde for det samtidige publikum. Han har åpnet og utvidet feltet annerledeshet, spesielt i 

forbindelse med fornaldersagaene ved å gjennom en rekke artikler og bøker ser på 

fremstillinger av de mer monstrøse karakterene i sagalitteraturen og hva slags funksjon de 

hadde både i det litterære universet, men også i samfunnet forøvrig. Ármann har også spesielt 

tatt for seg jotners rolle i fornaldersagaene og sammenlignet dette med hvordan jotner blir 

fremstilt i Edda diktene i Identifying the Ogre: The Legendary saga giants. Det er hans teori 

om dette jeg tar utgangspunkt i når jeg i mitt siste empiriske kapittel diskuterer hvordan 

fremstillingen av jotner kan tolkes i en brudd/kontinuitet sammenheng.  

  Det er mange forskere innenfor litteratur og historier som forsket på og publisert om 

fornaldersagaene. Hvordan de har oppstått, hva deres funksjon har vært, og hvordan 

virkemidlene i sagaene bør forstås, og forstås i sin egen historie kontekst.  Viktige her er Torfi 

Tulinius sin bok The Matter of The North og antologiene The Legendary Sagas: Origins and 

Development. Red. Annette Lassen, Agneta Ney og Ármann Jakobsson, Fornaldarsagornas 

struktur och ideologi: Handlingar från et symposium, red. Ármann Jakobsson, Annette 

Lassen og Agneta Ney og I Fornaldersagaerne: Myter og virkelighed, red. Agneta Ney, 

Ármann Jakobsson og Annette Lassen.  

1.4  Fornaldarsögur Norðrlanda  

Fremvekst 

Det finnes ca. 30 fornaldersagaer. Denne sjangerinndelingen stammer fra nyere tid, og tar 

navn og utgangspunkt i C. C Rafns bok fra 1828 med en samling av sagaer som han valgt å 

kalle Förnalder søgur Nordrlanda eptir gömlumhandritum, basert på visse likhetstrekk.
98

 Det 

er hans utvalg tekster som vi har regnet som fornaldersagaer. Hermann Pálsson publiserte en 

artikkel som er en kritisk gjennomgang av sjangertrekkene og inkluderer også tre sagaer som 

ikke finnes i Rafns utvalg: Yngvars saga viðförla, Þorsteins Þáttr Bójarmágns og Tóka Þáttr 

Tókasónar.
99

 I senere tid har denne gruppen sagaer, som fått økt oppmerksomhet fordi man i 

mindre grad bruker slikt materiale som historiske beretninger, men heller bruker det som 
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levning, som forteller sin egen sannhet om det samfunnet som produserte det.
100

 Siden disse 

historiene handler om for-historisk tid kan det ha vært lettere for sagaforfatterne og sette sitt 

eget og sin egen samtids preg på historiene. Når man skrev for eksempel en samtidssaga, som 

ofte beskjeftiget seg med historier om personer, både nålevende ikke langt tilbake i tid, med 

betydelige etterkommere, måtte man i større grad forholde seg til en slags sannhet og 

konsensus om forløpet. Forfatterne av fornaldersagaene sto i en friere posisjon i utformingen 

av detaljene i en slik historie, selv om det genealogiske aspektet ved også disse narrativene 

kan trekkes frem som relativt sentralt.
101

 Fornaldersagaene, i deres nåværende form, dateres i 

de fleste tilfeller til 1300- og 1400-tallets Island.
102

 Men det er mye som tyder på at lignende 

typer narrativ allerede hadde eksistert en stund før de ble skrevet ned. Bevisene for dette er 

bredt kjent og inkludere blant annet en beskrivelse i Þorgils saga ok Hafliða, hvor det 

fortelles det om en bryllupsfest på Reykjahólar i 1119, hvor to proto-fornaldersagaer, nå 

dessverre tapt for oss, blir lest opp.
103

 Det er ikke alle disse sagaene som er like lette å datere, 

og det finnes flere metoder å gå frem for å gjøre dette. En måte å gjøre dette er å kun basere 

seg på dateringen av selve manuskriptene de aktuelle sagaene opptrer i. Denne metoden har 

midlertidig en svakhet ved at flere av de sagene vi regner som fornaldersagaene finnes da bare 

i sene avskrifter fra 1700-tallet, og vil etter denne metoden ikke kunne kategoriseres som en 

fornaldersaga. Hrólfs saga kraka finnes for eksempel bare i avskrifter på papir hvor ingen er 

eldre en 1650.
104

 En annen måte å avgjøre en sagas alder på er ved hjelp av filologiske 

verktøy å datere selve innholdet i sagaen. Det innebærer at man daterer de litterære 

elementene, temaene og språket i en saga. Det skjedde endringer i det islandske språket i 

middelalderen som kan indikere noe om tekstens alder.  Avskriftene fra 1700-tallet har i det 

minste den fordelen at opplysningstidens forskningsstandard førte til at avskriveren ofte var 

tro mot originalen og ikke prøvde å endre innholdet eller språket. Denne måten å datere 

fornaldersagaene på har også ført til at noen forskere daterer innholdet som mye eldre enn 

manuskriptene vi har i dag. Torfi Tulinius bruker for eksempel historiene fra fornaldersagaene 

som et innblikk inn i 1200-tallet, og da særlig som uttrykk for sosiale spenninger og følelser 

blant islendingene om overgangen fra fristat til norsk skattland i 1262/4.
 105 
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  Jeg har i oppgaven min valgt å fokusere på perioden ca. 1300-1400, fordi det er i 

denne perioden de fleste historikere daterer fremveksten av fornaldersagaene som sjanger, 

men også perioden hvor vi ser produksjonen av mange relevante manuskripter.
106

 Men disse 

måtene å lese sagaene på trenger ikke nødvendigvis være motsetninger. Tilvenningen og 

problematikken rundt Islands innlemmelse i det norske riket varte nok lengre enn den akutte 

situasjonen på slutten av 1200-tallet, jeg mener derfor at denne tolkningen ikke nødvendigvis 

står i noe motsetningsforhold til å bruke fornaldersagaene som levninger fra 1300-tallet. Et 

viktig aspekt ved dette er at arbeidet med manuskripter og avskrifter var annerledes i 

middelalderen enn det ble gjort senere på 1600- eller 1700-tallet og i dag. En avskriver i 

middelalderen var i mye større grad med i den kreative prosessen og hvis noe var uforståelig 

eller uklart endret de det. De endret også plottet eller valgte å fokusere og utvide noen deler 

av en historie og legge mindre vekt på andre deler.  Så selv om det skulle vært tilfellet at 

1300-tall manuskriptene er kopier av tidligere manuskripter fra 1200-tallet, eller om det er 

historier som er overlevert muntlig, ville avskriveren på 1300-tallet mest sannsynlig tilpasset 

teksten til sitt eget samfunn og for å tjene en funksjon som gir mening for den tiden.
107

 Dette 

er spesielt tydelig når man har flere ‘tekstvitner’ eller versjoner av en saga tilgjengelig, som 

stammer fra litt forskjellige perioder.
108

 Da kan man se hvordan skriverne i middelalderen har 

endret og lagt til elementer. Disse endringene er spesielt interessante. Fornaldersagaene er, 

som jeg kort har nevnt, komplekse i den forstand at de inneholder mange forskjellige 

‘modaler’. De er skrevet på 1300- eller 1400-tallet, de handler om perioden rundt 700-900, og 

de henter inspirasjon fra muntlig overleverte historier og dikt som i noen tilfeller kan dateres 

som svært gamle. Det er altså mange hensyn å ta når man skal trekke frem 1300-talls 

mentalitet i disse sagene, siden man potensielt må trenge gjennom flere lag av uttrykk. Da kan 

slike forskjellige tekstvitner være verdifulle i arbeidet med å finne ut hva i sagaene som er 

klare 1300-talls elementer, hva som kanskje er eldre og hvordan sagaen har utviklet seg. De 

fleste oversettelser av sagaer og ‘scolarly editions’ av fornaldersagaer tar utgangpunkt i et 

manuskript som blir sett på som det ‘opprinnelige’. Andre versjoner av sagaen hvor innholdet 

er ulikt blir sett på som avvik, så de fleste trykte versjoner av fornaldersagaer tar 

utgangspunkt i et manuskript og bruker kanskje en eller flere andre versjoner til å fylle ut hull 

i historien. Når man snakker om en saga så betyr dette altså alle tekstvitnene som tilsammen 
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utgjør denne historien.  

 En annen litterær sjanger som gjorde seg gjeldene på Island i perioden, og som i ulik 

grad kan ha inspirert utviklingen av fornaldersagaene, er oversatte kontinentale 

ridderfortellinger som ble svært populære ved det norske hoffet på midten av 1200-tallet.
109

 

Forholdet mellom riddersagaene og fornaldersagaene er ikke helt avklart, men det er 

elementer som tyder på at fornaldersagaene kan ha blitt inspirert av dem, eventuelt at de har 

vokst frem som en slags motpol til riddersagaene.
110

 En annen mulig forklaring er at 

fornaldersagaene fantes i skriftlig eller muntlig form, for så å ha blitt skrevet ned eller 

gjenskrevet med inspirasjon fra riddersagaene. Fornaldersagaene kan altså ha vært inspirert av 

oversatte kontinentale ridderlige romanser som ble populære i Skandinavia i perioden rett før 

fremveksten av fornaldersagaene som sjanger, Edda dikt og genealogier.
111

 Begrepet 

fornaldersaga er moderne og det er vanskelig å si i hvilken grad islendinger skilte mellom 

forskjellige typer litteratur på samme måte som vi gjør i dag. De store samlemanuskriptene vi 

har fra perioden blander sagasjangere, og mye tyder på helt andre kriterier i 

utvelgelsesprosessen. Av disse er geografisk og genealogisk hensyn og tematikk de mest 

fremtredende.
112

 Det er i denne perioden store samleverk som Hauksbók fra slutter 

begynnelsen av 1300-tallet og Flateyarbók fra slutten av 1300-tallet blir produsert, begge 

store påkostede verk hvor begge inneholder fornaldersagaer i tillegg til et bredt spekter av 

annen sagalitteratur.  

  Fornaldersagaene som sjanger blir igjen delt inn i tre undergrupper av noen 

historikere. Disse undergruppene er; Heldensagas (heroiske sagaer) er de verkene som henter 

inspirasjon fra eldre heroisk tradisjon. Wikingersagas (vikingsagaer) er de som man har noen 

trekk fra eldre heroisk tradisjon, men som i større grad er fjernet fra dette og deler flere 

fellestrekk med romanser. Samt Abenteuersagas (eventyrsagaer) som har såpass mye til felles 

med riddersagaer at sett bort ifra geografien i disse sagenene det lite forskjell mellom de to.
113

 

De yngre Abenteuersagas var formet, i det minste delvis, etter modellen av ridderlitteratur 

oversatt til norrønt.
114

 De eldre sagaene av samme sjanger slik som Völsunga saga, Hervarar 

saga ok Heiðrek konungs og Hrólfs saga kraka ble gitt aristokratiske trekk, selv om deres 

materiale daterte tilbake til en periode før importen av ridderlige fortellinger og materiale som 
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blir behandlet er egentlig heroisk.
115

 Den første kategorien, med heroiske fornaldersagaer, er 

de som har blitt høyest ansett blant forskere på grunn av deres videreføring av den poetiske 

tradisjonen.
116

 De to andre derimot, i likhet med riddersagaene, har blitt stemplet som 

smakløse, degenerte, blottet for kunstnerisk uttrykk, beklagelige produkter av 

nedgangsperioden som skal ha funnet sted etter slutten på fristatstiden på Island, ironisk nok 

var også disse historiene de mest populære i sin samtid.
117

 

 

Funksjon 

Fornaldersagaene ble skrevet i et aristokratisk miljø som i økende grad identifiserte seg med 

et aristokrati andre steder i Europa. Den politiske situasjonen i perioden fornaldersagaene 

mest sannsynlig har oppstått, i alle fall ført i pennen, var preget av en islandsk overklasse som 

nå var blitt underlagt en fremmed kongemakt og prøvde å heve sin egen stilling i en slik ny 

situasjon.
118

 Fornaldersagaene blir ofte tolket som adresseringer mot de problematiske sidene 

ved å være en ung aristokrat under en fremmed kongemakt, ikke bare de problematiske 

sidene, men også potensielt utløp for skjulte fantasier og sosiale spenninger. Det urealistiske 

formatet og de urealistiske elementene i fornaldersagaene gjorde det enklere for 

sagaforfatterne å diskutere sosial-politiske forhold.
119

 I tillegg til å være underholdning kan 

man også se andre funksjoner de kan ha hatt. Historier om hvordan du kan oppnå hell og 

lykke ved å søke deg ut og overvinne rike skjoldmøyer kan ha vært en forlystende tanke i et 

samfunn som i sitt forsøk på å nærme seg både norsk lov og kultur hadde innført 

primogenitur. Dette satt en stopper for praksisen med delingen av arv som noe som faren 

kunne avgjøre selv og hvor den også kunne bli delt med uekte barn.
120

 Kanskje fortellinger 

om hvordan unge menn kan bli med i kongens hird og oppnå suksess, rikdom og status under 

hans gunst var en drøm som ble delt av mange aristokratiske lillebrødre på Island anno 1300.  

 

Thus we may say that the world depicted in fornaldersögur is both alien and familiar, remote in 

time and place but close enough to be recognizable to medieval Icelanders as similar to their 

own, socially elevated but still understandable in terms of family structures and kinship 

relations. It provides a mirror, often distorted and exaggerated, but still familiar, in which 
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Icelanders of the thirteenth and fourteenth centuries could recognize themselves and their own 

society. 
121

  

 

En annen funksjon kan ha vært en opplærende effekt. Hvis disse historiene var underholdning 

for kongens hird på Island, eller aristokratiet som hevet sin stilling i hans gunst vil de også, 

frivillig eller ufrivillig, ha reflektert over hva som ble ansett som god eller dårlig oppførsel. 

Den tredje funksjon er kanskje den mest åpenbare, den handler om å etablere sin egen makt. 

Etterkommerne etter heltene fra islendingesagaene hadde fått skrevet deres historier for å 

rettferdiggjøre sin makt i samfunnet og sin rett over visse landområdet. På samme måte sporet 

forfatterne av fornaldersagaene de skandinaviske kongene og heltene til slekter på Island. I en 

ny politisk situasjon gir denne måten å spore sin slekts opphav på mening. Som jeg 

innledningsvis skriver om er det mye som tyder på at fornaldersagaene kanskje er svært egnet 

til å analysere samtidige spenninger og holdninger fordi sagaforfatterne kunne tillate seg selv 

en stor grad av kunstnerisk frihet og derfor legge igjen mye av sin egen samtid i disse 

historiene. Som Torfi Tulinius skriver i sin bok The Matter of the North om de forskjellige 

funksjonene fornaldersagaene hadde i det islandske samfunnet:  

 

Not only was the fornaldarsaga the one literary genre in which Icelanders’ wish-fulfilment 

fantasies were played out, it was also the one tailored precisely for the handling of vexed and 

hidden problems, by virtue of its long-ago, far-away, and pagan setting.
122

  

Relevante tolkninger 

Fremstillinger av annerledeshet i et slikt materiale kan være svært ulike. I noen tilfeller vil det 

kun være noen få setninger i en saga som kan kaste lys over denne tematikken. Andre ganger 

kan man i, mer eller mindre, sentrale karakterer som opptrer og blir beskrevet som annerledes 

analysere hvordan dette blir behandlet. Fornaldersagaene er selvstendige verk som har 

oppstått i forskjellige kontekster, spesifikke kontekster vi i varierende grad har kjennskap til. 

Det er både vanskelig å isolere fremstillinger eller karakterer i en fornaldersaga helt fra 

historien, narrativet og konteksten de opptrer i, dermed krever hver enkel saga spesiell 

oppmerksomhet. Samtidig har disse sagaene og historiene blitt produsert, kopiert og redigert i 

miljøer og kontekster som ofte var relativt like hverandre og kan brukes til å kommentere den 

samme kulturelle situasjonen.  
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 Et annet viktig aspekt er at på tross av at store deler av disse sagaene nok ikke ble 

oppfattet som sanne av alle islendinger på 1300-tallet, så handler de fleste om for-historiske 

helter som endte opp som forfedrene til skandinaviske menn og kvinner, og da også 

islendingene selv. Fornaldersagaene avslører ikke bare samtidige holdninger om deres egen 

tid, men også historien til senmiddelalderens islendinger, eller kanskje heller hvilken den 

historien ønsket seg. Et eksempel som ofte blir nevnt i forbindelse med hvordan islendingene 

og andre oppfattet fornaldersagaene som sjanger, og om innholdet i dem ble regnet for å være 

sant, er i Sturlunga saga når Kong Sverre sier, om Hrómund Grípssons saga, at det er en 

«lygisögur».
123

 Samtidig trekker forfatteren frem at mange regner sin ætt fra Hrómund og 

blant dem Ingólf, den første landnåmsmannen på Island. Sverrir Jakobsson tolker dette på en 

litt annen måte og mener at det kanskje er et tegn på konflikten mellom den norske kongen og 

islandske høvdinger at Sverre trekker i tvil historien om det noble opphavet til sistnevnte. 
124

 

Så selv om man nok kanskje kan anta at de ikke trodde på disse historiene i sin helhet kan det 

være grunn til å tro at de forsto hovedessensen i disse sagaene som å til en viss grad være 

sanne. Og det er i alle fall ingen tvil om at mange av dem var svært populære, for på tross av 

sannhetsgehalten til disse «lygisögur» mente Sverre at de var de mest underholdende.
125

 

Motivasjonen bak produksjonen av disse litterære sjangrene som blandet historie og romanse 

kan sees også andre steder i Europa. De ønsket å gi et mer nobelt opphav til samtidige 

politiske makthavere og legitimerte dem ved å gi dem et fantastisk opphav.
126

  Prologen til 

Göngu-Hrólfs saga kan kanskje tilby litt innsikt i hvordan sagaforfatterene selv så 

«kunnskapen» de formidlet og i hvilken grad de formidlet en sann historie: 

  

[...]Nú Þótt Þessi saga Þiki eigi samhljóða verða öðrum sögum, Þeim er atgánga Þessu máli um 

manna nöfn ok atburði, hvat er hverr vann eða gerði með frægð eðr vizku, fjólkýngi eðr 

svikum, eðr hvar höfðíngjarnir ríktu, Þá er Þat líkligast, at Þeir, er skrifat hafa ok samsett Þessi 

tíðindi, muni eitthvert hafa fyrir sér haft, annathvârt forn kvæði eðr fróðra manna sögn.  [...] 

Stendr Því bezt at lasta eigi eðr kalla lygð fróðra manna sagnir, nema hann kunn með meirum 

líkindum at segja eðr orðfærligar fram at bera, hafa ok forn kvæði ok frásagnir meir verit 

framsett til stundligrar gleði enn ævinsligs átrúnaðar, verðr ok fátt svâ ólíkliga sagt, at eigi 

finnist sönn dæmi til, at annat hafi svâ orðit, Þat er ok sannliga ritat, at guð hefir lánat heiðnum 

mönnum, einn veg sem kristnum, vit ok skilníng im jarðliga hluit, Þar með frábærililgan 
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frækleik, auðæfi ok ágæta skapan. Nú verðr hér endri á Þessu máli fra Hrólfi Sturlaugssyni ok 

hans afreksverkum; hafi hverr Þökk, er hlýdri, ok sér gerir skemtan af, en hinir ógleði, er 

ángrast við, ok ekki verðr at gamni. Amen
127  

Jeg er heldigvis ikke ute etter en objektiv sannhet og føler intet behov for å kalle lærde menns 

historier for løgn. Det virker som om sagaforfatteren er bevisst på at deler av slike svært 

gamle historier nok ikke er veldig sikre kilder, men på den andre siden er det ingen som 

egentlig heller kan kalle de løgn, siden de heller ikke kan vite noe sikkert om fortiden. Han 

prøver også å legitimere troen på fantastiske ting hedenske menn gjorde ved å minne om guds 

allmektighet, og at selv om de ikke visste om den sanne vei, så jobbet gud enda gjennom dem, 

slik han gjør gjennom mennesker i dag. Etter min mening viser denne prologen en forståelse 

av sannheten i fornaldersagaene som er akkuratt den sannheten jeg vil undersøke, en subjektiv 

en. 

  Jeg har valgt å se på og analysere et utvalg fornaldersagaer som jeg da brukes som 

rammeverk for oppgaven. Disse er Hrólfs saga Kraka, Egils saga Einhenda ok Ásmundar 

Berserkjabane, Hálfdanar saga Brönufóstra og Göngu-Hrólfs saga. I alle disse møter vi ulike 

typer annerledeshet på flere måter. I tillegg bruker jeg enkelthendelser, karakterer og 

beskrivelser av «andre» som finnes i andre fornaldersagaer for å vise et bredere bilde og finne 

ut om en beskrivelse er typisk eller utypisk for sjangeren og perioden. Jeg baserer meg da på 

C. C Rafns Fornaldarsögur Nordlanda fra 1829, i tillegg har jeg konsultert norske 

oversettelser og bruker disse hvor det er tilgjengelig. Hvilke oversettelser jeg da bruker og 

avskrifter de er basert på går jeg nærmere inn på under «Utvalgte sagaer». Det er noen 

problemer knyttet til å bruke Rafns utgivelse av fornaldersagaene siden den i noen tilfeller 

kan være litt utdatert. For eksempel finnes det en eldre og kortere versjon av Gautreks saga 

enn den Rafn publisete i sitt samleverk. Så selv om det er Rafns yngere utgave av sagaen de 

fleste referer til som Gautreks saga, er ikke dette den opprinnelige versjonen.
128

 Nyere 

utgaver, basert på Rafns utvalgt har kommet ut. Disse er Fornaldarsögur Norðrlanda (1885-

89 gitt ut av bjarni Vilhjálmsson), Fornadarsögur Norðurlanda (1943-44 gitt ut av Bjarni 

Vilhjálmsson og Guðni Jónsson) og Fornaldarsögur Norðurlanda (1950 og 2.opplag 1952-

54).
129

 Det er versjonene man finner i disse oppdaterte verkene de norske oversettelsene ofte 

baserer seg på. Så for å være sikker på at det ikke er avvik i hva som står i Rafns versjon 

bruker jeg også de norske oversettelsene til å dobbeltsjekke at det er det samme som står. 

                                                 
127

 «Göngu-Hrólfs saga» i C. C. Rafns Fornaldarsögur Nordrlanda, bind 3,364 
128

 Kalinke, «Endogamy as the Crux of the ‘Dalafífla Þáttr’»,  107-108 
129

 Kleivane, «Sagaene om Oddr og Eiríkr», 27 



28 

 

Hvilke manuskripter som ligger til grunn for hver saga i de norske oversettelsene kommer jeg 

til å beskrive nærmere under.  

  Jeg har valgt å strukturere oppgaven min tematisk etter grad av annerledeshet, i 

motsetning til å ta for seg hver enkelt saga individuelt. Dette er fordi at selv om 

fornaldersagaene er selvstendige verker så har de en del likhetstrekk som gjør det svært 

spennende å bruke komparativt, i alle fall innenfor et nokså spesifikt tema og problemstilling. 

Å strukturere oppgaven min på denne måten gjør det også mulig for meg å trekke inn flere 

fremstillinger av annerledeshet fra andre fornaldersagaer for vise et større bilde. Da kan man 

danne seg et bilde av hvorvidt og i hvilken grad beskrivelsene spriker, eller om de danner et 

samstemt bilde. Utfordringen med dette er at hver saga er sin egen enhet og hendelsene og 

fremstillingene i den må ofte forstås i sammenheng med resten, siden det er en konstruert 

narrativ og ikke en tilfeldig samling av litterære uttrykk.  

 

Hrólf saga Kraka 

Hrólfs saga kraka har navn etter og handler om den danske kongen Rolv Krake som skal ha 

levd på 500-tallet. Sagaen om Rolv Krake finnes i flere versjoner og historien dukker også 

opp i andre tekster, blant annet i Saxo Grammaticus Danmarks historie fra 1200-tallet (ca. 

1208-22
130

) og de anglosaksiske diktene Widsith og Beowulf fra rundt 700-tallet. Sagaen 

finnes som sagt bare i avskrifter på papir, hvorav ingen er eldre enn fra rundt 1650.
131

 I tillegg 

til Rafns utgave har jeg konsultert den norske oversettelsen av Erik Eggen, revidert av 

Øystein Frøysdal og utgitt av Det Norsk Samlaget i 1962. Til grunn for denne versjonen 

ligger oversettelsen til Finnur Jònssons utgave av sagaen, som bygger på håndskriftene AM 9 

fol., der teksten er avskrevet av den islandske presten Jòn Erlendsson.
132

 

  Sagaen består grovt sett av to parallelle historier eller genealogier. Den ene om kong 

Helge og hans etterkommer, altså Rolv Kráke. Den andre historien handler om kong Ring og 

hans etterkommere frem til hans barnebarn Bodvar, som endte opp med å tjene ved kong 

Rolvs hoff.  Sagaen begynner med å fortelle om brødrene Halfdan og Frode som var 

kongssønner i Danmark. Det oppstår en konflikt mellom dem som gjør slik at Frode brenner 

Halfdan inne, men de to sønnene hans Helgi og Hroar klarer og rømme og gjemmer. Hroar tar 

over Northumbria, mens Helgi styrer Danmark og prøver å gifte seg med den saxiske 
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dronningen Olof. Hun vil ikke dette og ydmyker han, han tar igjen ved å voldta henne. Dette 

fører til at hun får en datter som hun ikke vil vite av og setter bort. Senere blir Helgi forelsket 

i denne kvinnen uten å vite at det er hans datter og de får sønnen Rolv Kråke før Olov 

kommer for å oppklare misforståelsen og Yrsa (som datteren heter) gifter seg med en svensk 

konge. Samtidig får vi høre om Kong Ring som gifter seg med en samisk kvinne som kaster 

en forbannelse over stesønnen sin Bjørn, slik at han blir til en bjørn om dagen. 

Barndomskjæresten hans Bera ser i øynene til bjørnen at det er Bjørn og tilbringer nettene 

med han. Hun blir gravid, stemoren Kvit får bjørnen drept og presser Bera til å spise av 

kjøttet. Noe som fører til at de får tre sønner, hvorav to er fysisk deformerte. Den siste Bodvar 

er ikke det, men usedvanlig sterk. Han ender opp med å tjene i Kong Rolfs hird. Helgi har i 

løpet av denne tiden også forgrepet seg på en alvekvinne og neglisjert løftet han ga henne om 

å passe på barnet som kom til å komme. Dette barnet Skuld, vokser opp og egger sin mann til 

å møte Rolv på slagmarken. Hvor han dør, på grunn av Skuld.   

Egils saga Einhenda ok Ásmundar Berserkjabana 

Egils saga Einhenda er en av sagaene som har nytt særlig stor popularitet, og det har vist seg 

at den igjen har påvirket andre sagaer. Sagaen har overlevd i flere håndskrifter og i 50-60 

strofer med rim fra tiden rundt 1500-tallet.
133

 Sagaen finnes i tre pergamenthåndskrifter fra 

1400-tallet, AM 3431 4o, AM 589 4o og AM 577 4o.
134

 

  Mesteparten av handlingen dreier seg om Egil Einhendte og Åsmund Berserksbanes 

møte og ferd østover for å redde to kongsdøtre som har blitt bortført. Faren til de to jentene er 

kong Hertrygg som styrer øst i Russland, mellom Hunaland og Gardarike. På sin reise nord-

østover møter Egil og Åsmund jotner og troll oftere enn de møter mennesker. Sagaen 

inneholder også livshistoriene til Egil og Åsmund, samt historien til jotunkvinnen Arinnevja 

som ender opp med å redde de to. Videre får vi vite at begge døtrene til Hertrygg har blitt 

bortført av jotner i dyreham, og at ingen klarer å finne dem. Året etter kommer Åsmund 

Berserksbane til landet. Han blir tatt godt imot og blir hos kongen, noen måneder senere blir 

landet plyndret av en mann ingen av kongens menn klarte å stoppe, nemlig Egil Einhendte. 

Åsmund går imot han, men etter at de viser seg jevnbyrdige i kamp bestemmer de seg for å 

legge ned våpnene og sverge forsterbrorskap til hverandre. De står begge foran kong Hertrygg 
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og blir gjort til hans landverjemenn, deretter drar de ut for å lete etter de to bortførte 

kongsdøtrene. Den vinteren kommer de nord til Jotunheimen. Når de forlater båtene og 

begynner å utforske landet og lete etter mat, men ikke finner noe vilt å spise prøver de å slakte 

en bukk som beiter. Før de får gjort dette kommer en jente ved navn Skinnevja og forteller 

dem at de nettopp har forsøkt å stjele fra dronningen av Jotunheimen, Arinnevja. Jenta viser 

seg å være datteren hennes og Åsmund og Egil følger henne hjem og får møte dronningen. Nå 

får vi høre hovedpersonene Åsmund, Egil og Arinnevjas, livshistorier. Hun forteller videre til 

de to at kongsdøtrene skal bli giftet bort til jotunbrødrene som har lagt krav på tronen i 

Jotunheimen, og at alle jotnene skal møtes å bestemme seg for hvilken av kongsdøtrene som 

er mest egnet og hvilken av brødrene som blir den beste kongen. Sammen drar de for å redde 

kongsdøtrene fra de andre jotnene. 

Hálfdanar saga Brönufóstra 

Hálfdanar saga brönufóstra er en mindre kjent fornaldersaga, den finnes i mange 

manuskripter og har ofte blitt koblet til Illuga saga Griðarfóstra fordi plottet har likheter og 

de ofte dukker opp i samme manuskripter. Det er vanskelig å daterer Hálfdanar saga 

brönufóstra og den har ikke fått mye oppmerksomhet fra forskningsmiljøet i de senere årene 

som har ført til gjennombrudd i dateringen, men den er antatt at kan dateres til 1300 eller 

1400 tallet.
135

 Manuskriptene sagaen dukker opp i er ofte relativt sene avskrifter. Blant de 

eldre manuskriptene som inneholder denne sagaen er AM 152 fol. ganske kjent og er datert 

mellom 1300-1525.
136

 AM 589 e 4to dateres til mellom 1450-1500.
137

 Vi kan med sikkerhet si 

at denne sagaen har eksistert før 1450, og det at den har overlevd i det store samleverket AM 

152 fol. fra 1500-tallet kan tyde på at fortellingen har vært populær, selv om den er relativt 

ukjent og kanskje litt obskønt fra vårt synspunkt.  

  Sagaen handler om Halfdan som mister både broren og faren når han var ung når noen 

berserker tok landet til faren. Farens trofaste jarl finner han og søsteren etter slaget og tar de 

med til Bjarmeland hvor de kan bo hos broren til jarlen. Herfra drar Halfdan til Helluland 

hvor han først sloss mot to troll og redder noen skotske jarlebarn som siden følger han. Han 

møter også Brana, som er halvt jotne, og innleder et forhold med henne som fører til at de få 

et barn. Brana oppmuntrer Halfdan til å dra til England for å be om hånden til den engelske 
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prinsessen Marsibel og utstyrer han med alt han trenger. Han gjør dette, og med Branas mye 

trengte hjelp kommer han seg gjennom sin tid i England og får prinsessen. Senere i historien 

vinner han tilbake kongeriket sitt før han drar tilbake til England og Marsibel.    

Göngu-Hrólfs saga  

Göngu-Hrólfs saga er en fornaldersaga fra rundt 1300-tallet.
138

 Sagaen har hatt stor 

popularitet og har overlevd i minst 68 manuskripter, og antall tapte tekster, kalkulert av Ralp 

O´Connor og basert på Matthew Driscolls «estimerte manuskripts overlevelses rate» er det 

sannsynlig at tallet er så høyt som 1100 tekster.
139

 Man vet lite om opprinnelsen til sagaen og 

enda mindre vet vi om forfatteren.  Sagaen finnes bare i sene papiravskrifter, så det er veldig 

vanskelig å vite når sagaen er fra. I henhold til tredelingen av fornaldersagaene hører den til 

kategorien «Abenteuersaga». 
140

 

  Rolf er sønnen til Sturlaug Starfsama, han drar fra farens gård for å gjøre noe ut av seg 

selv, men er uheldig og møter bondesønnen Vilhjam på veien som lurer han slik at han må 

gjøre alt han sier. Når de kommer til Gardarike, som nettopp har blitt erobret av en som 

kommer fra Gestrekalandi og heter Eirik, ender Rolf opp med å måtte gjøre mange ting som 

Vilhjelm tar æren og belønningen for. Datteren til den avdøde kongen Hreggvider som pleide 

å styre Gardarike bor der enda og hun har insistert på at faren hennes skal bli hauglagt med 

tingene sine. Et ønske den nye kongen Eirikr innvilger henne. Etter hvert blir Vilhjams spill 

avslørt og Rolf kan oppnå ting for seg selv. Han drar til England hvor han hjelper en i følget 

sitt med å ta tilbake landområder som har blitt fratatt hans far før han drar tilbake og gifter seg 

med den russiske prinsessen Ingegerd.  
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2  ‘Analoge andre’ – De britiske øyer og 

Europa  

Aalto definerer ‘analoge andre’ som de som blir fremstilt som ganske like samfunnene i 

Skandinavia. Dette er i all hovedsak snakk om De Britiske øyer og Vesteuropeiske land som 

Tyskland og Frankrike. Aalto beskriver denne kategorien som ‘andre som ikke ble oppfattet 

helt som annerledes’ i verdensbildet til sagaforfatterne.
141

 Sverrir Jakobssons begrep 

Norðurlönd er svært relevant i denne konteksten. Det er tanken om at det blant de øvre 

sjiktene i samfunnet i de nordiske landene fantes en egen kultur som ikke var geografisk 

betinget, men grunnet i kulturelle og sosiale faktorer.
142

 Begrepet Norðurlönd inneholdt 

områder og land som var relativt langt unna Middelhavet og de kristne kjerneområdene.
143

 

Disse avgrensningene mellom landene var ofte basert på høvdingætter som var av norrøn eller 

skandinavisk natur og opphav.
144

 Norden i denne forstand er da større enn det vi ville betegnet 

som Norden i dag, og inkluderer blant annet De Britiske øyer og andre Vesteuropeiske 

land.
145

  De som i fornaldersagaene blir fremstilt som ‘analoge andre’ er i stor grad de samme 

som de som kategoriseres av Aalto i hennes undersøkelser av Heimskringla. Men som jeg 

skal vise i dette kapittelet, finnes det forskjeller og likheter mellom hvordan de ‘analoge 

andre’ blir fremstilt, både mellom de forskjellige sagasjangre, og innad i det vi kategoriserer 

som fornaldersaga. Disse forskjellene kan kaste lys over samtidige politiske hendelser og 

mentaliteter. Aalto inkluderer også Gardarike i sin gjennomgang av ‘analoge andre’, dette 

reflekterer kildematerialet hennes. Sverrir skriver også at Gardarike har tilhørt den kulturelle 

enheten Norðurlönd, men jeg har valgt å ta opp Gardarike under kategorien ‘mellom analoge 

og digitale andre’. Jeg er enig i forståelsen av Gardarike som analogt annerledes, særlig i en 

tidligere periode enn den jeg jobber med. Også i fornaldersagaene blir Gardarike enda 

presentert som familiært, og som tett knyttet til Skandinavia, men i disse tekstenes mer 

mytiske kontekst er det interessant å se Gardarike i sammenheng med de mer perifere 

områdene rundt. I tilegg vil jeg også argumentere for (i kapittel 4) at fornaldersagaene ikke 

alltid fremstiller rikene rundt som helt klare ‘digitale andre’. 

  Det er mye som tyder på at de øvre sosiale sjikt i England var del av en slik nordisk 
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kultursfære fra tidlig middelalder, og i fornaldersagaene finner vi flere steder uttrykk for at 

øyene i vest ligger innfor dette begrepet. I Ragnars saga Loðbrókar står det om borgen Ivar 

Beinlause, sønnen til Ragnar Lodbrok, bygger i England ved navn Lúndunaborg at «[…] hún 

er allra borga mest ok ágæzt of öll Norðrlönd.»
146

 Begrepet Norðurlönd forekommer hyppigst 

i fornaldersagaene, og ikke like mye i tidligere tekster, hvor det kanskje ville vært mer 

relevant.
147

 Hvorfor følte forfatterne av fornaldersagaene at det var viktig å inkludere De 

britiske øyer i sin egen geografiske enhet eller kulturelle sfære?  

  Noen indikasjoner på hvordan islendingene så på seg selv og sin egen plass i verden 

kan man finne i de ‘historiske’ tekstene deres. Jeg skriver historie i anførselstegn, for selv om 

de handler om opphavet til forskjellige slekter og forklarer hvordan de nordiske landene ble 

befolket, ligger de sjangermessig nærmere fornaldersagaene enn et historisk verk. Det som 

Rafn har kalt Sögubrot af nokkrum fornkonungum í Dana ok Svíaveldi fra ca. 1300 er en kilde 

til verdensbildet til islendingene på 1300-tallet og hvilke nasjoner de regner som en del av sin 

historie.
148

 Det fortelles det om det historiske slaget ved Bravellir hvor den danske kong Ring 

samler en stor hær mot onkelen sin Harald Hildetann, den mytiske kongen av Northumbria. 

Harald har en mann under seg ved navn Bruni. Hirden hans inkluderer også Svein Sámr
149

 

Gneip den gamle, Gard, Brand, Blæng, Teit, Tyrvíng og Hjalte.
150

 Skjoldmøyene Visma og 

Heid deltar også i slaget. Vedbjörg het en skjoldmøy som kom til kong Harald med stor hær 

sør for Gotland. Og med seg hadde hun mange store menn «af Þeim öllum var mestr og 

ágætastr Ubbi enn Fríski, Bratr Írski, Ormr Enski, Búi Brámuson, Ari eineygi, Geirálfr.»
151

  

Videre står det også at det i tillegg kommer en hær fra Vindland.
152

 Her ser vi at 

sagaforfatteren knytter skandinavisk historie sammen med historien til hele Nordurlanda. 

Sögubrot af fornkonungum nevner også hvordan engelskmenne senere tok tilbake 

Northumbria fra Ring. «Svá konúngr er nefndr Aðalbrikt, er kominn var af ætt Ellu konúngs, 

Þess er drepit hafði Hálfdán Ylfíngr, ok lagði undir sik Þann hluta Englands, er 

Norðimbraland heitir; Þat hlut átti Hríngr konúngr, ok áðr haraldr konúngr;» Det står at han 
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rådde over dette riket i lange stunder, og at sønnene hans var konger i Northumbrian etter 

hans død. 
153

 

2.1 Hvor befinner vi oss geografisk? 

Geografisk befinner vi oss i Europa, og vestover til De britiske øyer, samt øyene som utgjorde 

en del av både det norske og skotske herredømme over en lang periode som Orknøyene
154

, 

Shetland, Man-øyen og Ross
155

 er også politisk viktige i denne sammenhengen, selv om de 

ikke er like fremtredende i fornaldersagaene som andre steder. Saxland er i fornaldersagaene 

de tyske områdene sør for Danmark.
156

 Andre steder som blir nevnt er Vallandi, i dagens 

nordlige Frankrike, og Frakkland. Den geografiske kunnskapen om De britiske øyer i 

sagalitteraturen vitner sjelden som førstehåndsinformasjon, noe som kan skyldes flere ting.
157

 

Det ene elementet er at kontakten mellom Island og England ikke var så veldig tett. Samtidige 

kilder gir ingen indikasjon om noe særlig engelsk nærvær på Island under fristatstiden, selv 

om det i Grágas er spesifisert hva som skjedde med eiendelene til en engelskmann som døde 

på Island.
158

 Dette viser at det må ha vært noen engelskmenn der, kanskje kjøpmenn, men det 

er først helt på slutten av 1300-tallet og begynnelsen av 1400-tallet at kontakten mellom 

Island og England ble betydelig. Før dette kan man tenke seg at sagaforfatternes kunnskap 

kom annenhånds, enten gjennom Norge, eller fra tekster de kopierte, for eksempel Bede den 

ærverdiges History of the English church and people, og Breta Sögur som vi har delvis bevart 

i Hauksbók.
159 

 Fjalldal argumenterer for at det kan hende at når England ble scene for 

hendelser i fornaldersagaene og tidligere sagaer så var ikke den geografiske kunnskapen den 

viktigste. Det England vi møter i fornaldersagaene har en annen rolle i historien, en som ikke 

er avhengig av korrekt informasjon.
160

 Noen forskere mener at islendingenes tekster og 

samling av informasjon kom fra et oppriktig ønske om å tilegne seg og formidle kunnskap. 

Selv om dette nok ikke er helt feil er det viktig å forstå at den objektive forskertradisjonen 

som vi forholder oss til i dag ikke eksisterte på samme måte i middelalderen, islandske 
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sagaforfattere i middelalderen søkte og skrev ikke informasjon om verden verken ukritisk 

eller uten hensikt.
161

  

2.2 Hvordan blir kontakten fremstilt i sagaene? 

De britiske øyer, England
162

, Irland
163

 og Skottland
164

 møter vi i flere fornaldersagaer. 

Kontakten mellom fornalderheltene og medlemmer av aristokratiet i flere av disse landene 

handler ofte om søken etter godt giftemål, å tjenestegjøre under en høvding eller konflikt. 

Hvordan skandinaver og engelskmenn kommuniserte med hverandre har vært kilde til mye 

forskning og uenighet. I sagalitteraturen kan man finne ‘bevis’ både for at de snakket  et 

lignende språk og forsto hverandre godt, men også det motsatte, at de ikke forstod hverandre 

og skilte mellom de to språkene.
165

 Det står i Ragnarssona Þáttr at ragnarsønnene tok over 

mange land i Europa, før de bestemmer seg for å dra til «[…]Rómaborgar ok vinna hana, ok 

hefir Þeirra hernaðr frægst verit um öll Norðrlönd af Danskri túngu.»
166

 Dette er altså et 

eksempel på at sagaforfatteren, som definerte De britiske øyer som en del av Norðurlönd 

tidligere i sagaen, mener at ikke alle landene innenfor denne betegnelsen snakket med «dansk 

tunge». Det står ikke noe spesifikt om at det er i England de ikke snakker samme språk som i 

Skandinavia, ‘bevisene’ er som sagt tvetydige.  

  Ragnars saga loðbrókar forteller om den danske kongen Ragnar som ifølge sagaen, på 

sine eldre dager, prøver å ta over deler av England med bare to skip og dør der etter å ha blitt 

overvunnet og tatt til fange av den engelske kong Ælla. Når sønnene får høre at faren deres er 

død i England vil den ene broren, Ivar, at de ikke skal hevne ham ved å drepe den engelske 

kongen, men ved å ta imot hans tilbud om en del av riket hans. Dette initierer sønnenes styre i 

England, som kommer opp både i sagaen og i Ragnarssona Þáttr. Forskjellen mellom dem er 

at i Ragnars saga loðbrókar grunnlegger Ivar Beinlaus London, og får så stor del av Ællas 
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rike som han kan merke opp ved hjelp av et kuskinn.
167

 Mens i Ragnarssona Þáttr «gerðist 

Ívar konúngr yfir Þeim luta England, sem hans frændr höfðu fyrrir átt.»
168

 Her viser altså 

sagaforfatteren tilbake til at deler av England før var under skandinavisk kontroll, mens i 

sagaen virker det som om sagaforfatteren heller ville legge vekt på hvordan Ivar «lurer» 

kongen ved å bearbeide kuskinner til en tynn land tråd. 

  Saxland og saxere dukker opp flere ganger i fornaldersagene.
169

 I Völsunga saga står 

det om et bryllup, at «Þeir gengu inní höll Hálfs konúngs; Þar voru Lángbarðar, Frakkar ok 

Saxar;»
170

 Også i Hervara saga ok heidrek konungs møter vi flere ganger den Saxiske 

kongen.  I Þattir Norna Gest møter vi Saxland når Olav Trygvasson spør Gjest «hvar hefir Þú 

Þess komit til konúnga, er Þér hefir bezt Þótt?» Gestr svarer «[..] Ek var ok með Hlöðvi 

konúngi á Saxlandi, ok Þar var ek primsigndr
171

, Þvíat ek mátti eigi Þar vera elligar, Þvíat Þar 

var kristni vel haldin, ok Þar Þótti mér at öllu bezt.»
172

 Historien om Norne Gest har overlevd 

i to manuskipter, den ene i Flateyarbók fra 1386-94.
173

 Den handler om Norne Gets som 

forteller historier om forskjellige konger han har vært hos til Olav Tryggvasson. Her blir 

Saxland fremstilt som å være tilknyttet kristendom på et tidlig tispunkt, noe som Aalto også 

trekker frem at Saxland ofte blir fremstilt som i Heimskringla. 

   I Hrólfs saga kráka møter vi den danske kongen Helge Halfdansson. Han bestemmer 

seg for å dra ut å prøve å arrangere et ekteskap med Olov, dronningen av Saxsland. Om Olov 

står det at:  

 

Fyrir Saxlandi réð í Þann tíma ein drottníng, er Ólöf hét; hún var á leið, sem herrkonúngar, fór 

hún með skjöld ok brynju, ok girð sverði ok hjalm á höfði. Þannin var henni háttat: væn at 

yfirliti, en grimm í skapi ok stórmannlig; Þat var mál manna, at sú væri beztr kostr í Þann tíma 

á Norðrlöndum, er menn höfðu spurn af, en hún vilid Þó öngan mann eiga.
174
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Her blir Olov dronningen av Saxland fremstilt som en meykonungar
175

 som ikke vil 

overvinnes av noen mann. Bortsett fra i Hrólfs saga kraka, Þáttir Norna Gest og Hervara 

saga spiller Saxland en mindre rolle i fornaldersagaene og blir enten nevnt i forbindelse med 

plyndring eller i oppramsing av områder konger har lagt under seg.  

2.3 Hvor mektig er periferien? 

Elisabeth Ashman Rowe har sammenlignet fremstillingene av Skandinavias forhold til De 

britiske øyer i fornaldersagaene, med hvordan det blir fremstilt i Heimskringla. Hennes funn 

viser at forholdet mellom Skandinavia og De britiske øyer i fornaldersagaene blir fremstilt 

forskjellige avhengig av når de ble skrevet.
176

 Hun argumenterer for, som Aalto skriver 

angående Heimskringla, at de eldre fornaldersagaene representerer et mer riktig bilde av 

forholdet mellom Skandinavia og England i fortiden. Altså en situasjon hvor skandinaviske 

konger var aktive på De britiske øyer, mens de yngre fornaldersagaene fremstiller forholdet 

mellom skandinaviske og engelske konger som mer vennlig, hvor de engelske kongene ofte er 

svakere.  Hun deler disse sagaene inn i to grupper. Den første gruppen består av Ragnars 

saga, Ragnarssona Þáttr, Sögubrot af fornkonungum og U versjonen av Hervara saga. Dette 

er fornaldersagaene som handler om myten om vikingstidsimperiet i England og hun kaller 

dem derfor vikingriket-sagaene.
177

 Den andre gruppen sagaer som er Gautreks saga, Göngu-

Hrólfs saga, Hálfdanar saga Brönufóstra, Hrólfs saga Gautrekssonar, Hrólfs saga kráka, 

Sörla saga sterka og Örvar-Odds saga. Disse mener hun ikke legger vekt på myten om 

vikingtidsimperiet, og fra tekstene virker det som om kongerikene i England blir styrt av 

uavhengige engelske konger, ikke overstyrt av skandinaviske. Selv om dette siste poenget 

kanskje må nyanseres litt siden England i Sörla saga sterka er under svensk kontroll.
178

 Hun 

mener at bildet gitt av relasjonen mellom England og Skandinavia er annerledes i de yngre 

enn i de eldre fornaldersagaene, og at de skandinaviske kongene blir fremstilt som 

hjelpsomme overfor de engelske kongene i de yngre. De portretterer i tillegg de Anglo-

saksiske kongene som svake og hjelpeløse herskere. Noe som er en anledning, for de for-
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historiske heltene i fornaldersagaene, til å vise deres evne til å utføre store ting.
179

 De er 

takknemlige og gir heltene gaver, land og døtre.
180

 Som eksempel på dette viser hun til Gange 

Rolv som hjelper Hrafn med å få tilbake sitt kongerike i England, i Hálfdanar saga 

brönufóstra gifter Hálfdan seg med den engelske prinsessen Masibel og styrer riket i England, 

I Hrólfs saga Gautrekssonar dreper Rolv en berserk, stopper kriminalitet og hjelper med å 

avgjøre lovsaker mens han besøker den aldrende kong Ælla i England.
181

 I Örvar-Odds saga 

seiler Odd til England og kjemper sammen med Skolli, sønnen til en engelsk konge som ble 

drept av en motstander. De overvinner motstanderen og Skolli tilbyr Odd kongeriket, noe han 

høflig avslår.
182

 Ragnars saga loðbrokar viser tydelig hvordan man tidlig i middelalderen så 

på hvordan forholdet mellom Skandinavia og de britiske øyer hadde vært. Rowe skriver om 

tre viktige temaer som omhandler forholdet mellom skandinaviske og engelske konger som 

blir presenter i Heimskringla. Disse blir tatt opp igjen, og i noen tilfeller reversert eller endret 

i fornaldersagaene. Det første er den hjelpsomme helten, som man finner i Heimskringla og i 

de yngre fornaldersagaene, men ikke i vikingtidssagaene.
183

 Et annet tema er engelsk 

overlegenhet ovenfor skandinaviske konger. Det tredje temaet er Heimskringlas fremstilling 

av Irland som et sted å plyndre, og irer som svikefulle.
184

 

  Etter at Gange Rolf har vunnet slaget mot kong Eirik i Gardarike er det en i følget 

hans, Hrafn, som avslører identiteten sin. Han heter egentlig Harald og er sønn av en konge 

Játgerr som rådde over Vincestr, men faren hans hadde blitt sveket av Heinrek, som senere 

hadde gjort seg selv konge og fordrevet Hrafn og broren hans derfra. Hrafn ønsket nå å dra 

tilbake og hevne faren sin og ta tilbake landet sitt med hjelp fra Rolv. Hrafn blir introdusert i 

historien når han ankommer en av Rolvs venners residens med broren sin som han kaller 

Krákr.
185

 Sagaforfatteren skriver at «tveir menn ókunnir gengu inn i höllina, Þeir voru miklir 

ok Þrekligir, en lítt búnir at vopnum ok klæðum;»
186

 Hrafn forteller at de «erum við flæmskir 

at ætt»
187

, men det er først når han senere avslører sin identitet at Hrafn, eller Harald, forteller 

at han er en engelsk prins. Han forteller også at Heinrek har mye støtte fra Melaus jarl i 

Skottland og en Dúngall konge. Heinrekr har også en rådgiver som er trollkynd og advarer 
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han om Rolv og Hrafn sin forekommende ankomst. Heinrekr fikk derfor muligheten til å kalle 

inn hjelp fra Melaus og Dúngall og ventet så på Rolv. Denne situasjonen er ganske 

interessant.  

  Det kan virke som om vi her har å gjøre med en rekke britiske småkonger som står 

mot en skandinavisk høvding. Hrafn heter egentlig Harald, broren hans Sigurd og søsteren 

Alfhild, alle veldig typisk norrøne navn. Hrafns motstandere på sin side har navn som 

Dúngall, Melaus, Annis. Navnet til faren hans Játtgeir og onkelen hans Heinrek støtter for så 

vidt ikke denne teorien, siden det er de norrøne navnene på de engelske Edgar og Henrik. 

Men inntrykket av Harald som ikke helt engelsk blir videre bekreftet når Rolv ankommer 

England. Her står det om slaget at «Skotar ok Englismenn voru fyrst mjök ákafir, en Danir 

tóku vel við ok snarpliga»
188

, her er engelskmennene og danskene identifisert som å være på 

hver sin side av denne konflikten. Dette er på en måte ikke så spesielt siden Rolv og hans 

følgesmenn er danske, men slaget står tydelig mellom dansker på den ene siden og 

engelskmenn og skotter på den andre siden selv om de er der på grunn av Harald. På grunn av 

Annis informasjon, og større antall menn har engelskmennene og skottene en fordel og gjør 

det bra i slaget. Vendepunktet blir når Rolv dreper kong Heinrek og det står at «En er Skotar 

ok Englismenn sjá konúng sinn fallinn flýði hverr, sem fætr hafði, ok Því kom við, en hinir 

ráku flótann, ok drápu hvern, er Þeir náðu, ok eigi gekk til gríða».
189

 Jeg er ikke helt enig i at 

disse engelske kongene blir fremstilt som hjelpeløse, han klarer å samle så mye støtte, han er 

godt forberedt på situasjonen, har samlet en stor hær, har en plan for slaget hvor han har 

plassert fylkingene slik at han kan angripe Rolv sin hær fra flere kanter. Slagscenen er 

detaljert og begge sider lider tap. Danskenes seier skyldes i stor grad Gange-Rolvs styrke. 

Men engelskmennene og skottene blir heller ikke fremstilt som spesielt gode eller fryktløse 

krigere. Når slaget er vunnet og Harald tar over Vincester etter sin far står det at «Skotar Þeir, 

er undan komust, fóru á fund Dúngals, ok sögðu honum sínar ófarir, ok mannskaða. Ok at 

Hrólf var líkari tröllum enn mönnum fyrir afls sakir og vaxtar.»
190

 Det er her ganske tydelige 

stikk mot engelskmennenes evner i kamp og manglende fryktløshet. Heinrek er jeg her ikke 

enig i at blir fremstilt som svak eller hjelpeløs, det er bare uheldig for han at han møter sagaen 

protagonist Gange-Rolv som er eksepsjonelt sterk. Etter at Harald har fått tilbake kongeriket 

sitt. Selv om Harald gifter bort søsteren sin til en i følget til Hrafn får han også en kone, Tora, 

og han tilbyr ikke Rolf kongedømmet sitt og vennskapet mellom de to blir fremstilt som 

                                                 
188

 «Göngu-Hrólfs saga» i C. C. Rafns Fornaldarsögur Nordrlanda, bind 3,353 
189

 «Göngu-Hrólfs saga» i C. C. Rafns Fornaldarsögur Nordrlanda, bind 3,356 
190

 «Göngu-Hrólfs saga» i C. C. Rafns Fornaldarsögur Nordrlanda, bind 3,357 



40 

 

gjensidig og vennskapelig.  

  Historien om Saxland i Hrólfs saga kráka er et klassisk «bridal-quest»
 191

  narrativ. 

Dette er et litterært motiv som handler om å dra ut for å finne seg en kone, dette går ofte igjen 

i fornaldersagaene. Her er også temaet om en meykonungar kombiner med dette. Når Helge 

drar for å overtale Olov til å gifte seg med ham. I Helges tilfelle er en slikt «bridal-quest» 

svært lønnsom, det ligger både en viss heder i å kunne «overvinne» en meykonungar, og han 

blir da kongen over hennes land. Andre versjoner funnet av historien om Rolv Kráke 

fremstiller midlertidig Olov og Yrsa på en annen måte. I Rerum Danicarum Fragmenta fra 

1595 av Arngrímur Jónsson den lærde, hvor historien om Rolv Kráke mest sannsynlig er 

bevart fra den delvis tapte Skjöldungasaga, og i Heimskringla fra 1200-tallet, er Olov og Yrsa 

gifte kvinner. Olov er gift med kongen av Saxland og Yrsa er gift med Adils av Sverige.
192

 

Her er historien slik at Helge prøver å seksuelt tilnærme seg Olov når kongen ikke er hjemme 

og blir latterliggjort som i fornaldersagaen. Han kommer også tilbake og voldtar henne i tre 

dager, som fører til at hun blir gravid med Yrsa.
193

 Yrsa blir oppfostrer av moren sin og ble 

senere dronning i Sverige.
194

 Helgi vinner senere en krig mot den svenske kongen og tar Yrsa 

som krigsbytte og gifter seg med henne.
195

 Etter tre år forteller moren hennes sannheten om 

hennes herkomst, hun forteller dette videre til Helgi og han lar henne dra. Han dør i et slag 

fem år senere.
196

  

  I Saxo versjonen finnes ikke Olov, men en Turid på øya Turø blir voldtatt og får 

datteren Yrsa. Siden står det om at han vinner slag mot saxere. Han lager lover i Saxland om 

«at i Saksland skulle drap på ein friboren og ein frigjeven bøtast med sama bot, liksom ville 

gjere det klart at sama trældommen kvilte på alle huslydane åt tyskarane, og at den tapte 

fridommen tevja av ei like stor skam i vilkåra for dei alle».
197

 I Saxos versjon sender Turid 

datteren Yrsa med vilje ned til stranden i håp om at det samme skulle skje med henne og at 

Helge da ville ha begått en slik synd. Saxo bruker lang tid på å fordømme Turids handlinger, 

før han konkluderer med at det allikevel kom noe godt ut av denne spesielle relasjonen, 

nemlig Rolv Krake.  

  Forfatteren av fornaldersagaen har altså endret denne delen av narrativet og derfor 
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skapt en helt ny tematikk i historien. Selv om fornaldersagaversjonen bare finnes i senere 

avskrifter, og dateringen derfor kan være upresis, tyder alt på at dette er en senere versjon av 

historien om Helge. Hvorfor har sagaforfatteren gitt den Saxiske dronning Olov en ny rolle 

som meykonungar? Dette skiller seg ut fra fremstillingen av det kristne Saxland vi finner i 

Þáttir Norna Gest. Her vil jeg komme litt tilbake til det jeg innledningsvis drøfter om 

fornaldersagaenes ambivalente karakter når det kommer til nettopp annerledeshet. Olov kan 

enten være et slags uttrykk for holdninger overfor Saxland, eller, kanskje mer trolig er 

historien endret for å diskutere samtidige tabuer i en fjern kontekst. En mulig forklaring på 

Saxlands endrede rolle kan komme av inspirasjon fra Saxo Grammticus krønike om Danmark.  

  I noen sagaer er det vanskeligere å isolere fremstillingene av annerledeshet og skrive 

om det tematisk enn i andre. Hrólfs saga kráka har en ganske stram oppbygning, hvor løse 

tråder møtes og avsluttes og hendelser må sees i sammenheng med hverandre. Et 

gjennomgående tema i nettopp denne sagaen ser ut til å være behandlingen av kvinner, 

potensielt kvinner som kommer utenfra, altså ‘andre’. Helgi utviser dårlig dømmekraft og 

oppfører seg dårlig mot flere kvinner i sagaen. Han møter en alvekvinne som han forgriper 

seg på og bryter sitt også om å hente deres kommende felles barn. Dette barnet, Skuld, ender 

opp med å drepe Helges sønn Rolv Krake. Rolv i seg selv er et produkt av Helges 

kvinnekrenkende adferd mot Olov som blir voldtatt, som igjen har gjør at hun gir bort barnet 

som kom av dette, og som Helgi senere ender opp med å gifte seg med. Helges oppførsel og 

behandling av kvinner fra ‘de andre’ er altså grunnen til at hans slekt til slutt går under. Dette 

kan forklare hvorfor Olov og Yrsas roller i historien er blitt endret i fornaldersagaversjonen. 

McKinnel tilbyr en mulig forklaring på deler av dette temaet gjennom å se på gjentagende 

mønstre fra norrøn mytologi som også finnes i fornaldersagaer. Han tolker historien om Rolf 

Krake til å handle om frykten for at kvinnene du velger også er en representant fra ‘de andre’, 

fordi hun ikke bare har forpliktelser overfor deg. Slektskap på Island var som sagt bilateralt 

og den du valgte som partner hadde ikke bare forpliktelser ovenfor deg. Overhodet i en norrøn 

familiegruppe så mest sannsynlig på sin kommende kone som en fremmed til en viss grad, 

siden hun hadde vokst opp med medlemmer av en annen sosial gruppe og forble lovlig og 

tradisjonelt tettere bundet til sin far og sine brødre enn til sin mann.
198

 Men hva om avkommet 

endte opp med å bli «hennes» og en trussel mot han, født til å ødelegge ham og ta fra ham 

hans rikdom? En sønn kan både være en forlengelse av deg selv, men også beviset på din 

uungåelige død. En funksjon dette mønsteret kan ha hatt er å forende aristokratiske unge 
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menn til balansen mellom dynastisk etterfølgelse og personlig moral.  En eldre mann kan lure 

på om sine sønner kommer til å være en «ekte sønner», arvinger til sitt eget selv, eller om de 

blir hans kones sønner, som venter på å se han død slik at de kan erstatte han med deres egen 

fremmede natur.
199

 Så klart, slike tanker er ikke moralsk riktige hverken for samfunnet eller 

for faren. Derfor blir protagonisten fremstilt som moralsk ambiguøs.
200

  

2.4 Kaos eller orden? 

Fra sagene er det lett å forestille seg et samfunn i vest, da spesielt på De britiske øyer, som 

«ordnet», i alle fall fra perspektivet til et middelaldermenneske fra Skandinavia eller Island 

som er vant til at et samfunn er strukturert på en bestemt måte. De skandinaviske heltene 

manøvrerer seg i et sosialt og politisk landskap som ligner deres eget. Mye tyder også på at 

den skandinaviske innflytelsen hadde etterlatt seg varige spor i samfunnet på De Britiske 

øyer.
201

 Det er mange elementer i møtene mellom nordiske helter og europeiske høvdinger og 

konger som tyder på at de møter en kjent samfunnsstruktur. De senere sagaene legger som 

sagt vekt på den skandinaviske heltens evner til å hjelpe de engelske kongene, og spesielt 

fokuset på lov og orden er viktig i denne sammenhengen. Et veldig godt eksempel på dette er 

i Hrólfs Saga Gautrekssonar hvor Rolv styrer England, og da med spesiell vekt på lov og 

orden på vegne av kong Ella. Historien handler i grove trekk om lillebroren Rolv som blir 

ansett som bedre egnet enn sine eldre brødre til å ta over for faren sin. Oppmuntret av sin 

eldre bror Ketil drar han ut for å finne seg en kone. Denne sagaen har vært veldig populær og 

har overlevd i 60 manuskripter, det eldste et fragment fra rundt 1300.
202

 Sagaen består da av 

tre slike «bridal-quests» med hvert sitt sett av utfordringer. Den første er den maskuline 

meykonungaren Þornbjörn og ligner på denne måten på Olov i Hrólf saga Kráka. Etter dette 

drar han med broren sin til England på en ny bridal-quest. Her blir han god venn med kong 

Ælla, men andre ved hoffet prøver å ødelegge dette forholdet ved å spre rykter til kongen. 

Ganske lik situasjonen vi finner i Hálfdanar saga Brönufóstra hvor den engelske kong 

Haralds jarl Åke hele tiden prøver å ødelegge for Halfdan, og til og med prøver å forgripe seg 

på søsteren han. Den siste bridal-questen han legger ut på, for å hjelpe en venn, er til Irland 

hvor den irske kongen ikke er vennlig innstilt til Rolv. Han får allikevel hjelp av datteren til 
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den irske kongen og sin egen kone som igjen tar opp sverdet for å hjelpe mannen sin, selv om 

hun egentlig har sluttet med slikt og tatt opp brodering etter at de ble gift. Det går heldigvis 

bra, og i riktig fornaldersagastil settes det hele en strek over med et fellesbryllup for de 

karakterene som ikke enda er gift; «drekka Þerir brúðkaup sín, Íngjaldr til Margreétar, dóttur 

Ólafs Skotta konungs, en Ásmundr til Íngibjargar, dóttur Íra konúngs».
203

 Rolv hjelper også 

den engelske kong Ælla med å ordne opp i rettslige tvister. Dette er en sterk inidkator på at 

forholdene ble oppfattet som «ordnet» fra et skandinavisk perspektiv.  

   I Ragnars saga loðbrokar virker det også som om ting foregår ordnet, Ælla 

informerer sønnene om tapet av faren og frykter at det skal utløse hevndrap. Selv om 

hevndrap og feider kan virke uordnet var det ikke slik og konseptet innebar plikter overfor et 

regulert antall familiemedlemmer. Et system som ikke virker ukjent for Ælla. Dette grenser 

nesten til Islendingesaga tematikk, og det er kanskje nettopp en del av dette plottet. Scenen 

hvor Ællas sendemenn kommer til brødrene blir ofte trukket frem som et lite mesterstykke i 

sagaskrivning. Når de engelske sendemennene kommer for å overlevere beskjeded om farens 

død reagerer ragnarssønnene på følgende måte, «Hvítserkr ok Siguðr láta Þegar falla niðr 

taflit, ok hyggja at vandliga Þessi tíðenda sögn. Björn stendr á hallargólfinu, ok studdist við 

sprótskepti sitt; en Ívar spurði Þá vandaliga, með hverjum atburð líflát hand hafði verit.» Når 

sendemenne forteller hva som har skjedd, fra han kom til England og hvordan han døde 

skifter stemningen.  

Ok nú er Þessi sögu var Þar komit, er hann hafði Þetta mælt: gnyðja mundu grísir, Þokar Björn 

höndumsínum á spjótskaptinu, ok svâ hafði hann tekiy fast, at handastaðinn sá á eptir; Þá er 

sendimenn luku frásögn Þessim hritsti Björn spjótut í sundr, svâ at stökk í tvâ luti. En Hvítserkr 

héldt töfl einni, er hann hafði drepit, ok hann kreiti hanan svâ fast, at blóð stökk undan hverjum 

nagli. En Sigurðr omrmr í auga hafði haldit á knífi einum, ok skóf nagl sinn, er Þessi tíðendi 

voru sögð, ok hugði svâ vandliga at Þessum tíðendum, at hann kendi eigi fyrr, enn knífrinn 

stóð í beini, ok brást hann ekki við. En Ívar spyrr at öllu sem gjörst, en litr hans var stundum 

rauðr, en stundum blárr, en lotum (stundum) var (varð) hann bleikr, ok han var svâ Þrútinn, af 

hans hjörund var allt blásit af Þeim grimmleik, er í brjósti hans var. 
204

  

 

Det er tydelig at impulsene og trangen til å hevne faren, en kultur og et system som satt dypt i 

islendingene på 1200-tallet, er svært sterke. Ivar derimot er en mann av ‘sin tid’
205

, han vil 

ikke la familien involverer seg i en blodig feide til ingen nytte og velger heller å motta 
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kompensasjon for faren i form av land i England. Senere får han hevnet faren sin og henretter 

på kong Ælla på det mest grusomme vis. Historien er derfor litt tvetydig, men det er allikevel 

tydelig at selv om hevnrefleksen er sterk, er det smartere å ikke agere på den og heller bruke 

muligheten til å heve sin egen posisjon. Men det er en annen side her som også er viktig, det 

er først når de hører hvordan faren deres har dødd at så sterke følelser kommer frem. Han ble 

fanget i slaget og slengt i en ormgrop, hvor han lenge ble beskyttet av sine magiske 

bekledning, men når vaktene tok av ham dette døde han med en gang. Det er tydelig at dette 

av sønnen blir ansett som en lite ærefull måte å dø på og at dette trigger ønsket om hevn. 

  Et element jeg vil nevne raskt, men som jeg tar opp i et annet kapittel er at når Åke i 

Halfdanar saga forteller kongen at Halfdan har gjort Marsibel gravid sender han med en gang 

folk etter Halfdan for å hevne hennes og hans tapte ære. I kontrast til dette er det ingen som 

har hatt noe å si på Branas «tapte ære». At det er helt tydelig at Halfdan ikke hadde kunne hatt 

et lignende forhold til Marsibel som til Brana viser tydelig hvordan Marsibel er underlagt det 

samfunnet Halfdan tilhører sine lover. Marsibel er en del av et aristokrati, det samme som 

Halfdan er en del av, og innenfor denne kulturelle enheten er Marsibel i stor grad politisk 

valuta og det å ta vare på hennes ære vil være av høy prioritet.  

  I Hrólfs saga kráka er det interessant at sagaens helt er et produkt av et incestuøst 

forhold. Temaet om incest er ikke spesielt fremtredenen i fornaldersagaene, men har røtter til 

mytologien. I norrøn mytologi lever vanene på en insestuøs måte og gifter seg bare med sine 

slektninger. McKinnell identifiserer og analyserer gjentatte mytologiske narrative mønstre 

som finnes i poesien og i fornaldersagaene. Han mener at ved å gjenkjenne disse mønstrene så 

kan man spore dets originale mening, og da igjen forstå hva historien betyr. Han knytter 

historien om Helge til et litterært mønster som handler om at ens barn kan bli oppfattet som 

«hennes sønn», altså en fremmed. Rolf Kråke er i stor grad, det McKinnel vil kategorisere 

som «hans sønn» , mens Skuld definitivt er en typisk «hennes datter». Skuld er gift med en av 

Rolvs underkonger Hjarvard og hun egger de to til strid som hevn for faren oppførsel mot 

moren sin. Moren til Skuld er en alvekvinne Helge forgrep seg på og deretter brøt sitt løfte 

han hadde gitt henne om å senere hente barnet hun nå ventet med ham. Skuld er navnet på tre 

gudinner i norrøn mytologi som bestemmer skjebnen. De er skjebnens gudinner. Det er tre av 

dem, Skuld, Verdandi og Urdr.
206

 Skuld finnes for eksempel ikke i Saxo og i skjoldunge 

fragmentet er Skuld datteren til Yrsa og Adils. Alvekvinnen spår at hvis han og følget hans 

glemmer å hente barnet vil det føre ulykke over han. Skulds egging burde også sees på som 
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«ordnet», tidlige islandske lover var ganske klare når det kom til synet på uønskelig seksuell 

adferd. Grågås rundt 1250 gir menn retten til å ta loven i egne hender under visse 

omstendigheter. Hvis kvinner i din nærmeste familie innenfor seks ledd, dvs ens kone, datter, 

mor, søster, fosterdatter og fostermor, var blitt utsatt for seksuelt overgrep hadde du rett til å 

drepe han. Hvis samleie hadde funnet sted var retten til å drepe begrenset til opp til neste 

allting. Hvis ikke gjaldt det bare der og da.
207

 Dette er ikke rester etter en utdatert lov, som 

mange i Grågås er, men ble holdt i lovkoden som tok over for Grågas i 1270.
208

 

  I sagen forgriper Helge seg på tre kvinner, Olov, Yrsa og alvekvinnen.  Skuld finnes 

ikke i Saxo så, i Rolv Krákes saga kan det virke som Skuld og hennes mor er lagt til for å 

fremheve Helges laster. I tillegg til å voldta henne, bryter han løftet om å møte henne og 

barnet. Han oppfører seg spesielt uærlig og utnytter en kvinne fra den andre verdenen. Dette 

er også poengtert med at barnet fikk navnet Skuld, som betyr “skyld”.
209

 Dette er altså trolig 

et uttrykk for en mening om at det Helge gjør er feil og at hans etterkommere vil bli straffet 

for det. Et gjennomgående tema i Hrólf saga kraka er måten Helge behandler kvinner og 

hvordan han og særlig slekten må bøte for hans handlinger. Det kan tenkes det ligger noe mer 

i denne tematikken, spesielt fordi det kun er i Hrólf saga kraka moren til Skuld er alvekvinne, 

en mytologisk fremmed. Sagaen blir tolket på forskjellige måter, men gjennomgående er 

tolkningen av Helge og hans handlinger som eksempler på hvordan du ikke skal oppføre deg, 

i hvertfall ikke uten ta konsekvensene. Med tanke på at ingen av kvinnene Helge forgriper seg 

på i Hrólf saga kraka tilhører hans eget samfunn kan historien ikke bare leses som et 

eksempel på hvordan man ikke skal behandle kvinner, men også på hvordan man ikke skal 

oppføre seg ovenfor kvinner fra «de andre», selv om de ikke har mannlige slektninger til å 

hevne dem. Det ender med at Skuld tar livet av Helges sønn kong Rolf Kråke.  Helges 

respektløse behandling av alvekvinnen ender med at deres barn Skuld, ved hjelp av 

overnaturlige krefter, slår Rolv Kráke på slagmarken. Her kan forskjellene forklares med 

hvem verkene var skrevet for. Saxo skrev for og om kongemakten og kirken, mens forfatteren 

av Hrolf saga kraka, som forfatterne av de fleste fornaldersagaene skrev for og om 

aristokratiet. Fornaldersagaene var ment for underholdning for aristokratiet, men hadde mest 

sannsynlig også en viss oppdragende funksjon, denne funksjonene trenger ikke å vært en 

uttalt en. At historiene om fortidige kongelige og aristokrater kunne vise hvordan man burde 

oppføre seg, eller som i dette tilfellet, det motsatte. Valgerður Brynjólfsdóttir argumenterer 
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for at sagaen er skrevet som en parodi på oppførselen i hoffet og rundt kongelige og 

aristokrater.
210

  

2.5 Historisk kontekst   

Skandinaviske vikinger hadde plyndret og herjet på de britiske øyer siden 700-tallet, og 

angrepet på klosteret på Lindisfarne i 793 markerer kanskje starten på denne 

relasjonen.
211

Men de drev ikke bare med plyndring, mange slo seg opp med handel og drev 

lukrative handelsnettverk fra nord til vest. Det er til og med mye som tyder på at det var 

skandinaviske menn som introduserte internasjonal handel til Irland, uheldigvis er 

informasjon om dette forholdet lite og spredt.
212

 Danske vikinger var spesielt aktive i dette 

området og hadde tidvis kontroll over deler av dagens England. De etablerte seg i den østlige 

delen av England og denne tette kontakten fortsatte til 1000-tallet.
213

 Denne delen ble kalt 

Danelag, fordi danenes lov gjaldt der.
214

 Engelskmennene som bodde der måtte betale skatt til 

danskene og mellom årene 991 til 1014 samlet vikingene 150,000 pund med sølv fra 

England.
215

 Noe mer langvarige spor etter skandinavisk herredømme i området finner vi på 

Shetland, Orknøyene, Hebridene og Man som var under norsk kontroll godt inn på 1200-

tallet. Det er mye som tyder på at selv om de nok ikke snakket samme språk, var likheten 

mellom språkene ikke store nok til hindre dem for kontakt med hverandre.
216

 Aalto skriver at 

det i Heimskringla er plyndring og slag som dominerer fremstillingene av forholdet mellom 

skandinaver og de britiske øyer i kongesagaene. Det er nevnt mange forskjellige slike 

ekspedisjoner til England, Skottland, Wales og Irland. Noen mer detaljerte, mens andre i 

kortere setninger.  

  Northumbrian har en viktig rolle i denne sammenhengen, myten om skandinavisk 

herredømme over dette området har sin basis i Skjöldungasaga, hvor et vikingimperie i 

England inkluderer området Northumbrian som ble laget etter erobringen av dette området av 

den legendariske danske vikingen Haraldr hilditönn.
217

 Han ble slått av nevøen sin, en kong 

Hring som middelalderhistorikere har identifisert han med en annen konge ved samme navn, 
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faren til Ragnar Lodbrok.
218

 Historikere er enige om at dette vikingimperiet ikke eksisterte i 

virkeligheten, men fremstillingen i disse eldre fornaldersagaene av dansker som invaderer 

England, dreper Northumbrians konger og overtar makten, har en viss historisk korrekthet i 

seg. Denne historien bruker Snorre i Heimskringla for å legitimere styret til Eirk Blodøks i 

England.
219

 Historien om Northumbria er nesten ikke nevnt i fornaldersagaen, med unntak av 

Sögubrof af fornum konúngs og i Hrólf saga kraka. I sistnevnte blir det bare nevnt at Hrárr, en 

av sønnene til kongen av Danmark (onkelen til Rolf Kråke), forlater Danmark og ansvaret der 

til broren sin Helge og etablerer seg selv på De britiske øyer. Det er interessant at denne 

myten ikke figurer oftere i fornaldersagaene, det er jo helt klart fornaldersaga materiale og må 

ha vært kjent for Islendingene gjennom Snorre. Islendernes interesse i for eksempel historien 

om Ragnar var delvis genealogisk, og viktige menn som Ari Þorgilsson, Sturla Þórðarson og 

Hauk Erlendsson mente de slektet til han.
220

 Sagaen nevner flere islendinger, inkludert den 

store høvdingen Höfða-Þórðr som skal være i slekt med Björn járnsíða. Ragnarssonar Þáttr er 

bare presevert I Hauksbók i delen av manuskriptet datert mellom 1302 og 1310 og flere 

historikere ser på det som trolig at det er Hauk som er forfatteren.
221

 

  Mange av de som bosatte seg på Island hadde med seg slaver fra Irland
222

, men  noen 

bosettere kom også fra De Britiske øyer. Studier av Islendingers genetiske sammensetning i 

dag viser at islandske kvinner delte mest genetiske materiale med kvinner fra de britiske øyer 

i 62-63 % av tilfellene.
223

 Undersøkelser av det mannlige Y-kromosomet, som bare arves 

gjennom mannslinjen, viser at 80 % av mannlige landnåmsmenn på Island hadde norsk eller 

nordisk opprinnelse, mens bare 20 % hadde gener som kunne spores til De britiske øyer.
224

 

Øya ligger heller ikke geografisk så langt unna de britiske øyer og det var i tillegg en rekke 

øyer mellom Island og Skottland hvor disse to kulturene møttes og alle øyene har hatt tidvis 

sterk både norrøn og skotsk tilstedeværelse. Allikevel ser vi at Irlands status i sagaene blir 

lavere. I Landåmabok ser islendingene med stolthet på sin irske avstamming, men samtidig 

som Irland ble underlagt den engelske kongen ser vi at Irland blir presentert som et sted man 

kan plyndre, og irer som hedenske og svikefulle.
225

 Hebridene og Man ble i Perth traktaten fra 

1266 en del av den skotske kong Alexander III sitt rike, og Orkenøyene og Shetland ble i 
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1468/69 pantsatt til den skotske kongen. 
226

 Disse øygruppene er nå en del av Storbritannia. 

Grønland, Island og Færøyene forble under Danmark etter Kiel freden, og det av de er bare 

Island blitt en helt selvstendig stat, noe som skjedde så sent som i 1944.
227

  

  Giftemål og ekteskapsallianser er noe man kan undersøke for å få en ide om hvordan 

to grupper eller samfunn stod i forhold til hverandre i hierarkiet. Det man ofte ser i slike 

sammenhenger er at i tilfeller der et samfunn eller en gruppe står over en annen, altså er 

mektigere, er det vanligere at menn fra den mektige gruppen gifter seg med kvinner fra den 

mindre mektige, men sjelden den andre veien.
228

 Dette henger sammen med kvinners 

funksjon som politisk valuta. Man kan derfor si noe om maktforholdet mellom to grupper 

basert på giftemål arrangert og inngått seg i mellom. For eksempel giftet ofte jarlene på 

Orknøyene seg med døtrene til skotske jarler og konger.
229

  Kong Magnus Berrføtte giftet bort 

sin sønn til Bjadmynja, som var datteren til Kong Mýrjartak av Irland, selv om han kvittet seg 

med henne ganske raskt etter at faren hans døde og han måtte dra til Norge for å forsvare sin 

rett til tronen,
230

 Kong Olav Tryggvasson skal ha giftet seg med en engelsk kvinne, men Lars 

Lönnroth har poengtert at dette mest sannsynlig er fiksjon.
231

  

  Innledningsvis når jeg skriver om det Islandske samfunnet i perioden jeg jobber med 

nevner jeg hvordan et ideologisk skifte i det norske kongehuset endret Islands posisjon i den 

nordiske verden. Dette skjer akkurat i begynnelsen av den perioden fornaldersagaene ble 

skrevet. En del av dette ideologiske skifte er at interessesfæren til det norske monarkiet 

beveger seg lengre øst og knytter seg tettere til Sverige og Danmark gir opp forsøkene på å 

etablere ‘kolonier’ eller overherredømmer på De britiske øyer. Den siste ‘invasjonen’ av 

engelske områder skjedde i 1266 av Håkon Håkonsson, men var mislykket. Perthtraktaten, 

som ble signert samme år, fastslår hvilke av øyene mellom Norge og England som skal tilhøre 

den ene eller andre parten, og kan sees på som en del av slutten på den skandinaviske 

innblandingen på De britiske øyer. Selv om dette ikke bare handler om makt, men også 

kontakt, så tyder en slik avtale på at den ene parten ikke oppfattet den andre som mye 

mektigere enn de selv.  

  Rowe mener at man i Heimskringla kan se eksempler på at skandinaviske helter 

hjelper engelske konger med å blant annet beskytte riket sitt mot andre invaderer. Og at dette 
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er utgangspunktet for «den hjelpsomme skandinaven» i de yngre fornaldersagaene. 

Forskjellen er at i Heimskringla er de engelske kongene moralsk overlegne og mektigere enn i 

de yngre fornaldersagaene.
232

 Hvor Heimskringla og vikingimperiet-fornaldersagaene er 

produkter av 1200-tallet, når norsk kontroll i Nord-atlanteren hadde nådd sitt høydepunkt, så 

er de ikke-vikingimperiet-fornaldersagaene produkter av 1300 og 1400-tallet, når Norge var 

redusert til å være det fattigste medlemmet av Kalmar unionen og England sirkulerte seg inn 

på Island.
233

 

  Politiske forskjeller i Island kan også ha spilt en viktig rolle i denne litterære 

utviklingen. Perioden mellom slutten av fristatstiden og Håkon V´s død i 1319 at den 

islandske eliten ble formet og forandret til et tjenestearistokrati, som fikk sin posisjon og makt 

fra den norske kongen, ikke nødvendigvis fra deres egen slekt. Det kan hende at forfatteren og 

leserkretsen til disse sagaene på 1300-tallet oppfattet disse hjelpsomme skandinaviske heltene 

som å tilhøre deres egen gruppe og deres tjeneste hos utenlandske konger som en refleksjon 

av situasjonene de selv befant seg i. Skottland blir fremstilt på forskjellige måte i de 

forskjellige sagene, men den generelle tendensen i de yngre fornaldersagaene er ganske likt 

som Engelske konger. Mindre mektige, men allierte. Dette kan henge sammen med Perth-

traktaten, som blir fornyet både i 1311 og 1426, og freden mellom Norge og Skottland ble 

varig.
234

 

  Forholdet til De britiske øyer blir forandret i middelalderen og da spesielt i forhold til 

Island. På 1400-tallet opplevde de en økt engelsk tilstedeværelse fordi engelske fiskere og 

handelsskip gjennom store deler av århundret var svært interessert i islandsk fisk, og engelske 

og hanseatiske handelsmenn stod på hver sin side i en konflikt som utspilte seg i islandsk 

farvann.
235

  I Den Gamle Traktaten fra 1302 forpliktet den norske kongen å sørge for at de 

kom seks handelsskip til Island i året, men på midten av 1300-tallet opplevde Island en 

gradvis økning i handel.
236

 I 1340 ble to norske islandsskip skip dømt av kannikeren i Nidaros 

til å betale varetiende av stokkfisk, tran og svovel fordi selv om det tidligere kun hadde 

kommet såpass små mengder stokkfisk fra Island at det ble ansett som proviant kommer det 

nå skip derfra med mye og god stokkfisk og tran.
237

  Byene i Europa hadde blitt større, og 

flere enn før var involvert i handelen. Siden Island var underlagt den norske kongen var det 
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Norge som styrte denne handelen og når pesten traff Norge på midten av 1300-tallet ble det 

en stopp i denne forbindelsen, så i 1350 kom det ingen skip til Island.
238

 Men i siste fjerdedel 

av 1300-tallet var antall skip som kom til Island igjen stigende. I Europa var på den tiden 

etterspørselen etter stokkfisk stor og på slutten av 1300-tallet ble stokkfisk islendingenes 

viktigste eksportvare. I Bergen var det hanseatene som hadde full kontroll over handelen, så 

engelskmennene søkte til andre havner for å handle.
 
Denne nye handelsforbindelsen ble raskt 

avsluttet ettersom pesten kom til Island på begynnelsen av 1400-tallet som resultat at 

handelsskip ikke våget å dra dit.
 239

 Pesten rammet Island hard slik som den hadde gjort i 

resten av Europa.  Men handelen tok seg opp igjen og sommeren 1414 kom fem engelske skip 

til Vestmannøyene med et brev fra den engelske kongen til «allmennheten og alle de beste 

menn i landet, om at handelen skulle være tillat med hans menn og særlig med skip som 

tilhørte hann»
240

 Senere forliste det et skip ved sydkysten av Island og besetningen som ble 

reddet opp av havet hadde et brev fra kong Erik om at han forbød all handel med utlendinger 

som det ikke var vanlig å handle med.
241

Dette innledet en periode med en ganske synlig 

engelsk tilstedeværelse, som blant annet på grunn av disse to kongenes motstridende 

befalinger skulle vise seg å bli problematisk. Samtidig, mens engelskmennene hadde vært 

utestengt fra det Islandske fiskemarkedet og ikke villet legge til kai der mens pesten herjet på 

begynnelsen av 1400-tallet, hadde de begynt å fiske selv i havet rundt Island, noe som også 

ble en kilde til konflikt. Stokkfiskens økte betydning førte til at nye steder, og slekter, ble 

sentralt for den nye rikdommen. Vestlandet ble, ved siden av Eyjarfjörður og områdene rundt 

Faxaflóim, Islands nye økonomiske tyngdepunkt.
242

 

  Den engelske tilstedeværelsen var relativt synlig i begynnelsen av 1400-tallet og Nye 

annalen forteller at det kom skip dit i 1415, 1419, 1425, 1226, 1427, 1429 og 1430.
243

 

Nordmennene var trege med å begynne å handle med Island og det var et godt marked der for 

engelskmennene.
244

 I Hyllingsbrevet til Eirik av Pommern i 1419 klager islendingene over at 

de seks skipene som er lovet at skal komme fra Norge i året ifølge gamle stattmål ikke er 

kommet som lovet.
245

 Hanseatene fikk ikke selv lov til å dra til Island, siden de bare kunne 
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handle varer fra norske skattland gjennom Bergen. 
246

 Hanseatene var heller ikke særlig 

interessert i islandsk klippfisk siden den norske tilfredsstilte markedet i Lübeck med det det 

hanseatiske markedet. 
247

Islendingene var dessuten fornøyd med å handle med 

engelskmennene fordi de kjøpte islandsk skrei for den dobbelte verdien av det nordmenn 

gjorde og solgte varene sine til lavere pris enn deres.
248

 Kjøpmennene fra England betalte 

heller ikke skatt. (24) Sannsynligvis er de som verdsatte den engelske tilstedeværelsen mest 

vært velstående storættede bønder som eide skreilagrene og ville selge til høystbydende. De 

likte nok ikke de norske forsøkene på å hindre handelen mellom islendingene og engelske 

kjøpmenn. Som jeg har nevnt klaget norske representanter gjentatte ganger til kongen hvor de 

beskyldte engelskmennene for grove forbrytelser. For å se hva av dette som har kommet med 

i nye annal støttet kanskje islendingene engelskmennenes sak med deres stillhet og slik viste 

synspunktet til islendingene som hadde interesse av at engelskmenn skulle fortsette å komme 

til Island.
249

   

  Saxere og Saxland blir i Heimskringla knyttet til den kristne tro og som delaktige i å 

bringe denne til deler av Skandinavia.
250

 I Heimskringla står det om biskopen Poppo fra 

Saksland som kristnet den danske kongen Haraldr Gormsson ved å overbevise han om Kristus 

overmakt. Han beviste dette for kongen ved å bære glødende jern i hendene uten å bli 

skadet.
251

 Det finnes noen eksempler på at skandinaviske kvinner har blitt giftet til menn fra 

Saksland.
252

Informasjon fra andre islandske kilde viser også dette samme bildet hvor Saxland 

har en slags rolle i den tidlige fasen av det kristne Island. Dette ser vi også i de tidlige 

fornaldersagaene som Völsunga saga, Hervara saga og Þattir Norna Gest hvor Saxland blir 

presentert som fredelige allierte og tilknyttet kristendom. De senere fornaldersagaene nevner 

sjelden Saxland mer enn i forbifarten og i den sene fornalderversjonen av Hrólfs saga kráka 

blir Olov fra Saxland presentert negativt, men dette kan være inspirert av Saxo.  

  Rowe og Fjalldal legger seg på en lignende linje i deres analyse av den generelle 

fremstillingen av England i fornaldersagaene. Fjalldal mener essensielt at England i sagaene 

bare er et litterært sted som skal yte en spesiell funksjon i narrativet, eller bare være et 

bakteppe for handlinger som ikke foregår på en kjent arena. Rowe bygger videre på denne 
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tanken og mener at de skandinaviske heltenes oppførsel og handlinger i England handler om 

Islands nye status som skattland. At de kunne relaterer til historiene om skandinaviske helter 

som gjorde tjeneste under en utenlandsk konge og at det nok var en forlokkende tanke for 

mange.
253

 Denne tolkningen åpner også for den opplærende effekten sagaene kan ha hatt 

gjennom at man gjennom skandinavens tjeneste hos en utenlandsk konge kunne få innføring i 

hvordan man burde oppføre seg. Et slikt element kan være at man i et nytt land, langt fra sin 

slekt må være forsiktig med hvem man kan stole på, siden noen kanskje ser på deg som en 

trussel. Og du vet ikke hvem som har kongens øre, men det er kanskje noen andre enn deg. 

Dette er tilfellet i Hálfdanar saga brönufóstra hvor Åke hele tiden prøver å ødelegge for ham. 

Dette er alle mulig korrekte tolkninger av England som litterært tema, men Rowe synes det er 

spesielt at England blir fremstilt så vennlig og tannløst når de ifølge historiske kilder oppførte 

seg dårlig på Island og til og med kidnappet den dansk-norske utsending. Men det er verken 

norske utsendinger til Island eller den norske kongemakten som skriver og er ansvarlig for 

produksjonen av fornaldersagaene. De som er det har tjent gode penger på Engelsk 

tilstedeværelse, i en tid hvor hanseatene enda ikke har begynt å seile til Island regelmessig og 

Norge ikke alltid holder sin avtale om seks skip i året. Kanskje opplevde ikke disse den 

engelske tilstedeværelsen som problematisk og følte ikke noe behov for å presenterer 

engelskmenne negativt i sine tekster. Eventuelt fremstilte de intensjonelt engelskmennene 

som underlegne, hjelpeløse og vennlige ovenfor skandinavene fordi det var et slikt syn som 

var mest gunstig for dem. Göngu-Hrólfs saga er for eksempel tatt med i det kostbare 

manuskriptet AM 152 fol. som mest sannsynlig ble produsert av medlemmer av den rike 

Skarðverjar slekten på Nord-Vest Island i første halvdel av 1500-tallet. De som kanskje var 

aller mest tjent med engelsk tilstedeværelse. Sagaforfatteren viser her ganske tydelig hvordan 

de så på England, og kanskje hvordan de ville at engelsk tilstedeværelse skulle bli oppfattet 

når det står : «England er kallat gagnauðigast land af Vestrlöndum, Því Þar er blásinn allr 

málmr, ok Þar fellr hveiti ok vin, ok allskonar sæ ði má Þar hafa; eru Þar ok klæði gerð ok 

margháttaðir vefir meir enn í öðrum stöðum.»
254

 360 
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3 ‘Digitale andre’ - Nord og Jotunheimar 

 

‘Digitale andre’ er de som blir fremstilt som mest annerledes. I Aaltos undersøkelser av 

Heimskringla er dette samene, eller finnene.
255

 Hun mener kulturelle, og spesielt religiøse 

forskjeller ser ut til å ha spilt en større rolle enn geografi. Dette stemmer også godt overens 

med Sverirr Jakobssons forståelse av begrepet Norðurlönd som en kulturell enhet. Aaltos 

undersøkelser viser at samene i Heimskringla blir fremstilt som hedninger, at de hadde 

overnaturlige evner og på grunn av, blant annet, dette ble sett på som «veldig annerledes».
256

 I 

tillegg til finnene kategoriserer hun også Vendland under ‘digitale andre’.
257

 Hennes 

undersøkelser viser at det har vært særlig tett kontakt mellom Danmark og Vendland i tidlig 

middelalder og at de var allierte og giftet seg med hverandre, men de ble allikevel presentert 

som hedninger og vekselsvis fiender.
258

 Vendland opplevde på 1200-tallet en slags sen 

vikingtid, noe som i kontakt med Danmark gjør området mer aktuelt i samtidige kilder.
 259

 

Men jeg skal se litt nærmere på dette i kapittel 4. De som blir presentert som mest annerledes 

i fornaldersagaene er utvilsomt de overnaturlige generelt, og jotnene spesielt. Fremstillinger 

av samer og bjarmer forekommer også, men i fornaldersagaene begynner vi å se denne 

gruppen har fått en uklar rolle et sted mellom det menneskelige og det umenneskelige. På 

grunn av denne endringen vil jotnene være det jeg definere som aller mest annerledes. Jeg 

skal begynne kapittelet mitt om ‘digitale andre’ ved å se på hvordan de klare fremstillingene 

av samer og bjarmer fremstår i fornaldersagaene, og den historiske konteksten rundt dette. 

Når jeg har gjort det ser jeg nærmere på jotnene vi finner i disse sagaene. Selv om jeg åpner 

for at disse kategoriene i noen tilfeller overlapper, begynner jeg med de fremstillingene hvor 

det er en tydelig etnisk markør og slutter med de tilfellene der det egentlig er umulig å si noe 

om etnisitet, og man egentlig bare kan spekulere i hva jotner betydde for sagaforfatterne og 

deres leserkrets.  

  Den nordlige delen av Norge fungerer som et slags grenseland mellom det siviliserte 

og det usiviliserte, det menneskelige og det overnaturlige. Forfatteren av Hervara saga 

forklarer litt om hvordan geografien fungerer i disse nordlige områdene og hvordan de 

overnaturlige og reelle områdene «eksiterer» side om side. Den forteller om at det står skrevet 
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i «fornum bókum» at Álfheimar (som Rafn nevner i en fotnote er Jotunheimar) var navnet på 

området nord i Gandvík, men at Ymisland var mot sør. Så kom Tyrkiamenn og Asiamenn til 

Nordurlanda, stedet til «Norðrálfuna riser» og halvriser. Forfatteren forteller at det i 

begynnelsen var da mye sammenblanding mellom disse, og riser fikk kvinner fra 

Mannheimun og noen giftet døtrene sine dit. Godmund het kongen i Jotunheimen, byen hans 

het Grund, men området Glæsivellir. Han var rik og gammel, alle hans menn levde i mange 

mannsaldre, og derfor trodde hedenske menn at i hans rike kunne «Odains-akr være».
260

 Etter 

Godmund døde blotet menn til han og kalte han guden sin. Videre står det at han hadde en 

sønn, Höfund, han var både «forspárr ok spakr at viti».
261

 Han var «settr dommer» over alle 

de land, som «láu í nánd» «hann dæmdi aldrí rángan dóm, enginn Þorði né Þurfi hans dóm at 

rjúfa.»  

  Det står også om en annen man som het Arngrimr, hann var risi og bergbúi, han tok 

fra Ymisland Ámu Ýmisdóttur og giftet seg med henne. Sønnen deres het Hergrimr, men han 

ble kalt «hálftröll». Han var både med bergriser og menn. Han hadde styrke som jotner, han 

var «allfjölkunnugr» og en stor berserk. Han giftet seg med Ögn Álfasprengi, de fikk sønnen 

Grim. Men hun var egentlig festarmey til Starkaðs, som var «kominn af Þussum», Hergrím 

tok henne fra han mens hans var nord over Elivoga. Men når han kom tilbake utfordret han 

Hergrim til holmgang. Hergrim taper og Ögn legger seg ned ved han og nekter å gifte seg 

med Starkaðs. Men han tar alt som Hergrím eide, også sønnen hans Grím. Starkað stjeler en 

kone fra Álfheimen, Álfhild, alle folk der var «fríðara at sjá, enn annat fólk Því samtíða».
262

 

Da kalte faren hennes på Tor, som fant henne, drepte Starkað og tok henne med tilbake til 

faren sin, og med henne Grím, sønnen til Hergrim. Han vokste opp og ble en stor hærmann og 

fikk gifte seg med Baug gerðar, datteren til Álfhildar og Starkaðs. Så presiserer 

sagaforfatteren at det var på denne tiden at det østfra kom Asíamenn og Tyrkjar, ok «bygðu 

Norðrlöndin». Odinn het formannen deres, han fikk mange sønner, de ble alle store og sterke 

menn. En av sønnene hans het Sigrlami, han fikk det riket som nå heter Gardarike. Han får en 

sønn Svafrlami. Sigrlami faller i slag mot jotner. Svalfrlami møter så to dverger, som han får 

Týrfinger av. Det magiske sverdet som hjemsøker slekten til Heidrek og Hervor.
263

 Her 

forteller sagaforfatteren at før Odins slekt kom hit var Norge allerede befolket av riser og 
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halvriser. Det tar heller ikke for lang tid før nykommerne også blir integrert, Tor er sønnen 

Odin har med sin jotnefrille.  
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3.1 Hålogalendinger, bjarmer og finner 

3.1.1 Hvor befinner vi oss geografisk? 

Nord representerer i fornaldersagaene både familiaritet og ekstrem annerledeshet. Det nord vi 

møter i fornaldersagaene er Hålogaland, de nordligste delene av Norge bebodd av norrøne 

menn. Områdene nord for Hålogaland finner vi Finnmark som er der finnene bor 

Jotunheimar, Risaland og Glæsivellir er tilholdsstedet til jotnene.
264

 Bjarmeland i 

sagalitteraturen har ikke blitt helt geografisk forankret. Man vet at det er snakk om en eller 

flere finsk-urgiske folkeslag som bodde rundt Dvina-Elven og Kola-Halvøya. Russerne 

omtalte denne folkegruppen med samlebetegnelsen «tsjudere», en betegnelse de brukte om 

alle sine finsktalende naboer.
265

 En av de eldste kildene som sier noe om noen av disse 

gruppene er fra Ottars reiseberetning til den engelske kong Alfred hvor han blant annet sier at 

han synes bjarmene og finnene snakket nesten samme språk.
266

  Finner figurer ofte i 

sagalitteraturen, i Hversu Noregr Bygdis dukker karakteren Alf-Finn opp i sammheng med en 

gjennomgang av Norges tidligste genealogier. Han er sønn av Raumr konge og Bergdísar, 

datteren til Þrym Jötuns af Vermá. Álf-Finn får dette tilnavnet fordi han blir fostret av sin 

onkel Bergfinn. Det er etter han navnet Álfheim kommer.
267

 Dette knytter også Álfheimar til 

området bebodd av finnene.  

3.1.2 Hvordan var kontakten? 

Hålogaland møter vi flere steder i fornaldersagaene.
268

 I Sögu Þorrstein Víkingssonar får vi 

vite at det i begynnelsen var høvdingen Logi som rådde nord i Norge. Han forlenget navnet 

sitt til Hålogi og derfor heter det Hålogaland.
269

 Han var sterkere, vakrere og bedre enn andre 

menn «Því hann var risakyns».
270

 Videre står det at han hadde en kone Glöd, som var datteren 

til Grím som styrte nord i Jotunheimen og sammen fikk de to døtre som var de vakreste i hele 
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området. Ramstasagaene er flere sagaer som til sammen utgjør historien til om flere 

slektsledd på Ramsta, derav navnet Ramstasagaene på norsk. Denne rekken med Hrafinista-

menn var høvdinger i Hålogaland over flere generasjoner. Det begynner med Hallbjørn 

Halvtroll som er faren til Ketil Hægns, som får sønnen Grim Lodenkinn, som igjen får sønnen 

Örvar-Odd.  En annen fornalderhelt, Hromund Grippsson, regner gjennom sin mor sin ætt til 

Hålogaland.
271

  I Hervara saga står det i begynnelsen at Hålogaland ligger nord i Norge, nær 

Jotunheimar.
272

 Hálfdanar saga Eysteinssonar begynner med å fortelle om kongen Þrandr 

som var sønnen til Sémings konge som var sønnen til Odin og rådde over Hålogaland. 
273

 

Åsmund, i Egil saga Einhendte, forteller i begynnelsen av sin livshistorie at faren hans er Otta 

som er konge i Hålogaland og moren hans er datteren av jarlen i Jylland som også heter 

Otta.
274

 Hålogaland blir for det meste nevnt for å forklare hvor noen er fra, eller i de tekstene 

som handler om hvordan Norge ble befolket og som handler om genealogi. Men selv om 

selve handlingene omtalt i sagaene ikke så ofte finner sted i Hålogaland er flere av heltene fra 

dette området. Men det er helt tydelig at det har vært en interesse for området blant forfattere 

og lyttere av disse sagene. 

  Bjarmeland blir nevnt i flere fornaldersagaer.
275

 Det er to historier om hov i 

Bjarmeland som har mange likhetstrekk med en lignende historie i Õrvar-Odds saga. De 

finnes i Bósa saga og Sturlaug saga Starfsama. De deler også hver for seg visse likhetstrekk 

med historien om Tore Hund i Bjarmeland som man kan finne i Heimskringla.
276

 Dette skal 

jeg kommet tilbake til når jeg senere i kapittelet diskuterer orden vs. kaos. Historien i Örvar-

Odds saga begynner med at han drar med følget sitt til Bjarmeland etter å ha vært i Finnmark. 

De blir vitne til at mange er samlet i en hall, men de forstår ikke hva de sier. Han ser en mann 

han tror han kan snakke med og går til han. Han får han med seg tilbake til skipet og sier 

«Eigi Þarftu at Þegja, sagði Oddr, Þvíat ek veit, at Þú kannt at mæla ´norræna túngu.»
277

 Så 

spør mannen hva Orvar-Odd vil vite, Orvar-Odd lurer på hvor lenge han har vært her. 

«Nokkura vetr, sagði hann.»
278

 De spør han hva «hvat vér munum Þess gjöra, at Björmun Þiki 

verst?» De får vite at det måtte være hvis de plyndret en haug som var spesiell for dem. De 

                                                 
271

 «Hálfdanar saga Eysteinssonar» i C. C. Rafns Fornaldarsögur Nordrlanda, bind 3, 519 
272

 «Hervarar saga ok Heiðreks» i C. C. Rafns Fornaldarsögur Nordrlanda, bind 1, 411 
273

 «Hálfdanar saga Eysteinssonar» i C. C. Rafns Fornaldarsögur Nordrlanda, bind 3, 519 
274

 «Egils saga einhenda» i C. C. Rafns Fornaldarsögur Nordrlanda, bind 3,374 
275

 blant annet Orvar-Odds saga(2 175 og 241 om Ogmund), saga konung heidreks en vitra(1 515), Halvs saga 
Halvsrekkum(2 28, 30),Halfdanar saga Eysteinssonar(3 s 520) Hálfdanar saga brönufóstra(3 s566)Sturlaug saga 
Starfsama(3 624) og Saga Herrauds ok Bosa.( 3 208) 
276

 «Olav den Helliges Saga» i Snorre Sturlassons kongesagaer, 359-365 
277

 «Örvar-Odds saga» i C. C. Rafns Fornaldarsögur Nordrlanda, bind 2, 176 
278

 «Örvar-Odds saga» i C. C. Rafns Fornaldarsögur Nordrlanda, bind 2, 176 



58 

 

drar for å plyndre denne haugen. Da sier Orvar-Odd til mannen at «taka við byrlaranum ok 

geyma hann trúliga» men da «fyrir Því at svâ standa augu han á land upp, sem honum Þiki 

eigi svâ ílt með Þeim Björmum, sem hann lætr yfir;»
279

 Dette er ganske interessant. Her møter 

de en som kan snakke norrønt, som er hos bjarmene under tvang, men som egentlig virker 

som om han trives ganske godt der. Han blir referert til som byrlaranum, som betyr noe slik 

som koppholderen, som igjen indikerer at han har lav status hos bjarmene. Han forsvinner før 

de plyndrer haugen og dukker først opp senere, denne gangen på vegne av bjarmene for å høre 

om de er interessert i å handle med dem. Noe Odd i utgangspunktet er positivt innstilt til, men 

som han avslår når han hører at de vil bytte sølvvåpen mot jernvåpen.
280

  

  Finner opptrer i noen fornaldersagaer,
281

 Finnmark
282

 blir også nevnt, og bør nok 

forstås som der finnen bor, i motsetning til Hålogaland som er der den norrøne befolkningen 

bodde. Hrólfs saga kráka begynner med å fortelle om Bodvars bestefar kong Ring, som styrte 

nord i Norge. Dronningen til Ring døde og han ville da finne seg en ny kone. Han anbefalte 

sine menn å dra sørover i dette ærend, men de fikk mye motvind og dårlig vær og ble tvunget 

til å dra nordover til Finnmark og blir der hele vinteren. Det står: «[…]at hann sendr menn 

suðr í lönd at biðja sér konu; en á móti Þeim komu andviðri mikil ok stórir stórmar, ok verða 

nú at sná stöfnum ok halda undan veðrinu; ok Þar kemr máli, at Þá rekr norðr á Finnmörk, ok 

voru Þar um vetrinn.»
283

 Her møter følget hans noen kvinner som viser seg å være frillen og 

datteren til finnekongen. Følget syntes datteren Kvit kunne være en passende kone for Ring 

og tok henne med seg til han og de giftet seg.  

  Som jeg har vært inne på er det særlig Ramsta sagaene som har mange interessante 

fremstillinger av finnene. Ketil Høng, som er sønnen til Halvbjørn Halvtroll, drar nord til 

Finnmark for å fiske når han mister kontroll over båten og ender med å drive fritt. Han ligger 

å sover i båten når han våkner av «[…] at skipit skalf allt; hann stóð úpp, ok sá, at tröllkona 

tók i stafnínn, ok hristi skípit.»
284

 Ketil reagerer på dette og trollkona forvandles til en hval, 

men Ketil synes at «manns augum i honum vera.»
285

 Hvalen skylder båten mot land og Ketil 

oppdager at han bare kan gå i land. Der møter han en mann som heter Bruni. De kveder 
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mellom seg om hvem de og Bruni ønsker han velkommen til å få husly hos han. Ketil liker 

tilbudet og sier «Her mun ek Þiggja/ Hygg ek at valdi/Finns fjöllkyngi/ Feikna veðri; /ok í 

allan dag/ einn jós ek við Þrjá,/ hvalr kyrði sjá,/hús mun ek Þiggja.»
286

 De går hjem til Bruni, 

han spør Ketil om han vil sove alene eller med datteren hans Hrafnhild. Om henne står det at 

hun er «harðla stor vexti, ok Þó drengilig; svá er sagt, at hún hafði álnarbreitt andlit;»
287

 At 

hun er beskrevet med bredt ansikt er en vanlig karestikk av både troll og finner i 

sagalitterauren.
288

 Dette gjør Ketil og han blir der en vinter, og han trives svært godt. Når han 

kommer hjem annonserer faren hans at han skal gifte seg med en bondedatter. Dette vil Ketil 

ikke, og når Hrafnhildr kommer til Hrafnist med sønnen deres Grim ber Ketil dem bli der. Da 

sier faren hans Halvbjørn «Þvi býðr Þú tröllu Þessu hér at vera?»
289

 Det ender med at 

Hrafnhild drar, men lar sønnen Grim bli igjen hos faren. Når Ketil sier til Halvbjørn at han vil 

reise med henne sier han «Ok er Þat íllt at Þú villt elska tröll Þat.»
290

 Det er interessant at 

Halvbjørn skal ha så negative holdninger ovenfor Hrafnhild når han selv er kommet av en slik 

union.    

3.1.3 Hvor mektig er periferien? 

Hålogalendinger blir i sagalitteraturen ofte beskrevet med de samme, eller lignende 

egenskaper som finnene, og det kan virke som om kontakten mellom hålogalandske 

høvdinger og finner er gunstig. Heltene vi møter som kommer fra dette området blir ofte sagt 

å være flinke bueskyttere, være flinke seilere og kunne utøve magi selv, men at deres magi er 

svakere enn finnenes. I tillegg får de ofte hjelp av finnene. Brúni hjelper Ketil Høng, i 

Sturlaugs saga starfsama får vennen til Sturlaug tre dager god vind fra en mystisk kvinne i 

Finnmark mot å transporterer henne til noen nærliggende øyer.
291

 Som jeg nevner i 

innledningen min er slekt viktig, og visse egenskaper ble forstått som å gå i arv og kunne 

definere en hel slekt. Hrafnista mennene, som etterhvert har tilegnet seg de egenskapene som 

gjør finnene mektige, kombinert med de egenskapene som gjør dem selv mektige, gjør de 

spesielt mektige. Men denne samme relasjonen som kan styrke deg og gjøre deg mektig kan 

også by på problemer, når periferien på mange måter er mektigere enn deg selv.  

  I Hrólfs saga kráka står det eksplisitt at Kvit ikke er godt økonomisk bemidlet, eller at 
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familien hennes ikke er det. Det står at kong Ring giftet seg med henne før de dro tilbake 

fordi han «Konúngi leizt vel á vífit, ok gjörði Þegar brullaup til hennar, vill han ekki gefa 

gaum at, Þótt at hún sé eigi rík;».
292

 Finnene ble altså ikke sett på som særlig godt bemidlet, 

noe som sikkert er et inntrykk som kommer fra deres nomadiske livsstil, sammenlignet med 

norrøne bofaste folk. Ekteskapet med Kvit blir heller ikke beskrevet som en lykkelig relasjon. 

Det tar ikke lang tid før hun prøver å forføre sin stesønn Bjørn, og senere forhekser han og 

forvandler han til en bjørn når hun ikke får det som hun vil.  Man ser i en rekke sagatekster at 

finnene blir tillagt slike overnaturlige evner og beskrevet som dyktige seidmenn og kvinner. 

At følget til kong Ring ble tvunget nordover av en storm er en relativt kjent referanse til bruk 

av seid. Finnene behersket seidkunst og ble beskrevet som å kunne styre været. Trolig er det 

implisitt at det er Kvit selv, eller kanskje moren som gjør slik at Ring og følget hans blir 

tvunget nordover av stormer.
293

  

  I Örvar-Odds saga plyndrer de en samisk bosettning på sin vei til Bjarmeland. Det står 

at de «[…]sigldu í einu norðr fyri Finnmörk, ok feller Þá af byrinn, ok leggja Þar til hafnar, ok 

voru Þar um nóttina, […] Um morguninn gánga Þeir á land af skipi Guðmundar, ok renna í 

hvern gamma, ok ræna Finnurnar. Þær Þola Þetta illa, ok æpa mjök.
294

 Senere når de igjen 

drar forbi Finnmark kommer det en stor storm, og Orvar-Odd sier de må «Taka allt finnskrefit 

ok kasta fyri borð»
295

, når de gjør dette letter stormen.  Finnenes blir ofte også presentert med 

magiske evner som involverer å skifte form. Kvit i Hrólfs saga kráka skifter ikke ham selv, 

men hun forvandler som nevnt stesønnen Bjørn. Bera, bondejenta han liker, ser gjennom 

forbannelsen og forstår at det ikke er en bjørn som terroriserer kongens dyr, men Bjørn i 

bjørneham.  De to innleder et forhold, og en natt forteller Bjørn henne at hun er med barn, 

men at hans tid snart er ute. Videre sier han at hun skal passe seg for dronningen. Han 

forteller at han tror et jaktfølge kommer til å ta livet hans i morgen. Av en eller annen grunn 

ser det ut til at magien til Kvit også har gitt han evnene til å se inn i fremtiden. Dronning Kvit 

forstår at noe er galt og presser Bera til å spise av bjørnekjøttet som egentlig er kjøttet til 

Bjørn. Fordi Bera blir med barn mens Bjørn er under Kvits forbannelse, og hun i tillegg spiser 

av kjøttet hans blir deres barn en spesiell blanding av dem selv og Kvits magi. Hun får tre 

sønner, Elg-Frode som er elg fra livet og ned, Tore som hadde føtter som en hund og Bodvar 

som ikke fått noen kroppslige skavanker.  Det er interessant hvordan Kvits annerledeshet blir 
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ført videre gjennom Beras sønner. Senere skal sønnen Bodvar bli en del av Rolvs hird, mens 

de to andre brødrene går det ikke godt med. Kanskje er det slik at annerledeshet er best å bære 

på innsiden i et samfunn som er ganske opptatt av ytre egenskaper? Finnenes magi er både 

noe av det som gjør dem annerledes, men også noe som gjør dem mektige. Og selv i tilfeller 

som med Ramsta mennene ser vi hele tiden en ganske spesiell og ambiguøs holdning til 

periferien og selv om deres kontakt med den gjør dem mektige og de strengt tatt er en del av 

den, så er det tydelig at de setter sitt eget samfunn over deres.    

3.1.4 Kaos vs. Orden 

Motivet med et hov i Bjarmeland som jeg innledningsvis nevner er veldig interessant. I 

Sturlaugs saga Starfsama fra begynnelsen av 1300-tallet
296

 drar Sturlaug og Rolv nese til 

Bjarmeland for å finne Urahornet. Her kommer de over et et hov hvor de finner selveste Tor 

sittende i høysetet med mange sølvskatter foran seg og med mange kvinner. Stedet er også 

fullt av gift. Det er en spesiell kvinne der som er stor som en risi og svart som Hel, «en digr 

sem meri, svarteygð ok svipuð illa»
297

 som blir refert til som «hofgyðja».
298

  De sloss seg ut 

av hovet med urahornet og reiser derifra, for å senere komme tilbake for å herje og brenne 

landet, vinne over kongen av Bjarmeland og legge det under seg og være konge der.  

  Herraud saga Bósa er trolig fra andre halvdel av 1300-tallet, selv om historikere ikke 

er helt enig om hvordan sagaen skal dateres.
299

 Herraud og Bósa drar til Bjarmeland for å 

hente et kostbart egg, Bósa forfører en bondedatter og får av henne vite at egget befinner seg i 

et hov. Om Bjarmeland står det at: «Hárekr hét konúngr, er Þá réð fyrir Bjarmalandi; hann var 

kvongaðr, ok átti tvo sönu, hét annar Hrærekt, en annar Siggeir; Þeir voru kappar miklir ok 

hirðmenn Goðmundar konúngs af Glæsisvöllum, ok landvarnarmenn hans». Datteren heter 

Edda, hun var «frið sýnum ok flest luti vel kunnandi». Bósi får vite av en bondedatter at det i 

disse skoger står et stort hov, eid av kong Hårek, som rår over Bjarmeland. Der blir guden 

Jómali tilbedt, og det er mye gull og edelstener, «fyrir Því hofi ræðdr móðir konúngs, sú er 

Kolfrosta heitir; hún er mögnöð af blótskap, at henni kemr engi hlutr á óvart;» Hun vet at hun 

ikke skal leve lenge «Því fór hún hamfari austr á Glæsisvöllu, ok nam í burtu Hleiði systur 
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Goðmundar konúngs, ok ætlar at hún skuli vera hofgyðja eptir sik; [..]»
300

 Det er også en trell 

i hovet som vokter maten til gyðjunni, en to vintre gammel kvige. Egget de leter etter befinner 

seg under en helle. Om trellen står det at « [..] hann skal skjóta kvíguna, blandast Þá ólyfjan 

við hana, ok tryllast Þeir allir, sem af eta hana skal matgjöra fyrir Hleiði konúngs systur, ok 

verðr hún Þá líka tröll, sem hofgyðjan var áðr;».
301

 Når de drar til hovet ser de trellen med 

kua, de dreper begge og flår kua slik at de kan bruke skinne til å kamuflere seg. Herraud 

gjemte seg i kua og Bósi la kappen sin over trellen og bar han på ryggen til de så hovet. Og så 

tok Bósi spydet sitt og «rak í rass Þrælnum» og med denne kamuflasjen klarer de å komme 

seg ubemerket til hovet. Etter dette følger en intens kamp mot prestinnen.  

  Lassen tolker disse to episodene og sammenligner dem med den lignende fortellingen i 

Örvar-Odds saga siden de skiller seg fra den på noen kritiske punker. Hun mener at Örvar-

Odds saga i mye større grad viser en mer kristen holdning til affæren enn de to andre. Orvar-

Odd blir ofte tolket som en «nobel hedning»
302

 og Lassen mener at oppførselen hans i denne 

historien forsterker dette inntrykket. Han vil ikke gå inn på hovet, men brenner det ned. Hun 

tolker hvordan handlingene til helten i disse to historiene blir presentert sammenlignet med i 

Örvar-Odds saga, og mener at de andre heltene ikke bør forstås som noble hedninger, men at 

kontrasten mellom heltene og prestinnen i hovet ikke er religiøs, men sosial. I Sturlaug saga 

Starfsama forsvarer han seg på en måte som er «kurteisi ok kænleik».
303

 Prestinnenens 

voldsomme måte å kjempe på sammenlignet med heltenes oppførsel viser skille mellom 

høvisk og ikke høvisk oppførsel.
304

 Hvor Örvar-Odds saga legger vekt på de religiøse 

forskjellene (som ikke egentlig ville vært så store i tiden historien skal være satt i) og viser 

dette som skillet mellom ‘oss’ og ‘dem’ legger de to andre sagaene vekt på det sosiale skillet, 

‘oss’ som høviske og ‘de andre’ som ukontrollerte og voldsomme.
305

  Altså sitt eget samfunn 

som ordnet og bjarmenes samfunn som uordnet.   

  Ramstamennene har som sakt en ambivalent holdning til periferien. Selv om de tidvis 

har svært tette og positive relasjoner til representanter for periferien har de også negative 

holdninger ovenfor dem. Slik som Halvbjørn som ikke vil at Hrafnhild skal være der. Og selv 

om Ketil Høng har en romantisk relasjon med Hrafnhild som han liker godt kan han også 

være voldelig mot representanter for de andre, uten noen åpenbar grunn til dette. Et eksempel 
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er en kvinne han møter når han drar nordover, det står om henne at «Ketill kom Þar, sem 

heitir í Skrofum; ok er hann kom til hafnar, sá hann á nesinu tröllkonu í berum skinnkyrtli, 

hún var nýkomin af hafi, ok svört, sem bik væri; hún glotti við sólunni.» 
306

 Han begynner å 

fornærme henne på vers og hun svarer med samme meter og ender opp som den klare 

vinneren av konkurransen. Hun forvandler seg til en hval og hopper i sjøen, men Ketil skyter 

etter henne med sine magiske piler og treffer henne. Denne episoden er spesiell fordi hun 

svarer Ketil på samme måte som han tiltaler henne, og hun gjør det bedre enn han. Selv om 

hun blir kategorisert som troll og hun kan forvandle seg selv til en hval er hun åpenbart ikke 

fra en helt annen verden. Han kaller henne «fóstra», noe som enten kan være nedsettende, 

eller en innrømmelse av hans egen natur.
307

 Ikke så lenge etter denne hendelsen våkner han 

ved et brak midt i skogen, når han «hljóp út ok sá tröllkonu, ok fèll fax á herðar henni.» Han 

spør «Hvert ætlar Þú, fóstra?» Hun svarer at hun skal «til trölla Þíngs, Þar kemr Skelkíngr 

norðan úr Ófótansfirði, ok Þorgerðr Hörgatröll ok aðrar stórvættir norðan úr landi;»
308

 Her 

også kaller han henne fóstra, men her virker det ikke som om han prøver å fornærme henne.  

  Den mystiske kvinnen, vennen til Sturlaug i Sturlaug saga starfsama, Åki får hjelp av 

i Finnmark mot å transportere henne til noen øyer velger å svømme til land den siste biten og 

«Nú styttir hún upp skinnkyrtilinn, ok stígr fyrir borð».
309

 Altså samme antrekk som i Ketil 

Høngs saga og i Örvar-Odds saga hvor de befinner seg blant noen øyer langs finnmarkskysten 

møter de noen koner som «[…] var í skinnkyrtli ok mikil vext ok illilig, svâ at Þeir Þóttust 

ekki kvikendi slíkt sèt hafa».
310

 Kyrtli betyr tunika og en slik kort bekledning sto nok i ganske 

stor kontrast til den sosialt aksepterte bekledningen i Skandinavia. I disse eksemplene blir de 

alltid refert til som troll, men med varierende grad av troll-lignende egenskaper og samtidig 

blir de beskrevet med egenskaper og er plassert de samme stedene som du ville forventet 

møter med finnene.  

3.1.5 Historisk kontekst 

Ifølge Landnámabók kom flere av de som bosatte seg på Island fra Hålogaland, og det var 

mange slekter som regnet sin ætt derfra.
311

 Eyvindr Loðinson blir for eksempel nevnt i 
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Landnámabók som en blotmann fra Hålogland, som ender opp med å bosette seg i nord-

Island. Stereotypiene eller holdningene overfor mennesker fra disse områdene er også relativt 

godt dokumentert i ulike islandske kilder og Landnámabók forteller om flere hålogalandske 

innflyttere med overnaturlige evner. Det er ofte de samme overnaturlige evnene eller 

kunnskap om seid som blir tillagt finnene, og det er grunn til å tro at kontakten mellom 

hålogalandske menn og høvdinger og representanter for den samiske befolkningen har blitt 

sett på som tett. I Landnámabók står det at den kvinnelige tilflytteren Þuríðr i Bolungarvík var 

kalt ‘sundfyller’, fordi hun før hun kom til Island, under en periode med sult i Hålogaland, 

fylte hun hvert sund med fisk ved hjelp av magi.
312

 Realhistorisk er det mye som tyder på 

relativ tett kontakt mellom da spesielt de nordlige områdene i Norge og den samiske 

befolkningen.  Hålogaland var en integrert del av Norge i vikingtid og middelalder så det var 

ikke slik at Hålogalendingene ble ansett som ‘de andre’, men fordi de bodde så nær den 

nordlige periferien ble de ofte representert som å ha en slags innblanding med den samiske 

befolkningen og ofte beskrevet med de samme stereotypiene, men i mildere grad. Hålogaland 

var norrønt, men området befant seg helt i grenseland mellom det nære og det perifere. Og de 

som kom fra dette området kunne nyte fruktene av denne tidvis heldige kombinasjonen. Dette 

forholdet var også i stor grad økonomisk lukrativt for høvdingen som kunne tjene godt på 

pelshandel, og før den norske kongemakten ble sterkere i middelalderen var det de 

hålogalandske høvdingene som mottok finnskatt.
313

 Selv om romantiske relasjoner mellom de 

tidvis blir fremstilt som negativt er dette heller ikke hele bildet. Og en mulig måte å tolke 

disse elementene på er i deres kristne kontekst.  

  I vikingtid og tidlig middelalder blir kontakten mellom finnene og andre grupper 

intensivert.
314

 Selv om samene i utgangspunktet hadde mest kontakt med den norrøne 

bosetningen ser vi også at det i denne perioden var nye aktører som gjorde seg gjeldende på 

nordkalotten og i forhold til finnene.
315

 Disse aktørene representerte østlige riker som hadde 

mer institusjonaliserte økonomiske systemer og tydelige statsinteresser.
316

 Utover i 

vikingtiden og tidlig middelalder ble områdene rundt Finskebukta en integrert del av den 

økonomiske interessesfæren til Novgorod på grunn av den lukrative pelshandelen.
317

 Men det 

var ikke bare agenter fra Novgorod og andre østlige riker som forsøkte å styrke sin innflytelse 
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og tilgang på nordkalotten. Norske interesser var også sterkt inne i området. På 1000-tallet 

vant det norske rikskongedømme retten til å kreve inn skatt av finnene fra de håløygske 

høvdingene, og dette ble en kongelig rettighet.
318

 Myntfunn i samiske graver og i områder 

viser at det har vært en betydelig handel med norske aktører og da spesielt rundt 1000-tallet, 

vi finner også engelske, danske og tyske mynter, noe som kan sees som et vitnesbyrd om den 

profitable pelshandelen norske aktører drev.
319

 Novgorod hadde store interesser i området, og 

utnyttet muligheten til å ekspandere denne veien, med særlig motivasjon av at hanseatenes 

sterke kontroll i vest og sør. De knyttet til seg flere bosettinger av østersjøfinsk og permisk-

finsk opphav.
320

 Karelske kjøpmenn ble etter hvert svært involvert i handelen på Nordkalotten 

og behold den totale kontrollen over dette området frem til midten av 1400-tallet.
321

 

Novgorod og de karelske kjøpmenn hadde ikke alltid samme interesseområdene og opererte 

side om siden, og karelske kjøpmenn var også tidvis underlagt det Novgorodianske 

handelsnettverket og betale skatt dit.
322

 Men de var også gjeldene som selvstendige aktører og 

det var de som var mest synlig i området. 
323

 Disse aktørene knyttet også til seg finnene, noe 

som var enklere på grunn av den allerede eksisterende kontakten med bjarmene fra begge 

sider. Men samene opplevde på sin side fra andre delen av 1200-tallet økt norsk kolonisering 

på grunn av fiskens økte betydning og verdi i høymiddelalderen. Samene betalte for eksempel 

skatt til både nordmenn og russere.
324

 Dette førte til en interessekonflikt med Novgorod og 

karelerne og islandske annaler rapporterer om flere innfall eller angrep fra russiske eller 

karelske kjøpmenn mellom 1250-1444. Disse var tydelig rettet mot norske «politiske 

institusjoner» og bygninger.
325

 

  Finnene og bjarmene, levde på ganske lignende måte og snakket et lignende språk.
326

  

Norske høvdinger hadde også kontakt med bjarmene. Et eksempel på både kontakten mellom 

nord-norske høvdinger og bjarmene, og et eksempel på maktforhold, er historien om 

Gjermund Heljarskin som vi finner i flere versjoner, i Sturlunga saga, deler av i Hálfs saga ok 

Hálfsrekka og Landnámabók.
327

 Historien handler om høvdingen Hjorr som driver handel 

med bjarmene og gifter seg med en bjarmisk kvinne som han tar med hjem. De forskjellige 
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versjonene av historien sier ikke helt det samme. I Landnámabók er de ikke gift, men Hjorr 

har fanget henne når han har plyndret Bjarmeland. I Hálfs saga er det et ordentlig ekteskap, 

men hennes bjarmiske opprinnelse er ikke vektlagt. Her står det at hun heter Hagnýju, datter 

av Haka konúngs Hámundarsonar. Hun føder to tvillinger mens mannen hennes er borte, de 

«voru svartir ok furðu ljótir, ok hét annarr Hámundr, en annarr Geirmundr»
328

, men når hun 

ser hvor mørke de er så bytter hun de med den nyfødte lyse sønnen til trellkvinnen hennes. 

Ifølge Landnámabók vokser de to guttene først opp som trellsønner, men at det er noe høvisk 

ved dem som trellegutten ikke har. Moren blir etter hvert rådet av en skald til å fortelle 

mannen sin om hva hun har gjort for at guttene skal kunne vokse opp som de høvdinger 

sønnene de var. Denne historien forteller flere ting, både om hvor tett kontakten var mellom 

norske vikinger og de finsk-ugriske områdene, men også om hvor problematisk dette 

forholdet kunne være.  

  Det må ha vært sterke sosiale og kulturelle grunner til at en kvinne velger bort barna 

sine på grunn av deres mørke utseende, så det må ha hersket en ganske sterk oppfatning av 

lyst som noe positivt og mørkt som noe negativt. Men, Landnámabók er klar når det kommer 

til at deres indre egenskaper er viktigst og de høviske egenskapene til de to guttene kunne 

ikke kamufleres, og trellesønnen kunne ikke passere som høvdingesønn. Informasjonene om 

at moren til de to sønnene er fra Bjarmeland er borte i fornaldersagaene. Hvorfor sønnene 

hennes ser så annerledes ut enn forventet blir altså ikke helt besvart hvis man bare forholdet 

seg til denne historien. Før nordmennene ble kristne var nok heller ikke de religiøse 

forskjellene så dramatisk store og selv om de nomadiske samene og den bofaste norrøne 

befolkningen levde svært ulikt hadde de også mye til felles, og veldig ofte sammenfallende 

interesser. Historien om Kvit og Bjørn følger det samme mønsteret som gir seg til kjenne i 

rekke sagaer fra forskjellige perioder, men hvorfor finnene kategorisk blir beskrevet på en slik 

måte er svært interessant. Man kan tolke fremstillingen av finnene som mektige seidmenn og 

kvinner som et uttrykk for respekt eller «frykt». Frykt i denne sammenheng kan enten være en 

reell frykt for finnenes magiske evner. En annen kan være en oppfordring til å behandle 

finnene bra fordi de har tilgang til kostbare varer, på tross av at de er militært underlegne. En 

annen måte å tolke fremstillingen av finnene på er deres rolle i det kristne verdensbildet i 

Island på 1300-1400tallet. Som Aalto sier var finnene annerledes enn resten av Skandinavia 

fordi de var hedninger. At finnene var hedninger var neppe et hinder for handel eller kilde til 

kulturell konflikt i vikingtiden, før kristningen av Norden, men ifølge et kristent verdensbilde 
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er hedendom synonymt med djeveldyrkelse. Hvis dette er grunnen til fremstillingen av 

finnene i sagalitteraturen er dette en klassisk samtidig holdning projisert på en fortelling om 

fortiden. Ekteskap med samiske kvinner er heller ikke uvanlig i sagalitteraturen. I Snorres 

saga om Harald Hårfagre i Heimskringla fortelles det om kongens ekteskap med samekvinnen 

Snøfrid. I korte trekk går den ut på at Harald Hårfagre blir med inn i teltet til samen Svasi som 

midlertidig bor på eiendommen hans, der får han en drikk og blir forelsket i datteren hans og 

gifter seg med henne. Når hun dør sørger han over henne i tre år uten å gjøre noe med den 

enda livaktige kroppen. Helt til noen av vennene hans lurer han til å gå med på å skifte 

sengetøyet, da kommer det masse udyr ut av kroppen henne og det lukter vondt. Snorre 

forklarer det med at han er blitt forhekset, og forhekselsen blir ikke opphevet før tre år etter 

hennes død. En mulig grunn til at hun blir presentert slik kan være at muntlige tradisjoner 

fortalte om et ekteskap mellom Harald Hårfagre og en samekvinne han var svært forelsket i, 

men at Snorres valgte å forklare dette til hans lesere ved at «finnejenta hadde brukt svik.»
329

 

En interessant ting ved denne historien er at når den er gjengitt i Flateyarbók så er ikke 

Snøfrid en same, men en dverg.
330

 Her ser vi altså konturene av en mytologisering av finnene 

utover i middelalderen.  

  Fra vikingtiden og til relativt langt inn i middelalderen var finnene forbundet med seid 

og det var en generell oppfatning i Skandinavia at finner hadde kunnskap om visse ting og 

krefter som de kunne bruke for eller mot deg. For oss i dag kan det virke spesielt at jeg lister 

evnen til seid opp som maktmiddel, men i middelalderen var dette en reel trussel på lik linje 

med andre og ble behandlet deretter. Selv etter at Skandinavia ble kristnet forsvant ikke troen 

på samenes magiske evner, på mange måter kan man nesten si at frykten ble sterkere i det 

svært polariserte verdensbildet til det dypt kristne middelaldermennesket hvis kampen mellom 

det gode og den onde ble oppfattet som en høyst reel del av verden og hverdagen. På mange 

måter kan man tenke seg at samenes magiske evner ble oppfattet som enda mer truende, nå 

var de ikke bare gode seidmenn som kunne være hjelpsomme, de var i kontakt med djevelen 

og magien deres var ren ondskap. Et eksempel på at troen på samenes magiske evner var sterk 

finner vi i de tidligste kristne lover fra Øst-Norge, Borgarting og Eidsivating legger ned 

forbud mot å oppsøke samene for seid eller for å vite ting om fremtiden.
331

 Dette er en klar 

indikator på at sames magiske evner ble sett på som høyst reelle for menneskene i 

middelalderens Skandinavia. Kapittelet med tittelen «De Finnis» i Historia Norvegiae sier at 
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samene tilkalte ånder for å kunne få vite ting om fremtiden.
332

 Slike lover finnes ikke på 

Island, siden de ikke hadde en samisk befolkning. Men de syntes allikevel å være svært 

interessert i dette temaet og de samme beskrivelsene, av de samme evnene, går igjen i 

litteraturen.  

  Det finnes også tilfeller i middelalderens Skandinavia der finnene blir beskyld for å ha 

lært bort seid. Den mest kjente saken er kanskje Aquadam lapsa in hæresin Ragnhilda 

Tregagaas i Bergen ca. 1325. Ragnhild tregagás påstår at magien hun har brukt mot sin 

tidligere elsker var noe hun lærte i barndommen av finnen Solli Sukk.
333

 Slike hendelser 

finnes både i slike kilder, men også i sagalitteraturen. For eksempel Ragnhild som lærer seid 

av to finner i Heimskringla
334

 og i Laxdæla saga når Ingimundr og Grímr spør en samisk heks 

om fremtiden deres. «Finna ein fjölkunnig».
335

 En av de mest påfallende sidene ved å lære seg 

eller lære bort seid ser ut til at det er knyttet til «de andre».
336

 I motsetning til andre steder i 

Europa, som utelukkende ser på djevelen som forklaring på magi, er magien fremstilt i 

sagaene tettere assosiert med hedenske handlinger. De Islandske sagaene er derfor forskjellige 

fra europeiske tekster om magi og er forskjellige fra Nordiske forklaringer på utførte magiske 

handlinger og heksekunst ved å behandle instruksjonene av dette sammen, som en kollektiv 

type kunnskap om magi, ikke som en spesifikk trylleformel. Magi i sagaene er mer 

etnografisk betinget. Det er tett knyttet til annerledeshet, kjønn og etnisitet. Beskrivelsene av 

magi i sagaene skiller mellom lært og medfødte egenskaper og i dette skille de seg ut fra 

andre europeiske tanker om dette og magi er heller ikke direkte knyttet til djevelen, men en 

egenskap som er medfødt eller lært gjennom generasjoner, altså «etnisk» betinget.
337

  

De nordlige områdene kan man si får et nytt fokus i fornaldersagaene. Som nevnt ovenfor så 

kan dette henge sammen med de nye økonomiske sentrene som vokser frem som en 

konsekvens av stokkfiskens økte verdi på på slutten av 1300-tallet og de nye familiene som 

ble rike og innflytelsesrike på grunn av dette. Det kan også ha en sammenheng med den nye 

politiske situasjonen på Nordkalotten, som selv om den nok ikke direkte berørte islendingene, 

berørte Norge.  
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  Det er ingen tvil om at bade den norrøne mann og middelaldermennesket nok oppfattet 

finnene som ganske annerledes enn dem selv. Dette betyr ikke at de hele tiden har hatt en 

negativ oppfatning av finnene, men utover i middelalderen vokser forskjellene, da spesielt på 

grunn av de religiøse tankene som gjennomsyret det mentale universet til 

middelaldermennesket. I denne perioden, som jeg skal ta opp i mer detalj senere i oppgaven, 

ble dette bildet av finnene som annerledes og magiske forvridd og filtrert gjennom det 

mytologiske rammeverket fra norrøn mytologi, som kristendommen ikke klarte å kvitte seg 

med, men heller på mange måter forsterket. Men selv ikke disse er ensidige negative og 

kanskje er den økte interessen for disse områdene både en konsekvens av dets nye politiske 

betydning og av de nylig rike på islandsk genealogiske tilknytning.   
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3.2 Jotunheimar 

3.2.1 Hvor befinner vi oss geografisk? 

Jotunheimen, eller Jotunheimar, opptrer ofte i fornaldersagaene og er et av elementene som 

skiller disse sagaen fra andre sagasjangre. Jotunheimar, som er slik navnet ofte blir skrevet i 

sagalitteraturen, står faktisk i flertall. Ordet heim på norrønt har –ar endelse i flertall 

nominativ.
338

 Jeg føler det er trygt å anta at på et eller annet tidspunkt så har Jotunheimen, der 

jotnene bor, blitt oppfattet som mer enn et sted. Altså ikke som et klart geografisk forankret 

sted, men alle de stedene hvor jotnene bor, periferien. På tross av dette er fornaldersagaene 

ganske enige med hverandre i spørsmål om hvor dette stedet ligger. Vǫluspá plasserer 

Jotnheimen i øst, men i Gylfaginning og Skáldskaparmál blir der beskrevet som å være i det 

nord-vestlige hjørnet av Skandinavia.
339

 I Snorres Edda fortelles det om urkjempen Yme og 

hans familie. Etter at han og nesten hele hans familie blir drept, bortsett fra en som klarte å 

rømme, skal jotun slekten ha overlevd og bodd ved kysten. Senere blir de introdusert som å 

bo i jotunheimer. De er altså tidlig en klar forestilling om hvor jotnene er plassert geografisk. 

Senere får vi vite at i jernskogene i øst er det en kjempekvinne som føder jotner og ulver.
340

 

Jotnene vi møter i fornaldersagaene befinner seg klarer i utkanten. På tross av at de blir 

beskrevet med ulike egenskaper og utseende er det et klart fellestrekk at man finner dem ved 

sivilisasjonens yttergrenser.
341

 I norrøn mytologi opererer man med begreper som Midtgård 

og Utgard som betegnelser på hva som er nært og hva som er perifert. Midtgård er der 

menneskene bor, mens Utgard er bebodd av kjemper og troll. Dette mytologiske kartet kunne 

enkelt overføres til den virkelige verder, og nord, et ugjestmildt, kaldt sted passet fint i 

kategorien.
342

  

  Hauk Erlendsson viste interesse for disse jotunområdene og oppfattet historien til disse 

jotunlandene som en del av historien til den norrøne mann og var knyttet samme med deres 

eget bilde av seg selv.
343

 Jotunheimar grenser også Øst til rikene som ligger rundt Gardariket. 

Dette finner vi i Göngu-Hrólfs saga der det står om Grim (en av mennene til kong Eirikr) 

styrte over Ermland, som et et kongesete under Gardarike, og at mennene under han ofte lå i 
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strid med deler av «Jotunheimabyggdinni» som heter Áluborg.
344

Áluborg dukker også opp 

senere i sagaene. Denne gangen i introduksjonen av en av kong Eirikrs menn som heter Jarl 

Ími, som «ættaðr úr Garðaríki».
345

 Halvbroren hans, Röndolf hadde sin moderætt fra Áluborg 

i Jotunheimar
346

. Denne østlige lokasjonen blir nærmerer forklart mot slutten av sagaen hvor 

det står «Þriðjúngr Garðaríkis er kallaðr Kænungarðar, Þat liggr með fjallgarði Þeim, er skilr 

Jötunheima ok Hólmgarðaríki, [Þar er ok Ermland ok fleiri önnur smáríki.»
347

 

  Helluland, som er hvor Brana fra Hálfdanar saga brönufóstra bor, skal historisk være 

et stort område på kysten av Nord-Amerika, som skal ha blitt oppdaget av vikinger rundt år 

1000 e.kr. Dette steder dukker blant annet opp i Eirik Raudes saga og Grønlendinger Sagaen. 

Begge steder blir stedet beskrevet som flat og steinete, og noen forskere mener dette stedet er 

Baffinøya i den kanadiske provinsen Nunavut.
348

 Det er vanskelig å vite hva sagaforfatteren 

og hans leserkrets visste om Helluland, men uavhengig av det var det nok et sted som var 

langt borte og fjernt. Selv om vikinger oppdaget Helluland etablerte de aldri noen bosetting 

der og hverken Helluland eller Vinland forøvrig ble noen gang en del av en norrøn sfære slik 

som England, Island og Skottland. Helluland, som vi møter i Halfdanar saga brönufóstra, hvor 

Brana og andre jotner bor, er også nevnt i Grønlendinger sagaen. Ifølge denne sagaen var det 

ikke Leif Eriksson som først oppdaget det Amerikanske kontinentet, men en islending kalt 

Bjarni Herjólfsson. Han skulle seile fra Island til Grønland en sommer, men mistet kontroll 

over kursen på grunn av tåke og nordavinden. Bjarni så tre land, uten å gå i land på noen av 

dem, før han kom til landet som passet hans bilde av Grønland, som skulle vise seg å være 

riktig.
349

 Vinland sagaen er enig med Grønlandssagaen på et punkt, at Leif eller noen fra hans 

mannskap var den første til å sette sin fot på kontinentet. Ifølge Grønlendinger sagaen kjøpte 

Leif Bjarnis skip på Grønland og la ut på den første ekspedisjonen til det nyoppdagede landet.  

De kom til de tre landene Bjarni hadde sett i omvendt rekkefølge og ga de navn etter hvordan 

de så ut. «Helluland», «Markland» og «Vínland».
350

 Helluland dukker også opp i en ganske 

detaljert beskrivelse i Orvar-Odds saga. Han får vite avVignir at erkefienden hans Ogmund 

(Som er «laget» av Bjarmene for å hevne Orvar-Odds ugjerninger der) befinner seg i 

«Hellulands óbygðum.»
351

 Den eksakte lokasjonen varierer i forskjellige sagatekster men 
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holder seg til områdene nord øst for Norge, ca Så selv om det blir ganske hypotetisk er det 

ikke usannsynlig at troll og jotner i fornaldersagaene er inspirert av faktiske nomadiske 

folkeslag som har levd nord og nord-øst for Norge. Dette forklarer jo også hvorfor Arrinavja, 

på tross at at hun er et troll har egenskaper som et vanlig menneske. Arrinevja selv har levd et 

hardt liv og har mange «krigsskader», men når Åsmund først møter datteren hennes Skinnevja 

sier han «Hver ertu hin fagra [ok hin bólfimliga, eðr hvar ræðr dróttning Þín?]»
352

 Så det er 

tydelig at du trenger ikke å se ut som et troll for å være et troll.  

  Før jeg begynner med de empiriske undersøkelsene på nytt ta opp hvordan tolkningene 

av slike overnaturlige elementer skiller seg ut fra tolkninger av fremstillinger av ‘de andre’. 

Det er flere metodiske aspekter man må forholde seg til når man analyserer hva slags rolle 

jotnene har i fornaldersagaene. Uavhengig av hva den egentlige funksjonen deres funksjoner 

er så virker de, i alle fall på overflaten, som de ultimate andre. Man må også være bevisst på 

hvordan man kan tolke fornaldersagaene. Jeg skriver innledningsvis at det mytologiske i 

fornaldersagaen kan tenkes å kun være et annet scenario for å diskutere samtidige tabubelagte 

problemer eller spenninger i samfunnet. Hvis dette er tilfellet vil annerledesheten til jotnene 

først og fremst være en slags forvridd speiling av det islandske samfunnet og dere 

annerledeshet sier ikke noe om synet på de andre, men bare om synet på dem selv. Det er også 

viktig å være bevisst på at fornaldersagaene ikke er en homogen gruppe tekster som har 

samme forfatter og alltid betyr det samme. Fremstillingen av jotner kan potensielt bety flere 

ting, for forskjellige sagaforfattere. Noen steder vil det kanskje være en forvridd fremstilling 

av samer og bjarmer, mens andre steder er de et virkemiddel på et psykologisk plan i teksten. 

Både som psykologisk andre og kanskje som psykologiske deler av et menneske, eller et 

samfunn.  Jeg vil derfor så godt jeg kan presentere mine undersøkelser og funn så nøktern 

som mulig, og både si noe om potensielle «psykologiske» tolkninger og potensielle syn på 

«de andre» slik at leseren selv kan avgjøre hva som virker mest plausibelt. Det kan også 

hende at den mest riktige tolkningen ligger et sted mellom disse fremgangsmåtene.  

3.2.2 Hvordan var interaksjonen? 

Som sagt virker det som om sagaforfatterne på Island har hatt en ide om et mytologisk eller 

historisk slektskap mellom jotner og mennesker, som i for eksempel Örvar-Odds saga, og i 

Bård Snæfellsås saga som er en islendingsaga, men som er skrevet mellom 1350-08, hvor 
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Bård selv ikke er helt menneskelig, er slektskapet mellom mennesker og jotner viktig.
353

  Selv 

om jotnene i fornaldersagaene blir fremstilt som radikalt annerledes viser disse sagaene også 

til en felles fortid, som i Hervara saga når det beskrives hvordan Norge ble befolket. 

Forfatteren av Hrólfs saga Gautrekssonar bruker også denne myten til å forklare hvorfor 

moderne mennesker var så mye mindre enn sine forfedre, en forestilling som ikke stammet fra 

norrøn tid, men dukket opp på Island rundt midten av 1200-tallet.
354

 Dette er svært 

interessant, det kan nesten virke som om familiariteten fra hedensk tid blir tatt opp igjen 

relativt sent i middelalderen. Selv om jotnene i fornaldersagaene representerer en voldsom 

annerledes har de beholdt noe av familiariteten med menneskene som, de blir både ‘radikale 

andre’ og forfedrene til menneskeheten.
355

 

  Jotunheimar dukker opp i noen fornaldersagaer.
356

 Men riser, jotner og troll dukker 

opp i langt flere, som oftes i perifere strøk heltene drar til eller gjennom. Det er ikke så mye 

som tyder på at forfatterne av fornaldersagaene skilte mellom disse forskjellige navnene på 

jotner, siden samme karakter ofte blir omtalt som både troll, jotun og risi.
357

 Noen steder 

skiller forfatterene på de ulike egenskapene knyttet til de forskjellige ordene, som i Hjalmters 

ok Ölvis saga hvor det står om en Hástigi «hann er stór sem risi, en máttugr
358

 sem tröll, han 

veit allar ráðagjörðir konúngsins; hann er svart sem jörð». Jotner eller riser, der det ikke står 

at de er i Jotunheimen, møter fornaldersagaheltene ofte i periferien rundt Gardarike, i 

Helluland og i nord, for eksempel Iluga saga Gridarfóstra, selv om det ikke står spesifikt at 

hun bor i nord står det når Illuga drar derfra etter at han har hengt en av sine men opp i masten 

«fyrir Þat hann kallaði Hildi tröllkonu», etterfulgt av «Eptir Þat siglir Sigurðr frá Finnmörk, 

[..]»
359

  

  I Egils saga einhenda drar Åsmund og Egil fra kjente omgivelser hos kong Hertrygg i 

Gardarike og ut til ukjent landskap. Det tar ikke lang tid før reisen nordover fører dem til 

Jotunheimen.  Selv om rikene i øst lignet hjemme lå det ukjent rett utenfor. Egil og Åsmunds 

første møte med andre der er jotner.  I Hálfdanar saga brönuföstra er jotner også å finne i 

Helluland, her møter han Brana, som selv om hun er en jotne så var moren hennes en 

prinsesse som har blitt stjålet. Hun sier «Þat skaltu vita, Hálfdan, at mennsk er ek í aðra ætt, 
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Því at móðir mín var dóttir Vilhjálms kongungs ór Vallandi. Járnhauss, faðir minn, nam hana í 

burt. Átti hann mik við henni, ok bregðr mér meir til hennar, en Þó nokkut til hans. Átta ek at 

Þjóna hundrað flagða.”
360

 Dagen han skal dra virker det som om han ikke er helt fornøyd med 

planen «Hann bauð Brönu at fara með sér, en hún kvaðst Þar vera verða, en bað Þá fóstbræðr 

at bera byrðar sínar af gulli til skips, ok svá gera Þeir.» Følelser er ikke noe som ofte blir 

uttrykt eksplisitt i sagaen, i stedet for å skrive at noen er lei seg eller at noen er sint velger 

sagaforfatteren ofte å beskrive fjes som skifter farge, øyenbryn som heves eller senkes, eller et 

stirrende blikk. Etter at Brana avviser at hun kan være med står det “Hálfdan stígr nú a skip, 

ok varð skilnaðr Þeira Brönu bæði harðr ok langr, ok Brana ýtti drekanum frá landi.”
361

 At 

avskjeden deres var både lang og hard må viser at det var romantiske følelser fra begge sider.  

3.2.3 Hvor mektig er periferien?  

Det å finne seg en brud fra et annet land er et tema som går igjen i flere sagaer. Grunnen til 

dette er sammensatt, men det ser ut til at det er vanligere at skandinaviske menn gifter seg 

med en kvinne fra «de andre», enn omvendt.
362

 Det ser også ut som at det er kristne menn 

oftere giftet seg med hedenske kvinner, men at kristne kvinner ikke ble giftet til hedenske 

menn.
363

 Dette handler om at man ikke gir bort kvinnene sine til «de andre», men at man selv 

kan dra ut å finne en brud. Det eneste tilfellet hvor en jotne kan få en mennskelig kvinne er 

hvis han stjeler dem. Som er tilfellet med moren til Brana i Halfdan saga brönufóstra, de 

russiske prinsessene i Egil saga Einhendte. Det eneste navngitte unntaket fra denne regelen 

finner vi i fornaldersagaforfatterenes genealogier med jotnen Trym, som litt ironisk også er 

navnet på jotnen i Þrymskvíða hvor Trym stjeler Tors hammer og gir den bare tilbake i bytte 

mot Frøya. Tor må da nedverdige seg til å kle seg ut som Frøya og lure jotnen for så å slå han 

ned med hammeren sin.  

  Kvinnelige jotner og kjemper har ofte en betydningsfull rolle i historier og sagaer fra 

middelalderen. De hadde viktige roller i det norrøne mytologiske univers, og kvad er ofte 

beriket med kenninger om kjempekvinner. Et eksempel på en slik kenning som gjør en 

kobling mellom kjempekvinner og vind har mest sannsynlig vært et uttrykk for en mytologisk 
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dynamikk, om overnaturlige kvinners makt til å forandre menns skjebne.
364

 Denne makten 

innehar utvilsomt Arinnevja. Jotnene var samtidig de som representerer ‘de andre’ i norrøn 

mytologi. Dette mentale kartet har vært overførbart til vikingenes verden, og middelalderens 

religiøse dogmer styrket oppfattelsen av ‘de andre’, nemlig de hedenske andre. 

  Hvor mektig Jotunheimen fremstilles i fornaldersagaene er litt varierende, som jeg har 

væt inne på tidligere er ikke dette ett bestemt geografisk sted, heller en slags samlebetegnelse 

på flere forskjellige steder som er løst geografisk forankret. I Egils saga einhenda vil jeg 

kanskje være tilbøyelig til å argumentere for at periferien er ganske mektig. Selv om Egil og 

Åsmund til slutt klarer å redde kongsdøtrene stod faren deres, kongen over Gardarike helt 

hjelpeløs, og det må i tillegg understrekes at det kommer ganske tydelig frem fra sagaen at de 

nok ikke hadde klart det uten Arrinevjas hjelp.  

  Det er interessant at Arinnevja blir begjæret av både Tor og Odin. I det kristne 

samfunnet som produserte disse tekstene er hverken Odin eller Tor ensidige positive innslag. 

Det er verdt å merke seg at de her ikke opptrer for Egil eller Åsmund, men kun for Arinnevja. 

Selv om historiene i fornaldersagaene er satt i en forhistorisk fortid er de, som sagt, filtrert 

gjennom det mentale verdisynet til kristne sagaforfattere. Sagaen tilbyr ingen forklaring på 

hvorfor Tor besøker Arinnevja og søstrene hennes, annet enn for å få barn med dem. Når dette 

skjer hjelper Tor henne, og beskytter henne. Hendelsen kan tolkes på flere måter, man kan 

tolke det som et uttrykk for at beboeren av Jotunheimen var nærmere det mytologiske 

universet de kristne skandinavene hadde forlatt. Selv om sagaforfatterne og deres lesekrets var 

kristne var det mytologiske verdensbildet enda gjeldene, og selv om de ikke dyrket Tor og 

Odin som guder var de enda aktører et i ukjent perifert landskap. Det kan være en refleksjon 

av at det ble oppfattet som gunstig å få barn med en jotunkvinne, i overført betydning, at det 

var gunstig for skandinaviske høvdinger og knytte til seg kvinnelige medlemmer av samisk 

eller bjarmisk tilhørighet. Jeg kan legge til at Tor er den guddommen som ble mest assosiert 

med nord og Hålogaland i før-kristen tid og i senere tekster om denne tiden, og de kildene vi 

har vitner om at det i disse områdene var Tor som var den største guddommen. I tillegg til Tor 

fantes det en egen guddom med et eget kult, Þorgerðr Hǫlgabrúðr, en slags blanding mellom 

gudinne og jotunkvinne. Ifølge Skáldskaparmál var hun datteren til Hölgi, som er han 

Hålogaland ble oppkalt etter, og de mottok begge ofringer som en del av kulten rundt dem. 

                                                 
364

 Quinn, Judy The “Wind of the Giantess”: Snorri Sturluson, Rudolf Meissner, and the Interpretation of 
Mythological Kennings Along Taxonomic Lines Viking and Medieval Scandinavia, 8 (2012), 207-259 Brepol 
Publisher 10.1484/J.VMS.1.103199  



76 

 

Holgis haug hadde lag av gull og sølv i seg som var rituelle ofringer.
365

 Hun er mest kjent 

som beskytteren til den hedenske Håkon jarl og dukker opp fire ganger i Flatéyarbók som 

hans beskytter.
366

 Kulten hennes var stor på vestlandet i norge og sør på Island på 900-

tallet.
367

 Navnet til faren hennes tror McKinnell er et senere produkt, laget for å forklare 

opprinnelsen til navnet Hålogland. For hennes samtidige tillhengere betydde det nok noe 

annet. Hǫlgabrúð betyr mest sannsynlig bruden til herskerene av Hålogaland.
368

 

3.2.4 Kaos vs. Orden 

Likhetene mellom Hálfdanar saga brönufóstra og Illuga saga Griðarfóstra er mange, begge 

begynner med en konge som heter Hring og styrer over Danmark. En interessant ting er at i 

denne sagaen er kona hans het Sigridur og var datter av Vilhelm konge av Vallandi. Dette er 

den samme kongsdatteren som Brana i Hálfdanar saga brönufóstra forteller er moren sin.
369

 

Begge protagonistene ender opp med å ha et slags forsterforhold med en trollkone eller 

jotunkvinne. I Hálfdanar saga brönufóstra har Hálfdan et seksuelt forhold til Brana, mens i 

Illuga saga Griðarfóstra har Illuga et seksuelt forhold til Gríðurs datter. Valendel mener at 

episoden i Illuga saga kan tolkes på flere måter. Den ene siden han legger vekt på er å se det 

komiske i situasjonen som blir beskrevet, tre ganger virker det som om Gríður angrer 

avgjørelsen og bryter inn enten fysisk eller verbalt, uten at han stoppet med det han gjorde. 

Dette kan tolkes som en komisk scene der protagonisten er for opptatt med å avslutte enn å stå 

opp å forsvare seg mot angrepene.
370

 En annen tolkning er å se forsterskapet som et mentor-

forhold og at i dette innebærer det seksuell opplæring. I Gríður sitt tilfelle ved hjelp av hennes 

datter og i Brana ved hjelp av seg selv.
371

 Det er interessant i et samfunn hvor ære er veldig 

viktig og det vil være vanskelig, umulig og i det minste farlig å tilegne seg seksuelle 

erfaringer med noen fra din egen klasse, aristokratiet. Gríður i Illuga saga kan igjen minne om 

hvordan finner blir beskrevet og analyserer derfor forholdet også i en tydelig ‘andre’-

kontekst.
372

 Selv om Gríður egentlig er en prinsesse som har blitt forhekset mener han at 

trekken Gríður blir beskrevet med mens hun er et troll ligner på andre beskrivelser av samer. 
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Han bemerker at Gríðurs panne blir beskrevet som bred, typiske trekk assosiert med etniske 

stereotyper av samer i litteraturen.
373

 Likheten mellom de to sagaene er slående og de opptrer 

veldig ofte i samme manuskripter. Det er tydelig at det er en sammenheng mellom elementene 

i disse historiene. Brana blir ikke detaljer beskrevet slik som Gríður, istede står det “Því næst 

sjá ðeir Þrjár flagðkonur, ok var sú í rauðum kyrtli, er fyrst gekk. Þat sá Hálfdan, at hún var 

með mennsku móti, en eigi hinar.”
374

 Hun blir identifisert som ikke mennskelig, men samtidig 

ser Hálfdan noe menneskelig i henne. Men kanskje kan intertekstualiteten mellom disse to 

sagene si noe om statusen til begge jotun forstermødrene. 

  Halfdánar saga brönufóstra begynner med å fortelle om kong Ring, hans kone, barn 

og venner. Alle de introduserte karakterene, unntatt Halfdan, Ingebjørg (Kongsbarn) og 

Thorvald Jarl forsvinner relativt raskt ut av sagaen side de dør i slaget mot vikingene. Jarlen 

redder de to barna og sette dem igjen hos noen bønder og hos broren sin i Bjarmeland, derfra 

legger Halfdan ut til Helluland. Noen trekk ved sagaen som er verdt å nevne er at den er full 

av ganske viktige bi-karakterer.
375

 Disse karakterer har ofte en slags kontrapart, hvis skjebne 

ender annerledes på grunn av tilfeldigheter. Det første slike parret vi møter er nok de to 

jarlene som var nære venner av kong Ring. De er begge like i status og gunst hos kongen, 

navnene deres er også veldig like, Þorfiðr og Þórir. Forskjellen er at den ene jarlen har fått 

kastet en forbannelse over seg slik at han ikke tåler å se menneskeblod, «Þat hafði ein 

flagðkona lagt á Þóri jarl, at hann mátti eigi mannsblóð sjá».
376

  Dette fører til at han ikke 

klarer å holde hodet kadt i slaget mot vikingen Soti og dør. Det neste slike parret vi ser er 

brødrene Åsmund og Halfdan. Åsmund dør under slaget, når jarlen finner kongsbarna og 

Åsmund død sier Halfdan «Vissa ek Þat, segir Hálfdan, at hann var ekki at manni».
377

  Som 

for å understreke at han har overlevd slaget på grunn av personlige egenskaper. Men når 

jarlen bærer han bort fra slaget husker man kanskje at helten bare er ni år.
378

 Senere møter 

Halfdan en søskenflokk veldig lik sin egen, to brødre, disse er tvillingbrødre og en søster. Her 

ser vi også et eksempel på hvordan tilfeldigheter styrer skjebnen, sent i sagaen skiller de to 

tvillingbrødrene lag. Den ene følger Hálfdan og den andre gifter seg, kort tid etter dør i slaget 

mot Sóti. Dette viser hvordan det at det er tilfeldigheter, ikke nødvendigvis personlige 

egenskaper som gjør slik at du overlever eller vinner. Selv om Hálfdan sa at han var mer 
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mann enn broren sin etter slaget er det nok ikke derfor han overlevde. Senere i livet hans er 

det i tillegg Brana som sørger for han suksess og overlevelse. Disse ‘parrene’ tolker 

McKinnel som å representere hvordan skjebnen kan føre deg på forskjellige veier uavhengig 

av dine personlige egenskaper og kun på grunn av tilfeldigheter.
379

 

  En annen slik kontrast som blir tydelig når man har McKinnells teori i bakhodet er når 

Åke lurer kongen til å tro at Hálfdan har gjort Marsibel gravid uten at de har vært gift. Det er 

interessant at forfatteren har valgt å lage disse paralellene ved å speile den ene situasjonen 

hvor Brana blir gravid med Halfdan med den potensielle situasjonen der Halfdan gjør 

Marsibel gravid utenfor ekteskap og hvilke konsekvenser det kunne fått for Halfdan. Disse 

konsekvensene er ikke der når han gjør Brana gravid og forlater henne, tvert imot, hun går 

langt på vei for å passe på at Hálfdan ikke føler noe skyldfølelse for å forlate henne eller føle 

noe ansvar overfor henne og deres ufødte barn. Dette understreker hennes annerledeshet, 

spesielt fordi det virker så viktig for sagaforfatteren å frigjøre han for ansvar overfor henne. 

Lov og rett er utrolig viktig i et samfunn, mye mer enn vi tenker over til vanlig, og forteller 

mye om det samfunnet. Det er også en tydelig faktor som skiller samfunn fra hverandre. Der 

ikke konkrete lover dekker vil sedvane og høvelige, definert sammen av et samfunn, være like 

viktig. I en aristokratisk engelsk kontekst kan ikke Hálfdan gjøre Marsibel gravid uten først å 

gifte seg med henne, fordi det ikke er ærefullt og går imot de regler og lover som overvåker 

og kontrollerer samfunnet. Brana, på den andre siden, er ikke en del av denne kulturelle 

sfæren og Hálfdan er frigjort fra hans ansvar og rettslige plikter overfor henne.  Men det er en 

tosidighet i dette fordi Brana er bare halvt troll, hun er også halvt prinsesse. Forholdet mellom 

Halfdan og Brana kan både tolkes i kontekst av å være forhold på tross av etniske skiller, men 

også sosiale skiller. 

  En annen faktor som understreker Branas annerledeshet er hvor lite trofast hun er mot 

familien sin. Hun kjenner ikke Halfdan og vennene hans godt før hun ber om hjelp til å drepe 

familien sin. Nå må det nevnes i denne sammenheng at hun bare er halvt jotne som sitatet 

over uttrykker. Men samtidig sier hun klart ifra til Halfdan at hun ikke vil være der når de 

dreper faren hennes. «En Þó at Þú getir drepit hann, Þá vil ek ekki sjá Þat, en ek mun verða at 

til með Þér ef vel skal fara, ok Þykkir mér Þat erfitt, en ekki vápn má hann bíta nema sax Þitt, 

ok vil ek Þat hafa».
380

 Selv om hun ikke har så mye til overs for faren sin vil hun ikke gjøre 

handlingen selv, fordi å myrde faren din er en alvorlig fordømt handling. Når Brana følger 
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med Hálfdan, Sigurd og Sigumd inn for å drepe jotnene og Jarnhauss kjenner henne igjen sier 

han «Svikit hefir Þú mik nú, Brana dóttir. Veit ek, at hér er kominn Hálfdan Hringsson, 

Sigmundr ok Sigurðr».
381

 Men så gjør sagaforfatteren en interessant ting, Hálfdan klarer å 

drepe mange jotner, men ikke faren til Brana, som fører til at hun er tvunget til å utføre denne 

handlingen selv. Når hun innser dette sier hun «Ek mun sjálf verða at drepa föður minn, Því at 

ek sé, at Þér getið eigi banat honum, ok mun Þat illa fyrir mælast, ef ek verð honum at bana, 

en Þó skal Þat nú vera.»
382

 Selv om det ikke skal mye til før hun ber Hálfdan hjelpe seg med å 

blir kvitt faren sin er det tydelig at hun forstår hva det innebærer og ikke finner seg helt til 

rette med tanken på det. På en måte understreker denne episoden både hennes likhet og 

hennes annerledeshet. Men kanskje mest av alt understreker det hennes ambivalente opphav 

og forhold til familien sin. Hun er ikke helt troll, og hun føler seg ikke som familien sin, men 

hun er heller ikke prinsesse og Hálfdan kan ikke gifte seg med henne. Det er noen ting ved 

dette opphavet som er interessant. Siden faren til Brana Jarnhauss kan produsere et barn med 

et menneske, kan ikke troll og menneske egentlig være så langt fra hverandre. Dette kan være 

enda et tegn på at jotner og troll kanskje ikke er så helt u-menneskelig skapninger, men 

representerer “de andre”. Men forestilte virkelig middelaldermennesket seg at de som levde i 

utkanten av deres samfunn var så annerledes enn dem selv? At de lettere kan kategoriseres 

som troll enn som mennesker?  

  Et tredje aspekt dette kan belyse er det som kan virke som en generell problematikk 

når det kommer til forhold på tvers av etnisitet. Det er mange sagafortellinger som nevner 

slike relasjoner og barn som kommer ut av det som både problematisk og potensielt veldig 

kraftig. Det er få historier i sagaer som forteller om lykkelige og suksessfulle 

kjærlighetsrelasjoner og giftemål mellom helten og en jotunkvinne. Siden jotner kanskje 

representerer sterk annerledeshet kan dette kanskje være en skjult måte å diskutere en 

problematikk med slike typer relasjoner.  Mye kan tyde på at det er en link mellom hvordan 

forhold mellom en mann og en jotunkvinne utartet seg og hva man tenkte om forhold mellom 

nordiske menn og samiske kvinner, basert på at det er lignende ting som blir beskrevet i 

begge tilfeller i korpuset av skandinaviske middelaldertekster. Litteraturen beskriver i tillegg 

stort sett ulykkelige relasjoner mellom nordiske menn og samiske kvinner. I Halfdanar saga 

brönufostra er Halfdan raskt fritatt for sitt ansvar overfor Brana når hun med en gang 

annonserer at han skal dra til England, og i tillegg utstyrer han med alt han trenger for å 
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lykkes. Den eneste måte å frita helten for ansvaret og konsekvensene ved en slik relasjon er 

forfatteren nødt til at det er Brana som sender han til England, ikke at han forlater henne. Det 

sies mye i hva som ikke blir sagt om forholdet mellom de to, hvorfor det er så selvsagt at 

deres relasjon ikke kan være varig. Kan det for publikum på det tidspunkt sagaen ble skrevet 

ned ha vært helt selvsagt at en slik relasjon ikke kunne ha funnet sted i samfunnet de var en 

del av? Dette er både rart og forståelig på samme tid. Rart fordi det er som sagt mange tilfeller 

i litteraturen hvor både jotner og menn og samiske kvinner og nordiske menn inngår slike 

relasjoner. I fornaldersagaene, i kongesagaene og ikke minst i mer realhistoriske kilder som 

Landnámabók. Slike forhold kan ikke ha vært helt utenkelig eller uvanlig. Kan det vært slik at 

for et islandsk aristokrati på 13-1400 tallet var slike relasjoner ikke en akseptabel del av 

samfunnet og det er ikke nødvendig med en eksplisitt forklaring på hvorfor deres to forhold 

ikke kan bli noe av. Det kan virke som om at innen da hørte slike relasjoner til fortiden, en 

mer hedensk fortid. Som sagt finner vi eksempler fra mer ‘pålitelige’ kilder om forhold på 

tvers av etnisitet. Både når det kommer til samer og de som rett og slett blir beskrevet som 

jotner. Det er ofte menn fra nord i Norge, såkalt Hålogaland som er den andre delen av disse 

relasjonene, noe som for meg styrker ideen om at disse fantastiske og magiske jotunkvinnene 

i realiteten var av samisk etnisitet.
383

  

  I Landnaḿabók finner vi karakterer som blant annet: Þorsteinn Rauðsson fra Naumdal 

gifter seg med Hildr, datteren av Þráinn Svarta Þurs. Jǫtun-Bjǫrn, en av forfedrene til 

Ingimundr Þórsteinsson som skal ha kommer fra de nordlige delen av Norge, eller Slettu 

Bjǫrn, av ukjent opphav som telte blant sine forfedre Ingigerðr, søsteren av Dagstyggr kongen 

av riser.
384

 Slike beskrivelser eller nedtegnelser, satt i historisk tid viser et bilde av kjempe 

rasene i utkanten av den siviliserte verden ikke bare som overnaturlige og fiktive motstandere 

i en litterær setting, men at de er så like mennesker at de kan produsere avkom. 
385

 Det kan 

være nærliggende å tenke seg at slike forhold var mer vanlig i hedensk tid, enn utover i 

middelalderen. Selv om vikingene, som jeg har beskrevet tidligere, mest sannsynlig så på den 

samiske befolkningen som veldig annerledes og koblet dem sammen med jotner fra deres 

mytologiske univers. Men den største forskjellen da var hvordan de levde, mens vikingene var 

stedfaste bønder var samene nomader og levde i skogen. Noe som sikkert kan ha virket veldig 

usivilisert og annerledes. Men på tross av dette var det en helt klar plass for den samiske 

befolkningen i vikingenes univers, og selv om jotner ikke nøt en like viktig rolle i det 
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mytologiske universet som gudene gjorde kan man i det minste beskrive rollen og 

betydningen deres som tvetydig. Etter overgangen til kristendommen må denne kulturelle 

kløften mellom disse to gruppene ha vokst til andre proporsjoner. Selv om overnaturlige 

vesener kanskje enda hadde en plass hos menneske var rollene til disse figurene ikke lenger 

tvetydig og potensielt positiv, i det kristne verdensbildet vil alt som er hedensk være direkte 

knyttet til djevelen og onde krefter. Det er da derfor ikke rart at relasjoner på tvers av en slik 

kulturell barriere kanskje blir tilnærmet umulig. 

  Hvis vi skal tolke fortellingen om Halfdan som å representere både skjulte eller åpne 

konflikter og skjulte eller åpne ønsker eller begjær hos unge aristokratiske menn i et samfunn 

hvor spillereglene for livet har gjennomgått flere dramatiske endringer passer Brana fint inn 

som en fantasikvinne fra utenfor dette samfunnet, som ikke bare guider og hjelper helten inn i 

manndommen, men veileder han i hvordan han skal konstruere hele livet sitt. Man kan se for 

seg at denne relativt populære sagaen har blitt lest høyt for et publikum, kanskje hirden rundt 

en mektig mann, kanskje familien hans. Man kan forestille seg for unge menn og lillebrødre i 

denne forsamlingen vil fantasien om en slik relasjon kanskje være ganske forlokkende, 

samtidig som at det usagte i relasjonen, i sagaen, om at et slikt forhold aldri ville kunne 

skjedd i det samfunnet han lever i var helt på linje med normen i samfunnet han levde i og 

tilførte derfor enda et element av spenning skjulte begjær.  

  Arinnevjas livshistorie er veldig interessant i et ‘andre’ perspektiv. Hun og søsknene 

hennes blir foreldreløse tidlig i livet og brødrene hennes arver mesteparten. Hun og søstrene 

hennes sitter igjen med deler av løsøret. En natt kommer Tor til dem og ligger med hver og en 

av alle søstrene i håp om det skal bli født et barn. Men hver av søstrene blir så sjalu at de 

dreper den han delte natten med sist. Slik går det frem til Arinnevja er den siste levende 

søsteren og føder Tor en datter, Skinnevja. Senere møter også Arinnevja Odin, han vil også 

tilbring natten med henne. I norrøn mytologi har jotunkvinner en spesiell stilling i forhold til 

reproduksjon og giftemål. Det virker som om det var attraktivt for gudene å produsere avkom 

med jotunkvinner, fordi de blir sterkere og større enn vanlige menn. 

  Hendelsen med Odin følger av at Arinnevja drar til underverdenen for å hente tilbake 

farsarven sin. Det står at «Fór ek nú niðr í undirdjúp at sækja skikkjuna. Fann ek Þá höfðingja 

myrkranna. En er hann sá mik, mælti hann til samfara við mik. Þótti mer sem Þat mundi 

Óðinn vera, Því at hann var einsýnn. Bað hann mik eiga skikkjuna, ef ek vilda Þat til vinna at 

sækja hana Þangat, sem hún væri. Var Þangat at hlaupa yfir eitt mikit bál. Lá ek fyrst hjá 
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Óðni, ok hljóp ek síðan yfir bálit, ok fekk ek skikkjuna, ok er ek.»
386

 Her blir Odin titulert 

«høvding over mørket», og hans rolle tydeligere beskrevet i negativt forstand, mens 

Arinnevjas tilknyting til mørkets høvding er noe uklar. Dette kan være sagaforfatterens måte å 

understreke de gamle hedenske gudenes tilknytning til det overnaturlige ukjente.  

  Kjemper har hatt forskjellige roller i litteratur fra islandsk middelalder. Forsøk på å 

finne overordnede tendenser for denne utviklingen viser at kjempene vi møter i Edda har en 

annen status enn de vi møter i fornaldersagaene. I Edda diktene er kjempene tillagt 

overmenneskelige krefter, i positiv forstand, mens kjempene i fornaldersagaene har mistet sin 

menneskelighet. Kjempene i Eddadiktene er mer intelligente og vanskeligere å overkomme, 

mens kjempene i fornaldersagaene er lettere å håndtere og blir fremstilt som mer radikale 

andre.
387

 I fornaldersagaene er kjempene beskrevet mer med tanke på deres geografiske 

posisjon enn av deres oppførsel.
388

 Arinnevja er derfor en utypisk kjempe for sjangeren, 

samtidig som hun passer bedre inn i hvordan kjempene i Eddadiktene er beskrevet. I 

fornaldersagaene blir jotnene ofte beskrevet som store og lite attraktive. Selv om utseende til 

jotnene i Edda ikke så ofte blir beskrevet, kan man anta at i alle fall de kvinnelige kjempene 

ble ansett som attraktive siden det finnes flere tilfeller hvor de gifter seg med guder.
389

 Jeg 

skal gå dypere inn på hvordan kjempene fra Edda diktene blir fremstilt i forhold til kjempene i 

fornaldersagaene i neste kapittel. 

  Et annet element som jeg også vil belyse er hvordan jotnenes samfunn egentlig blir 

beskrevet som relativt ordnet. I Egils saga Einhendte så har de to trollbrødrene som har røvet 

kongsdøttrene en ordnet samling hvor det ble bestemt hvem som skulle gifte seg med hvem 

av de. I Örvar-Odds saga møter Örvar-Odd en jotne som heter Hildi og er «risi einn af 

Risalandi.» Han forteller at han har tre brødre «höfu vér sett Þíng at sumri, ok skal sá vera 

konúngr af oss yfir Rislandi, er mest Þrekvirke hefir unnit ok ólmastan hund a, ok skal Þar 

etja á Þínginu.»
390

 Orvar-Odd avtaler å hjelpe han med å utføre noe som kan hjelpe han i 

konkuranssen om hvem som egner seg best som konge, og han blir med jotnen hjem og blir 

tatt godt imot av datteren hans som han senere får en sønn med. også i Ketil Hægns saga 

møter han en trollkone som skal til en tingforsamling for troll. Vi vet at lov og orden er noe 

som er viktig for det islandske samfunnet, hvorfor de ofte presenterer jotnene som også å 
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være opptatt av dette er interessant. Man forventer at de kommer til å beskrive periferien, og i 

alle fall en så perifer periferi som uordnet og kaotisk.  

3.2.5 Historisk kontekst  

 

 Etter Island ble underlagt den norske kongemakt og aristokrati forandret samfunnet på Island 

seg til å passe en europeisk aristokratisk modell. En av de største endringene som ble innført 

på Island i perioden etter midten av 1200-tallet er primogenitur. Før dette hadde det vært 

vanlig å ha friller og de og deres barn hadde en viktig plass i samfunnet. Å “gi” datteren din 

som frille til en mektig høvding kunne øke din egen, hennes og ikke minst barna som ville 

kommet ut av en slik allianse sin status og makt i samfunnet. Arvereglene i Island før landet 

ble underlagt norsk styre hadde gitt hver enkel far relativt stor frihet. Han kunne velge å dele 

hele eller deler av arven mellom flere av sønnene sine, dette inkluderte også sønner født 

utenfor ekteskap. Med tanke på hvor ofte problemer med arv, og hvordan de forskjellige 

stillingene sønner har, blir tatt opp i korpuset av fornaldersagaer, og andre, må denne 

overgangen ha vært kilde til konflikt. De yngre sønnene kunne ikke lenger regne med å arve 

noe for seg selv, og var da nødt til å sikre sin egen stilling gjennom giftemål eller med andre 

midler. Å gifte seg med noen av høyere status enn seg selv vi da være den enkleste 

muligheten for en som ikke hadde krav på farsarv. Selv om Hálfdan er den eneste levende 

sønnen og rettmessig arving til Danmark har hans kongerike blitt tatt fra han, til han kommer 

av alder og bestemmer seg for å ta tilbake landet sitt vil hans stilling være avhengig av hva 

han kan tilegne seg selv. Hálfdan har ikke lenger et kongerike, så han må skaffe seg et nytt. 

Dette kan også være en måte å utforske forhold på tvers av klasser, selv om Brana er datteren 

til en prinsesse er hun ikke av høy nok status til at Hálfdan kan gifte seg med henne, og hun er 

en jotne. Kanskje er forholdet mellom de to reflekterer forhold hvor kvinnen er av lavere 

status. Før Island ble underlagt norsk lov ville Hálfdan fint ha kunne hatt en frille og deres 

felles barn kunne potensielt (hvis han viste spesielt gode egenskaper) arve like mye som 

legitime barn. Eller i det minste arve noe. Eller det kan handle om at siden hun ikke er en del 

av hans samfunn, kan han ha en relasjon til henne uten de samme forpliktelsene.  

   For å forklare hvorfor jeg mener at jotnene i fornaldersagaene i noen tilfeller kanskje 

er et forvridd bilde av samene skal jeg ta utgangspunkt i de eksempler som er i 

fornaldersagaene, og også si noe om hvordan lignende motiver gjør seg gjeldende i annen 

sagalitteratur. Bruní i Ketil Hægn saga er hjelpsom, og foruten å gi Ketil datteren sin hjelper 
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han han med å skaffe pilene som skal bli familiearvegodset. Samene er i sagalitteraturen også 

kjent for å styre været, slik som moen til Kvit/Kvit, finnene Orvar-Odd plyndrer, og de kan 

skifte ham, slik som i Ketil Hægns saga hvor kvinnen han møter i Finnmark blir til en hval, 

og Kvit skifter Bjørns ham. Dette er egenskaper som ofte blir lagt til samene både i 

sagalitteratur og mer historiske kilder. Den fiktive beskrivelsen av finnenes seid er egentlig 

overasskende konsekvent.
391

 Jotnen vi møter i fornaldersagaene har også disse egenskapene, 

de er hjelpsomme som Arrinevja og Brana, de kan styre vært som Brana, de kan forandre 

form som Arrinevja, de kan også lege og sette tilbake tapte kroppsdeler. I tillegg til dette får 

Halvbjørn tilnavnet Halvtroll, det samme som i prologen til Hervara saga hvor sønnen til 

jotnen Trym også blir hetende Halvtroll. I tilegg til å bli beskrevet med slike overnaturlige 

egenskaper er fornaldersagaene veldig konsekvente når det kommer til hvor jotnene bor, og 

det sammenfaller helt med samiske og bjarmiske områder.  

  Det er vanskelig å svare på hvorfor sagaforfatterne . Man kan tenke seg at i 

utgangspunktet så passer samene på flere områder inn i bildet norrøn mytologi. De bor i 

perifere strøk i nord, de er forbundet med snø og ski, de er mørkere. Så har man en lang og 

variert litterær tradisjon som finnes i alt fra lovtekster, Historia Norvegiae, Landnámabók, 

kongesagaer og isledningersagaer som fremstiller samene som besittere av overnaturlige 

evner, hvor de forskjellige tekstene beskriver mye de samme egenskapene. Før Norden ble 

kristnet var kanskje finnene blitt en slags del av det norrøne verdensbilde og den norrøne 

virkeligheten, men når nordmenn blir kristne mens samene forblir hedenske får de en annen 

og enda mer mytologisert rolle. Det var på ingen måte slik at kristendommen fikk bukt med 

overtro, på mange måter forsterket kristendommen troen på overnaturlige ting. For 

middelaldermennesket, hvor kristendommen var en integrert del av hvordan du så verden, må 

ideen om at overnaturlige og potensielt onde lurte rundt hvert hjørne ha vært ganske virkelig.  

Jeg skal i siste empiriske kapittel ta for meg hvordan jotner blir fremstilt i Edda dikt og 

sammenligne med hvordan de ble fremstilt i fornaldersagaene, kanskje kan dette bidra til å 

forklare jotnenes rolle i fornaldersagaene. Et annet spørsmål jeg også snart vil komme til er 

hvem det er som plasserte disse jotnene i sine fortellinger og ga de en slik ambiguøs rolle. 

Finnene har ofte navn assosiert med naturfenomener i sagalitteraturen, som Drifa, Snær eller 

ski som Gísl, Ǫndur. Jotner har også ofte slike korte naturnavn, men Aalto åpner for 

muligheten at disse i realiteten var samiske navn. Fremstillinger av utseende til finnene 
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foreslår Aalto at kan være inspirert av hvordan jotner er beskrevet i norrøn mytologi.
392

 Noen 

likheter eller stereotypiske trekk går allikevel igjen og finner i et vidt spekter av sagalitteratur 

og annen litteratur blir beskrevet med mange av de samme egenskapene. Blant disse er magi, 

eller spesiell kjennskap til seid noe av det som ofte går igjen.  

  Jeg har innledningvis skrevet om hvordan maktsentrum flyttet seg til Nord-Vest på 

grunn av økt kommersiel fiske, og det er i denne nye aristkratiske konteksten 

fornaldersagaene blir populære. Mange av de som er herfra og som kanskje står bak verkene 

eller i det minste samlingen av de regner sin slekt tilbake til Hålogaland.  

  Jeg nevner også i dette kapittelet hvordan gudommen med litt uklar status Holgabrud, 

og Tor var viktige for de Hålogalandske høvdingene og var deres beskyttere. McKinnel 

skriver at hun har lignende egenskaper som kvinnlige jotner.
393

 I Flateyarbók kommer hun 

etter påkalling fra Håkon Jarl for å hjelpe han i slaget mot Jomsvikingene, og hun skyter piler 

ut av fingrene sine.
394

 Det samme står det om prestinnen i hovet i Örvar-Odds saga i AM 344 

a 4to fra 1350-1400.
395

, og hun skal ha blitt oppfattet som delevis gudinne delevis jotne, selv 

om dette er vanskelig å vite siden hun fra sine tillhengeres side blir referert til som «brúðr» og 

henne hedenske motstandere kaller henne «flagð» og for den kristne Olav Tryggvason er hun 

bare «kona».
396

 Kanskje er hun leddet mellom forferdelig troll og hjelpsom jotunkvinne. Og 

at det er henne sagaforfatterene har tenkt på når de har skapt både mektige og hjelpsomme 

jotnunkvinner i sine historier. Og kanskje har det, for sagaforfatterne som mest sannsynlig 

ikke hadde møtt noen representanter for den samiske befolkningen, at disse kvinnene fra «de 

andre» langt mot nord kan ha passet inn i deres historier, og gitt deres opphav noe ekstra. 

Beskyttelse og blod fra overmenneskelige skapninger. 
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4 Mellom ‘analoge andre’ og ‘digitale 

andre’ -Øst 

Områdene i Øst blir hyppig besøkt i sagalitteraturen generelt, og fornaldersagaene spesielt. 

Aalto kategoriserer Gardarike under ‘analoge andre’, men med rikene rundt som ‘digitale 

andre’. Jeg har valgt å behandle dem her i samme kapittel fordi selv om områdene rundt enda 

blir beskrevet som mer annerledes enn Gardarike, mener jeg at i fornaldersagaene blir også 

disse områdene beskrevet mer familiært. Dette kan komme av at Gardarike, slik det hadde sett 

ut i tidlig middelalder, ikke lenger eksisterte, men at Skandinavisk tilknytning til de 

Østeuropeiske områdene enda var viktig og at det nå mer etablerte styret i de forskjellige 

landene begynte å gjøre seg maktpolitisk gjeldene. For eksempel blir epresentanter for 

Tarttariket som opptrer i flere fornaldersagaer ikke beskrevet som klare ‘digitale andre’. 

   Jeg har valgt å behandle Gardarike i samme kontekst som områdene rundt, ikke fordi 

jeg er uenig i Gardarikes rolle som ‘analoge andre’, i alle fall ikke på et tidligere tidspunkt 

enn mine undersøkelser, men fordi alle disse rikene i varierende grad representerer i et 

grenseland mellom ‘analoge’ og ‘digitale andre’. Fornaldersagaenes mytiske kontekst gjør 

slike grenser spesielt interessante. Gardarike hadde en spesiell posisjon i forhold til 

Skandinavia. Deres aristokrati ble sidestilt med de skandinaviske høvdingene og forholdet 

mellom overklassen i de to landene var vennlig. I tillegg ble det tette forholdet styrket av 

opphavsmyter på begge sider. Den Russiske nestor krøniken navngir den svenske vikingen 

Rurik som den russiske overklassens stammfar, og sagalitteraturen på sin side forteller om 

hvordan Odin kom østfra og befolket Norden gjennom Russland.
 397

 På grunn av dette, og på 

tross av den geografiske lange avstanden ble ikke Gardarike ansett som et helt fremmed sted. 

Aalto mener at Gardarike ble sett på som kulturelt og religiøst likt Skandinavia, og annerledes 

fra områdene rundt.
398

 Jeg mener at dette bildet er nyansert i fornaldersagaene. At Øst-Europa 

ikke lenger var et sted utelukkende for plyndring og Gardarike ikke lenger noen norrøn ‘øy’ i 

Øst, selv om restene av dette bildet er å finne i sagaene.  

  I de andre kapitlene har jeg skilt ut realhistorien og nevner ikke dette samtidig som jeg 

går gjennom sagaanalysen. I dette kapittelet derimot vil jeg nevne realhistoriske forhold også i 

sagaanalysen, fordi det kan virke som at det som blir presenter i sagaen ofte korresponderer 

godt med historiske forhold i århundret før fornaldersagaene ble skrevet ned.  
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4.1 Hvor befinner vi oss geografisk? 

I de gamle norrøne kildene blir det reelle riket Rus beskrevet som Gardarike. Rus besto av 

flere riker løst knyttet til hverandre. Geografisk er det snakk om hovedsakelig Novgorod-

området i dagens Russland og byer rundt Dvina elven. Man kan i tillegg nevne de baltiske 

områdene nærmest Danmark i Øst, kjent som Vendland i sagaene, som man i dag ser for seg 

er en del av dagens moderne Polen, som da var befolket av et vestslavisk folk kalt vendere.
399

 

Kænungard blir nevnt i sagaen som å være området som skiller Holmgard fra Jotunheimen og 

at i dette området ligger også Ermland og flere andre riker. Kænungard er mest sannsynlig 

dagens Kiev og Ermland skal være det gamle norrøne navnet på et område i nord Polen som 

fra tidlig middelalder har vært bebodd av et preussisk folkeslag. Tartaria er navnet som i 

middelalderen ble bruk for å beskrive området i nord- og Sentral-Asia, i områdene rundt 

moderne Kasakhstan, Sibir, Mongolia, Kaukasus osv.  I Haúksbók står det om geografien i øst 

at:  

[í] Því ríki er Það er Ruzcia heitir. Það köllum vér Garðaríki. Þar eru Þessir höfuðgarðar: 

Moramar, Rostofa, Súrdalar, Hólmgarður, Sýrnes, Garðar Palteskja, Kænungarður. Þar bygði 

fyst Magon sonur Jafets Násonar. Hjá Garðaríki liggja lönd Þessi: Kirjalir, Refalir, Tafeistland, 

Vírland, Eistland, Lífland, Kúrland, Ermland, Pulínaland, Vindland er vestast næst 

Danmörk.
400

 

 

 I Göngu-Hrólfs saga står det at «[..] var Hrólfr Þar til konúngs tekinn yfir allt Garðaríki med 

ráði konúngsdóttur ok annarra ríkismanna. Þriðjúngr Garðaríkis er kallaðr Kænugarðar, Þat 

liggr medð fjallgarði Þeim, er skilr Jötunheima ok Hólmgarðaríki, [Þar er ok Ermland ok 

fleire önnur smáríki.»
401

 Gardarike bør altså forstås som det norrøne riket som fantes der i 

vikingtiden. Homlgård er det som i dag er Novgorod, men det kan også hende at Holmgård er 

betegnelsen på stedet som ikke er en del av det gamle norrøne riket. Som sagaforfatteren av 

Göngu-Hrólfs saga sier når han skriver «Sva byrjar Þessa frásögu, at Hreggviðr er kónungr 

nefnd; han átti at ráði fyrir Hólmgárðaríki, er sumir menn kalla Garðaríki».
402

 Sverrir 

Jakobsson skriver at i de riddersagaene og fornaldersagaene som er skrevet etter 1400 er 

begynner å bruke betegnelsen «Rúzaland», men at tendensen er at det står Gardarike når det 
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snakkes om i fortid.
403

 «Rússía» blir brukt i Egils Saga Einhenda og Hálfdanar saga 

Eysteinssonar.
404

 Og i Göngu-Hrólfs saga skriver Rafn i en fotnote at «Rúðzaland» blir brukt 

i det han kaller versjon C, som han daterer til senest 1487.
405

 I fotnoten står det at det i C 

versjonene står dette «Hómlgarðaborg er mest atsetr Garðakonúngs, Þat er nú(allt C,) kallat 

Nógarðar (ok Rúðzaland, C,).»
406

, så det kan virke som om Gardarike fortsatt ble brukt som 

betegnelse på det det riket som eksisterte der før, og som hadde tette bånd til skandinaviske 

konger.  

4.2 Hvor mye kontakt er det mellom områdene? 

Gardarike dukker opp i flere fornaldersagaer.
407

Andre områder som Kænungard
408

, 

Holmgard
409

, Vendland
410

, Permland/Ermland
411

 Pulinaland, Polen
412

 og Tarttaria
413

 finnes 

også i materialet, og da ofte i sammenheng med Gardarike. Områdene rundt Gardarike møter 

vi i Egils saga einhenda hvor det står at «Hertryggr hefir konungr heiti. Hann réð fyrir austr í 

Rússia. Þat er mikit land ok fjölbyggt ok liggr milli Húnalands ok Garðaríkis.»
414

 Her er det 

altså snakk om et, ikke navngitt, kongerike som ligger ved Gardarike. Sagaens handling er 

satt til forskjellige deler av dagens Øst-Europa og viser kontrasten mellom det Skandinaviske 

Gardarike og den ukjente Jotunheimen rett utenfor, men også mellom Gardarike og landene 

rundt. Åsmund kommer dit først og når Hertrygg spør hvorfor han er kommet svarer han «Úr 

á hernaði» og legger til «en nú er komit at vetri, ok viljum vér hafa hér friðland í vetr».
415

 Han 

blir godt tatt imot, får lagre alt utbyttet sitt der, og drikker i kongens hall. Etter fire uker 

forteller en av kongens menn Åsmund og Hertrygg at «Maðr er einn kominn í land yðvart 
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[..]sá heitir Egill, hann er illr viðreignar: hann rænti land yðvar, ok fór ek til móts við 

hann.»
416

 Han forteller at Egil er en sterk motstander og selv om han bare har en hånd har han 

fåttsmidd på et sverd istede. Etter å ha overlevert denne beskjeden faller budbringeren død 

om. Åsmund drar for å forsvare landet mot Egil, som heller foreslår at de slår seg sammen 

som fosterbrødre, dreper kongen, og «gaungum at eiga dætr han.»
417

 Åsmund forteller han at 

det blir vanskelig siden han ikke lengre har noen døttre. Åsmund ser først ut til å tape, men 

han klarer å legge Egil i bakken og sier til han at de istedenfor burde bli fosterbrødre og ta 

tjeneste hos Hertrygg sammen. Her ser det ut til at begge sagaens helter oppholdt seg i dette 

området for å plyndre og det er tilfeldigheter som fører til at de ender opp hos kong Hertryggs 

hoff. På tross av dette blir de begge tatt godt imot, selv Egil som har drept mange av kongens 

menn. Her blir de en stund før de etter julefeiringen drar for å lete etter de to røvede 

kongsdøttrene og ender opp i Jotunheimen.  

  Kong Hreggvid i Göngu-Hrólfs saga blir beskrevet i usedvanlig utbrodert stil som 

“Hann var mikill at vexti, sterkr at afli, manna vænstr ok vopndjarfastr, hugarfullr ok 

bardagamaðr mikill, vitr ok ráðugr, stór gjöfull við víni sína, striðr ok refsíngasamr við ovńa 

sína; ”
418

  Selv om kong Hreggvíðr blir beskrevet veldig positivt blir motstanderen hans Kong 

Eirik, og alle fra samme sted som han, beskrevet slik: «Eirekr er konúngr nefndr, hann var 

«[sjákonúngr, ok ættaíðr af Gestrekalandi; Þat liggr undir svía konúng; Þar eru menn sterkir 

ok Þussligr, harðir og illir viðreignar ok fjölkunnigr» Videre står det at  han «var stórr maðr 

ok rammr at afli, svartr ok stórskorinn mjök.»
419

  Det er litt vanskelig å vite helt hvor 

Gestrekalandi skal være, men stedet blir nevnt i to fornaldersagaer, Ketils saga hængs og 

Hálfdans saga Eysteinssonar.  Det kan virke som om dette stedet lå i et slags utvidet svensk 

territorium i nord-øst. I følge Göngu-Hrólfs saga ligger det i alle fall under den svenske 

kongen. Er dette et opprinnelig baltisk eller øst-europeisk område som er under svensk 

kontroll? Det at han er beskrevet som sjøkonge betyr nok at han ikke er av høvding eller 

kongeslekt, men er en viking som har tatt sin rikdom. Om hans ætt står det bare at den er fra 

dette området. Det står heller ingenting som indikerer at han er underordnet den svenske 

kongen eller har noen forbindelse med det øver sjiktet i området. Om kong Eirks følgesmenn 

står det at Erik hadde mange berserker og fire av dem er nevnt. Det er to brødre Sørkve og 

Brynjolf « […] miklir ok sterkir voru Þeir ok voru Þeir ok illir viðreignar, fjölkunningir, ok 
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svá galdrafullir, at Þeir deyfðu eggjar í orrustum; Sörkver var Þeirra sterkari ok 

burtreiðarmaðr mikill»
420

 Den tredje var en venn av kongen som het Tord, og hans ætt kom 

fra Danmakr. « [..]Grímr hét fóstbróðir hans, ok kallaðr ægir; maðrinn var sterkr ok at öllu 

illr; ekki vissu menn kynfærði hans eðr ætt» Gróa völva hadde funnet han i Flæðermáli 

Hléseyj.
421

 Hun var altså moren til Tord, og han og Grim hadde vokst opp sammen, 

 […]ok kendi honum svá alla fjölkýngi, at enginn á Norðurlöndum var hans líki,  Þvíat hans 

eðli var ólíkt allra annarra manna náttúru, Þat er sumra mamma ætlu, at moðir Gríms muni 

sjógýgr nokkur verit hafa, Því hann mátti bæði fara í sjó ok vatni ef han vildi, var han Því ægir 

kallaðr; hann át hrátt, ok drakk blóð bæði úr mönnum ok fénaði; hann brast okopt í ýmissa 

kvikindi líki, ok skipti hömum svá skjótt, at varla festi auga á; hans ándi var svá heitir, at menn 

Þóttust brenna, Þó herklæddir væri; hann spjó ok ýmist eitri eðr eldi á menn, ok deyddi með 

Því bæði menn og hesta, ok Því stóðu honum augnvir[...] ” 
422

  

Det er to narrativ som kan gjøre seg gjeldene her. Enten fortelles det en historie om en svensk 

småkonge som tar over et kongedømme i Øst, og etterkommerens kamp for å få det tilbake. 

Samtidig er det ting som tyder på at det ikke er en slavisk konge som får frastjålet riket sitt, 

men en norrøn. Den andre muligheten er at dette er et narrativ om en mann av russisk/baltisk 

opprinnelse som gjenvinner makt fra en fremmed oppvigler, ved hjelp av noen danske 

berserker. Det er vanskelig å vite hvordan de som leste, eller mest sannsynlig hørte, denne 

sagaen i dens samtid oppfattet disse karakterenes gruppetilhørighet. Det at det i egentlig er 

ganske vanskelig kan enten bety at det for dem var veldig åpenbart og derfor ikke viktig å 

presisere. Om Hreggvid står det lite om hans opphav annet enn at han er kong over Holmgård. 

Dette er ganske gjennomgående når det kommer til østlige konger som blir introdusert og 

presentert på en ganske lignende måte som skandinaviske konger. Noe som kanskje kan gjøre 

opphavet til kong Hreggvid litt klarere er når det står 

 Hreggvíðr konúngr var mjök við aldr í Þann tíma. Svá er sagt, Þá er konúngr var á úngum 

aldri, lá han mjök í hernaði, ok hann hafði [undir sik lagt um ána Dýnu, [ er fellr um Garðaríki, 

ok herjaði Þaðan í Austríki á ýmisligar Þjóðir, Þarmeð fékk hann fásèna dýrgripi: Þessi á er hin 

Þriðja eðr fjorða mest í heiminum. [At uppsprettu ár Þessarar leitaði Íngvar hinn viðförli, sem 

som segír i sögu hans. Í Þessari ferð var Hreggvíðr konúngr 7 vetr samfleytt, hugðu menn hann 
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Þá dauðan. Eptir Þat kom hann í Garðaríki ok settist um kyrt: [...]
423

  

  

Det står ikke noe om hvor han opprinnelig kom fra før han la under seg landene rundt Dvina 

elven. Hva slags menn han omgir seg med er også en indikasjon på at han ikke er av slavisk 

opprinnelse, men heller skandinaver. «Konungr hafði með sér marga ráðgjafa ok vildarmenn; 

ein af Þeim hét Sigurðr, ok var kallðr ullband, hann var sonarson Hálfdánar rauðfels.»
424

 Men 

uavhengig av hans opphav er det tydelig en klar skandinavisk tilstedeværelse rundt han. Støtte 

for synet på han som i alle fall delvis skandinavisk finnes i Halfdanar saga Eysteinssonar 

hvor det står om hvordan Halfdan legger flere riker i Øst under seg inkludert Bjarmeland, for 

så å fordele disse rikene og de tilhørende kvinnene til sine venner. Dette står det etter at alle 

hadde fått utdelt sitt rike at «Skúli jarl fór heim í Álaborg, ok unnust Þau Ísgerðr drottníng 

mikit. Þeira son var Hreggvíðr, faðir Íngigerðar, er Gaungu-Hrólfr átti.»
425

Dette gjør 

Herrtrygg halvt dansk. Hovedkarakterene i sagaen kan dermed virke som en bekreftelse av 

den tette kontakten som har eksistert mellom de øvre sjiktene i rikene i dagens Russland og 

Skandinavia.   

  Et kulturmøte i øst som er lettere idetifiserbart er i Sörla saga sterka. Der møter vi 

Loðinn som kjemper i hæren til brødrene sine i et slag mot kong Harald, med «Blámenn» og 

«bansettar hetjur» det står at «hann bar merki Þeirra, hann var af Polen, stór var hann sem risi, 

ok ólíkr öllum mönnum fyrir afls ok illiligrar ásýndar; hans spjót var sex álna á lengð, en 

Þriggja spanna á digurð»
426

 I historien om slaget ved Brávellir blir også krigere fra Vendland 

beskrevet slik «Þeir hofðu long suerð ok buklara en Þeir hofðu eki lana skiolldu sem aðrir 

menn», Blomkvist tolker dette til å være det han kaller en «genuin reiserapport»
427

, altså at 

noen har vært i kontakt med vendisk rustning på 1200-tallet, og at denne informasjonen 

senere har blitt plassert i en annen type narrativ, her om det historiske slaget ved Brávellir.
428

 

Enda en lignende slik beskrivelse finner vi Göngu-Hrólfs saga hvor det står at en «Röndólfr», 

som kjemper på kong Eiriks side at faren hans er fra Gardarike men «móðurætt han var frá 

Áluborg í Jötunhemim, ok Þar hafði hann ippvaxit; hann hafði kylfu fyrir vopn 6 álna lánga 

ok mjök dogra í annan enda:» Det står også at han «mátti vel tröll kallast fyrir vaxtar sakir ok 
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afls».
429

 Siden det faktisk var en del kontakt mellom de øvre sjiktene i Skandinavia og Øst 

ikke så lenge før fornaldersagaene ble skrevet ser det ut til at overleverte ‘rapporter’ eller 

informasjon har blitt spredt og dukker opp når sagaforfatterne skal fortelle sine lesere om 

landene i Øst.  

4.3 Hvor mektige er periferien? 

Jeg vil ikke kategorisere Hertrygg i Egils saga einhenda som en spesielt mektig konge. Han er 

fremstillt som vennlig, men egentlig ganske hjelpesløs. Både i forhold til å redde døtrene sine 

fra jotnene og i forhold til Egil, som han tar inn på tross av at han har drept mange menn. Og 

Åsmund tar han imot for beskyttelse, eller fordi han ikke er mektig nok til å ikke gjøre hamle 

opp med Egil på egenhånd. I dette tilfellet blir spørsmålet om periferien spesielt interessant. 

Russland er bare delevis i periferien i sagaforfatternes mentale verdensbilde for det er 

Jotunheimen er stedet som fremstår som den virkelige periferien, og ovenfor russiske konger 

er Jotunheimen enda mektigere. Som jeg skal komme tilbake til er den kanskje mektigere enn 

selv de skandinaviske heltene. Beskrivelser vi finner i for eksempel fornaldersagaene som 

skal handle om forhistorisk tid kan, tidvis, i realiteten forklare noe om samtidige eller nesten 

samtidige politiske eller kulturelle diskurser. I sagaen møter vi også Menalaus, konge av 

Tartaria. Om han står det 

 “Menalaus er konúngr nefndr, hann réð fyrir Tattararíki; hann var ríkr konúngr, ok mikill fyrir 

sér. Tattararíki er eitt kallat mest og gullauðgast í Austrríki, Þar eru menn stórir ok sterkir ok 

harðir til bardaga. Undir Menelaus konúng lágu margir konúngar ok mikilsháttar menn. Svá er 

sagt, at milli Garðaríkis ok Tattararíkis liggr ey ein, er Héðinsey heitir, hún er eitt jarlsríki; Þat 

er fróðra manna sögn, at Héðin konúngr Hjarandason tæki fyrst land við Þá ey, er hann sigldi 

til Danmerkr af Indíalandi, ok Þaðan tók eyin af honum nafn síðan. Um Þessa ey stríddi jafnan 

Tattarakonúngr ok Garðakonúngr, ok Þó lá hún undir Tattarakrúnu. Eirikr konúngr hafði herjat 

um ey Þessa, aðr hann kom í Garðaríki, ok gert Þar mikit hervirki.”
430

  

Dette er interessant fordi vi vet at det var mye interne stridigheter mellom kongene i de 

forskjellige øst-europeiske områdene, spesielt mellom Holmgård og Tartarriket, noe vi 

kjenner til fra norrøne kilder. I Hákons saga Hákonssonar står det for eksempel om vinteren 

1250-1251 i forbindelse med at Alexander konge av Holmgård sender en forespørsel til kong 

Håkon hvor han spør om Håkon vil gifte datteren sin til sønnen hans, og som 
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tilleggsinformasjon står det “I Þann tíma var ófrid mikill í Hólmgarði. Gengu Tattarar á ríki 

Hólmgarðarkonungs og fyrir Þær sakir var ekki litið á bónorðið, Það er Hólmgarðskonungur 

hafið flytja látið.”
431

  Grunnen til denne introduksjonen av problemene mellom disse to 

stedene, i Göngu-Hrólfs saga, er for å forklare hvorfor det er hit Soti drar og får styrke og en 

hær som skal gå mot kong Eirikr. Dette kan være et eksempel på at informasjon om perioder 

nærmere tiden fornaldersagaene ble skrevet i dukker opp i handlingsforløp om forhistorisk 

tid. «Eirekr konúngr hafði herjat um ey Þessa, áðr hann kom í Gardðaríki, ok gert Þar mikit 

hervirki. Menalaus konúngr hafði sett Þann mann yfir eyna, er Sóti hét; hann var Þær ættaðr at 

móðurkyni, en föðurkyni í Hólmgardaríki.»
432

 Videre står det også at «Sóti var Þá eigi í landi, 

er Eirekt konúng kom Þar; hann var hit meste tröllmenni fyrir sakir afls ok vaxtar: yfrilitr hans 

var eptri nafni (hans), hann herjaðo víða. Ok hafði jafnan sigr.»
433

  Menalaus blir også 

beskrevet som rik. Stereotypien om at kongene i Øst akkumulerte rikdom har både sannhet i 

seg og ble sett på som negativt fra et norrønt synspunkt. I Knýtliga saga får vi høre om at en 

konge mente at Knuts rike ikke var særlig stort. Viðgaut, som samtaler med kongen, er uenig 

og sier at Knut har noe bedre, at han har flere menn som spiser hans mat og at dette er mer 

verdifullt enn gods eller land.
434

 Dette er en vanlig holdning skandinaviske menn hadde 

overfor sine naboer i Øst. Hvorfor blir Menalaus presentert som rik, og for så vidt også Åran i 

Egil Saga Einhendte, men at dette ikke er problematisk? Kanskje svaret er å finne i endrede 

sosiale tankemønstre hos det øverste laget i Island? Økonomien i Island under fristatstiden var 

preget av et redistrubitivt system, og før høvdingene var det støtte fra bøndene som var viktig. 

Altså makten over mennesker, dette var viktigere enn makten over jordeiendom. Men med 

utviklingen av mer konsoliderte makter begynte man å akkumulerer mer rikdom på færre 

hender og større eiendommen, dette igjen økte behovet for ressurser å kunne bruke for å 

knytte til seg følgere og venner.
435

 Kanskje senmiddelaldermennesket ikke så på det å ha 

menn under seg som like viktig som å ha rikdom. Island i senmiddelalderen var i tilegg svært 

fredelig, både sammenlignet med andre land, og spesielt sammenlignet med slutten av 

fristatstiden. Makten og posisjonen din fikk du av kongen, eller av rikdommen din.  

  I Örvar-Odds saga, i det sene manuskriptet, står det at Orvar-Odd får høre at en konge 

øst i Holmgård har dødd brått og da kom det raskt en ókunnigr maðr, sá er Kvillanus heitir og 

blir konge over riket. Þat var nökktu með underligum hætti, Þvíat hann hafði gímu fyrir 

                                                 
431

 Jakobsson, Sverrir. Við og veröldin 227 
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andliti, svâ aldrí sá hans ásjónu bera.
436

 Ingen vet hvem han er og «engi maðr vissi ok ætt 

hans né óðaljörð» og Orvar-Odd, som nå er i Grikkland får høre om dette og syntes det er 

svært underlig at han aldri har hørt om han før. Denne nye kongen har mange skattland under 

seg og samler også en hær «af Kirjálandi ok Rafestalandi, Refalandi, Virlandi, Eistlandi, 

Líflandi, Vitlandi, Cúrlandi, Lánlandi, Emlandi og Púlínalandi.»
437

 Etter slaget ber Kvillanus 

Ôrvar-Odd til veitzle, men Örvar-Odd sier at han ikke kan det når han ikke vet hvem det er. 

Kvillanus avslører da sin ekte identitet, og det er ingen andre enn Ogmund. Örvar-odds 

bjermiske erkefiende. Dette er svært interessant. Jeg skriver i kapittel 2 Nord om hvordan 

bjarmene og finnen blir en del av maktkampen på nordkalotten mellom skandinavia og 

Novgorod. Hans Jacob Ornings undersøkelser av forskjeller mellom manuskriper Örvar-Odds 

saga opptrer i viser at bjarmen Ogmund har en mye større rolle i det senere manuskriptet, noe 

han kobler sammen med den maktpolitiske situasjonen, og at Ogmund styrkede rolle er en 

refleksjon av dette.
438

 At Ogmund, dog under falskt navn, samler en så stor og veldig 

spesifikk navngitt øst-europeisk hær mot Orvar-Odd kan se ut som en bekreftelse av dette 

synet. Ogmund er ikke alene, og det er ikke bjarmene lenger heller. Her ser det ut som om 

linken mellom bjarmeland og de østlige statsmaktene er bekreftet.  

  Göngu-Hrólfs saga avslutter med å fortelle at Hrólf og Ingebørg drar til Gardarike og 

Hrólf blir konge der, så uavhengig kong Herrtrygrs opphav ender riket med å bli styrt av en 

skandinavisk høvding. Det er mange elementer i Göngu Hrólfs saga som belyser ulike deler 

av forholdet mellom skandinavia og østen på ulike måter. Som jeg har sagt mange ganger, 

fornaldersagaene er en komplisert kilde til akkurat dette forholdet på grunn av de mange 

lagene med mening og “sannhet” som ligger over hverandre. Noe som gjør det vanskelig å 

vite hvordan man skal tolke de ulike elementene. Men hvis vi tar et skritt tilbake kan man se 

historien om Göngue Hrólf som et lite innblikk i i alle fall hvordan den anonyme 

sagaforfatteren og kanskje hans samtid/lesere så på hvordan den skandinaviske innflytelsen 

hadde utspilt seg i Østen. I sagaen møter vi skandinaviske menn som legger under seg riker i 

Østen og kriger seg imellom om kontroll over områder og rikdom. Det kan nesten virke som 

om at alle hovedaktørene i sagaene er av skandinavisk opprinnelse og selv om noen 

stereotypier kan skildres blir ikke aktørene beskrevet som særskilt annerledes enn 

skandinaviske menn. Det slår meg mens jeg leser at jeg kanskje ikke i det hele tatt leser om 
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slavere, menn om forskjellige skandinaviske småkongers interne rivalisering i et område de 

egentlig ikke kom fra?   

4.4 Kaos vs. orden 

En annen grunn til tolkningen min av disse russiske kongene som delevis 

skandinaviske er at menn fra rikene rundt ofte blir presentert som å være i litt kontrast 

til dem. Dette handler sikkert også delevis skyldes at representantene vi møter fra de 

andre rikene er krigerske berserker som er antagonist i historiene eller som del av en 

konges hird. Så at de blir beskrevet som store, trollkyndige og ville er kanskje ikke så 

rart. Men vi ser ofte at de som er beskrevet med slike overmenneskelige karaktestikker 

oftere er fra de omliggende områdene.  

  Kong Hertryggs hoff beskrives ikke som annerledes enn hva Åsmund og Egil 

er vant til. De blir tatt opp ved «hoffet» til kongen på vanlig vis og det fortelles om at 

de feiret julegilde. Dette stemmer godt overens med hvordan, til sammenligning, 

Gardarike blir beskrevet i andre sagaer. Et interessant element som går igjen i forhold 

til de østlige rikene er hauglegging. Det virker som om hauger har en viktig rolle i 

flere av historiene om Øst. I Göngu Hrólfs saga er det for eksempel ved hjelp av den 

hauglagte kong Hreggvidr at han får tak i det han trenger for å slå berserken til Eirk og 

gifte seg med Ingegerd. I begynnelsen av livshistorien til Åsmund står det at han er 

hjemme i Hålogaland. 

Þrjá daga villist hann á skóginum. Þá sá hann mann ganga á móti sér mikinn ok friðan í 

skarlatskyrtli, en hárit gult sem silki. Eigi Þóttist Ásmundr vænna mann sét hafa. Heilsar nú 

hvárr öðrum.Ásmundr spurði hann at nafni. Hann kveðst Árán heita, sonr Róðíáns konungs af 

Tattará,
439 

Videre fortelles det at de to måler styrke, finner hverandre likeverdige og slår seg sammen. 

Årån blir utvilsomt beskrevet på en positiv måte. Det fortelles at de holder sammen en stund 

og beseirer to brødre Bolabjørn og Visin fordi faren deres hadde drept kongen av Rodian.
440

 

Bare en måned etter dette dør Årån brått i hallen sin. Det står at de steller han og gravlegger 

han etter skikken der. Han blir plassert på en stol i en haug, men en hest, en hauk og en hund. 

Åsmund sitter vakt ved haugen, hver natt våkner Årån og spiser ett av dyrene. Den siste 
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natten angriper han Åsmund. Da brenner Åsmund liker hans, stenger haugen og tar med seg 

det godset som var i den. Men verken han eller dette blir presentert som negativt.  

  Eirik saga vidförla handler om den norske høvdingsønnen Eirik som drar til Miklagard 

og blir informert om kristendommen av lærde der. Først drar han til Danmark og der møtte 

han den danske prinsen Erik og «Erekt danski fór með honum at vori, ok sigla til Garðaríkis, 

ok Þvínæst til Miklagarðs,»
441

 videre står det at  

 

Ok í Þann tíma hafði Girkjakonúngr boðit út her sínum í móti óvinum, ok bað Þá nafna 

herferðar, ok Þeir fóru með honum, ok var hann við Þá allvirðuliga, ok frétti fyrr túlkinn, hverír 

Þeir væri, eða hvaðan Þeir kæmi, eða hvert Þeir vildi fara. Ok er hann varð Þess viss, at Þeir 

voru Norðmenn, ok ætluðu víða at kanna heiminn, Þá hèlt hann Þá vel í öllum hlutum; en Þeir 

veittu honum mikit lið í sinni framgaungu.
442

 

 

 «Ok er Girkjakonúngr sá, at styrkri var einn af Þeim, enn tveir eða Þrír Girkir í orrostu, ok 

voru í öllu trúlundir, Þá gerði hann Þá sína Þjónustumenn kærasta, ok [gaf Þeim mestan mála 

allra sinna manna, ok Þá hófst fyrst Norðmanna sómi [ í Girkjakonúngs ríki.»
443

 En dag spør 

Erik kongen om noen har skapt himmelen og jorden. Kongen forteller da om det kristne 

buskap. Dette gjør han i hele tre vintre før «[..] Erekr hafði numit slíkan fróðleik, ok margan 

annan, Þá ferr hann með sínu föruneyti til Syrlands, ok hafði með sér bréf Girkjakonúngs ok 

innsigli, en af Sýrlandi gekk han á skip með ókunnum Austrvegsmönnum.»
444

 Vi ser altså her 

at sagaforfatteren av denne relativt sene sagaen ikke har fått med seg at hans sfære tilhører 

den katolske kirken med hovedsete i Roma etter skismet i 1054 og gjerne fremstiller den 

greske kongen som en omvender av islendinger.  

4.5 Historisk kontekst 

Kunnskapen om Russland og Øst-Europa som finnes i islandske kilder deler Sverrir opp i fem 

kategorier. Den første er forskjellige mindre episoder i sagalitteraturen som for eksempel 

Egils saga skallagrimsson  2. Sagaer som handler om oppveksten til Olav tryggvasson i 

austervegeen hos kong Valdimar og oppholdet han hos Venderkongen. 3. I sammenheng med 
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Olav den hellige, Harald Harådre og Magnus godes kontakt med kongene i de møter når i 

østveien. 4. Historier om «vidforla mönnum» Som Þorvaldi víðförla og Yngvar víðförla. Her 

er Russland stoppested på vei til de sørlige landene. Disse historiene mener Sverrir egentlig 

reflekterer egentlig forholdet i øst i perioden 970-1050. 5. Skrifter som snakker om herferd i 

øst. Her må nevnes dróttkvæði, kongesagaer, islendingsagaer og fornaldesagaer. Selv om den 

tette kontakten mellom det øverste samfunnslaget i Skandinavia og Russland ikke lenger 

eksisterte slik det hadde gjort tidligere, kan mange av episodene i Gardarike virke som en rest 

av synet på Gardarike som en skandinavisk utpost.
445

 Slik som tilfellet også vil være for blant 

annet England og Skottland. I dette tilfellet og i tilfellet med flere områder som har blitt 

regnet å være med i begrepet Norðurlönd er det historie og opphav (myte) noe som gjør seg 

spesielt gjeldende.  Dette endres imidlertid en god stund før perioden jeg jobber med og man 

ser at Gardarike som en del av enheten Norðurlönd blir mindre gjeldende.Vi vet ganske 

sikkert at den norrøne innflytelsen, spesielt svenske har vært veldig tydelig i tidlig 

middelalder, selv om jeg må understreke igjen at dette dreier seg om de øverste samfunnslag i 

byer som blir kontrollert av skandinaviske menn. For å si noe om hva slags påvirkning det 

norrøne har hatt på forskjellige deler av Østen kan vi se til Elana Mélnikovas undersøkelser 

av stedsnavn i Øst, Vest, Sør Europa og i Kaukasus. Hun har funnet at i Vest og Sør Europa er 

det nesten utelukkende latinske stedsnavn, med unntak av Miklagard, mens i Øst-Europa 

kunne hun telle norrøne stedsnavn dobbelt så mange ganger som latinske.
446

 Området østover 

fra Danmark blir ofte kalt Vindur i islandske kilder. Her hører vi om både øst og vest 

Vindur.
447

 Skillet mellom disse to ser ut til å være hva som lå nærmest norrøne kjerneområder 

og de som bodde østover ved Østersjøen. Samtidskilder bekrefter at dansker hadde hatt 

betydelig samhandling med Vindur fra og med 900-tallet og kontakt med kongsætten hadde 

holdt frem til 1100-tallet. Og en del av dette området var blant danskekongens borger, lenge 

før ekspansjonen til Valdimar Knutssonar.
448

 Tilgjengelig er stedsnavn i Danmark som virker 

slaviske og arkeologiske utgravninger ved Falstri viser at det har vært mye kontakt med 

landene sør for Østersjøen.
449

 På 1100-tallet var fyrsten i Novgorod gift med datteren til 

svenskekongen, så det er enda tegn på diplomatisk kontakt.
450

 Strid mellom dansker og vest-
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446

 En person som er sterk tilknyttet begrepet Norðurlandamet er Olav Tryggvasson. I Norges kongesaga står 
det at “marg kyns frægð í Garðaríki og víða um Austurvegu, í Suðurlöndum og í Vesturlöndum.”
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slaviske nasjoner sør for Østersjøen, som fant sted mellom 1169-1185, under fyrste Valdimar 

konge og Bsalon biskop markerte begynnelsen på en ny type landerobring gjort av 

skandinaviske menn på bekostning av slaviske områder og en periode med sporadisk 

aggresjon og ekspansjon fra både skandinaviske aktører og slaviske. Deler av dette ble gjort 

under påskudd av korstogene og en koalisjon mellom svensker og karelere angrep Russland 

så sent som 13- og 1400-tallet under påskudd av å spre det kristne budskap. Utvidelsen til 

skandinaviske herskere ved Østersjøen hadde definitivt nådd slutten når danskene mistet 

Estland i 1346 og kamper mellom svensk aggresjon mot Holmgård 1348-1351 som ikke førte 

til noen avgjørende utfall.
451

  

  Sverrir Jakobsson har undersøkt hvordan det religiøse skisma mellom den katolske og 

den ortodokse kirken i 1054 ble behandlet i islandske kilder. Han argumenterer for at denne 

hendelsen i liten grad ble diskutert på Island. Den eldste islandske sagaen vi har om Olav 

Tryggvasson er skrevet av en munk ved Þingeyri nord i Island. Oddr Snorrason skriver i siste 

del av 1100-tallet og forteller om hvordan Olav, allerede kristen, får en visjon når han 

ankommer Russland, der en stemme forteller han at han må dra til Hellas og da vil herrens 

navn bli kjent for han.
452

 Ifølge Oddr var da landet Rus kristnet gjennom Hellas via Olav 

Tryggvasson. Andre historier om kristningen av Rus fantes sikkert blant islendingene, men 

ideen om at Olav brakte kristendommen dit var den mest fremtredende.
453

 Denne hendelsen 

støttes ikke spesielt mye av samtidige kilder, men ideen om at islandske og norske misjonærer 

spilte en rolle i kristningen av Rus kan ha delevis ha sitt opphav fra den tette og vennlige 

relasjonen mellom prinsene av Rus og den norske konemakten på 1000- og 1100-tallet. 

Danske prinser var også beslektet med prinsene av Rus, som tidligere nevnt var Mstislav 

prinsen av Novgorod gift med datteren til den svenske kongen Ingi, og han datter var senere 

gift med både den norske og danske kongen.
454

Det danske kongehuset hadde tette bånd til 

Rus og maktpolitikken mellom de forskjellige kongedømmene i øst. Den danske kong 

Valdemar den store (1157-1182) var barnebarnet til prins Vladimir Monomakh (d.1125) i 

Kiev. Magnus, sønnen til kong Nicholas (1104-1134), en rival av Valdermars far Lord Knud, 

giftet seg med datteren av kongen av Polen. Han ble derfor knyttet sammen med den polske 

kongelige familien, som igjen var i krig med Vladimirs familie i Kiev og Novgorod. 

Valdemar Knudsson og Knud Magnusson var rivaler over den danske tronen i 1150, begge 
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var da kandidater fra hvert sitt respektive danske kongehus, men de var også representaner for 

herskende familiene som tidligere hadde kjempet for makt i Rus.
455

 

  Når Oddr skrev sin saga om Olav Tryggvasson på slutten av 1100-tallet var forholdet 

mellom maktene i nord og øst vennlig, og hadde vært det i lang tid. Den religiøse konflikten 

som hadde utspilt seg halvannet århundre før ble ikke diskutert is ærlig grad.
456

  

  For å bringe ting litt nærmere perioden som her undersøkes er det to eksempler som 

enda begge viser et spesielt forhold til kristendommen i øst. Eymundar Þáttr Hringssonar I 

Flateyarbók, som skal vise politiske forhold i Rus tidlig på 1000-tallet. Denne historien 

forteller mye om hvordan islendingen så historien om Rus. Den forteller om en uenighet 

mellom en prins i Novgorod og han brødre som er herskere i Kiev og Polotsk. I denne sagaen 

er det antatt at Rus er en kristen utpost, og forbi dens grenser er onde, hedenske mennesker 

som Permere, Tyrkere og Vlachs.
457
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5 Kontinuitet eller endring? 

En av de elementene som gjør at fornaldersagane skiller seg ut som sjanger er nettop rollen 

det overnaturlige har. Jeg skriver innledningsvis om den tette tematiske likheten mellom 

fornaldersagaene og Edda diktene. Edda dikt deles inn i to kategorier, mytologiske dikt og 

heltedikt. Man tror diktene har overlevd i en relativt opprinnelige form på grunn av sine 

strenge verseregler.
458

 Historiene vi finner i fornaldersagaene er som regel hentet fra slike 

heltedikt, så vi vet at edda diktene til en hvis grad har påvirket fornaldersagaene som sjanger.  

Forekomsten av overnaturlige vesner, som er spesielt for fornaldersagaene, kan jo derfor også 

tenkes å ha sin inspirasjon fra de mytologiske edda diktene. Spesielt med tanke på jotnenes 

rolle. Jotnene spiller, som jeg skal vise, en stor rolle i de mytolgiske edda diktene, og som jeg 

har vist, en stor rolle i fornaldersagaene. Ármann Jakobsson ser på, i sin artikkel “Identifying 

the Ogre: The Legendary saga giants”, forskjellige fremstillingene av jotner i 

fornaldersagaene og sammenligner dem med fremstillingene av jotner i Edda diktene. Hans 

hypotese går ut på at jotner i fornaldersagaene blir fremstilt som dummere, styggere og 

relativt lette å overvinne, mens jotnen i Edda diktene blir fremstilt på en mer familiær måte, 

som vakre, intelligente og verdige motstandere.
459

 Han mener at man kan se en utvikling der 

jotnenes rolle har forandret seg, og går fra å nyte lignende respekt og status som gudene i 

Edda diktene, til lett overvinnelige antagonister for helter i fornaldersagaene og mindre 

viktige karakterer.
460

 Han viser i sin artikkel hvordan jotner går fra å være fremstilt som over-

menneskelig til å bli fremstilt som u-menneskelige. Jeg vil se på denne utviklingen, samtidig 

som jeg tar for meg et eksempel, Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana, fra 

fornaldersagaene som jeg vil argumentere for ikke føyer seg helt etter denne dette mønsteret.  

Jeg skal se hvordan disse forskjellene manifesterer seg i disse forskjellige tekstene, og 

samtidig nærme meg (og se i lys av dette) en analyse av et eksempel som bryter med den 

utviklingen Ármann skisserer.  

  Det kan tenkes at mange av de overnaturlige elementene i fornaldersagaene kan ha 

fungert som en måte å diskutere eller belyse samtidige konflikter eller utviklinger på en subtil 

eller skjult måte. Hvis vi legger til grunn en tanke om at beskrivelsene av overnaturlige 

vesener i fornaldarsagaene og deres rolle kan være en måte for sagaforfatterne å diskutere 
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samtidige problemer, satt i en fjern fortid, kan fremstillinger av for eksempel jotner kanskje 

være en del av å avdekke deres og deres lesekrets holdninger overfor de som ikke tilhører sin 

egen kultursfære. Fordi fremstillingen av jotner og kjemper utvikler seg kan kanskje disse 

forskjellene belyse flere aspekter av samfunnene begge disse fremstillingene ble produsert i. I 

fornaldersagaene er jo de overnaturlige de ultimate andre. De som er mest ulike oss selv. Men 

hva denne kategorien kan si noe om, og på hvilken måte, må tolkes annerledes enn hvis man 

vil se på hvordan for eksempel Svear blir fremstilt. Selv om denne kategoriene i noen tilfeller 

overlapper andre, tydeligere etniske kategorier, er det vanskeligere å sette en etnisk markør på 

de fleste av disse tilfellene. Denne kategorien er spesielt interessant hvis vi kan skimte 

samtidige holdninger overfor de som ikke tilhørte sagaforfatternes kulturelle sfære, fordi 

samtidige holdninger overfor "de andre" generelt og i noen tilfeller andre spesifikt kan være 

innbakt i hvordan overnaturlige andre blir representert.  

5.1 Jotner i Edda og Fornaldersagaen 

For å si noe om i hvilken grad en fremstilling kan brukes komparativt opp mot en annen 

fremstilling må man vurdere hvor mye av disse to fremstillingene, fra forskjellige tider, betyr 

noe av det samme for leseren. Verdensbildet eller det ideologiske kosmos til dikteren av dikt 

som Vafþrúðnismál og Vǫluspá må ha sett ganske annerledes ut, da blant annet med tanke på 

jotnenes viktighet, enn verdensbildet til forfatterne av fornaldersagaene som senere igjen 

tolket dette og plasserte jotnene i sine narrativ. Burde disse representasjonene av jotner bli 

behandlet som helt forskjellige og ikke tolket komparativt på grunn av de ulike “ideologiene” 

de ble skapt av? Eller er de forskjellige representasjonene av jotner i disse forskjellige 

tekstene et produkt av en utvikling der noe eller mye av den originale meningen fortsatt kan 

tydes, og jotnene som konsept betyr det samme. Eller så er jotnenes originale rolle og 

funksjon, i det ideologiske universet Eddaene ble komponert i, ikke lenger er den samme som 

deres etterkommere i prosaen, men har fått en ny funksjon. I denne sammenhengen er det 

derfor viktig å finne ut hva slags samfunn det var som produserte disse fremstillingene. En av 

manuskriptene som har bevart disse diktene er Codex Regius fra ca. 1270
461

, men på tross av 

dette er det flere grunner til å tro at selve innholdet i diktene er mye eldre og har blitt 

overlevert muntlig og/eller skrevet ned før. På grunn av det hedenske innholdet er det mange 

som mener diktene går tilbake til før 1000-tallet, i den perioden islendingene gikk fra å være 
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hedninger til å blir kristne. Man kan også tenke seg at når Edda diktene ble skrevet ned at 

større deler av innholdet ble husket slik det opprinnelig var fordi de var på rim, og at det ble 

lagt større vekt på å formidle mening mest mulig slik den opprinnelig var når det ble ført i 

pennen. Forfattere av fornaldersagaene, på den andre siden, sto i en friere posisjon til å 

strukturer historien og teksten i forhold til hva som ville bli best mottatt hos publikum eller 

for å formidle en mening. Strengt tatt kan vi ikke være sikre på at Edda diktene ble komponert 

før 1200-tallet, når det eldste manuskriptet som inneholder dem ble skrevet. Men det er 

sannsynlig at mye eller alt av det ble skrevet av et hedensk folk. Språket er vest-norskt, noe 

som viser at diktene fikk sin nåværende form i Norge eller land kolonisert fra Norge.
462

 

  På den andre siden ble fornaldersagaene skrevet, ikke lenge etter diktene ble ført i 

pennen. Det er umulig å vite helt sikkert hvor mye av diktets innhold som er en mer eller 

mindre korrekt gjengivelse av det hedenske innholdet, og hvor mye som er farget av 

verdensbildet til forfatterne av 1200-talls manuskript som vi finner disse diktene i dag. Det er 

derfor paradoksalt at kjempene i disse to typer tekstene skal være fremstilt på så forskjellige 

måter. Noen mener også at noen av de mytologiske historiene som finnes, som handler om 

gudenes liv ikke er korrekte gjengivelser av hedensk innhold, men farget av 

middelaldermenneskets religiøse dogmer.  

  Det er vanskelig å kunne vite akkurat hva slags betydning jotner hadde for mennesker 

som levde på 1000 tallet, det er også vanskelig å vite akkurat hvilken rolle jotnene spilte i det 

mentale universet til 1200- eller 1400-talls menneske. Hvis vi forholder oss til den dateringen 

av innholdet i disse sjangrene til henholdsvis før kristen tid, og slutten av tretten begynnelsen 

av fjortenhundretallet er det tydelig at jotnene har fått en fjernere og mindre truende stilling. 

Selv om jotnene i disse tekstene er forskjellige er det en utvilsomt en link mellom Edda 

diktning og fornaldersaga, siden mange av historiene om heltene fra en fjern fortid er hentet 

frem og deres historier ble skrevet ned med Edda dikt som kilde, selv om denne linker en 

tydeligere og mer gjeldene for heltedikt så er både kategorien mytologiske dikt og heltedikt 

deler av den samme tradisjonen. Selv om manuskriptene som inneholder Edda diktene og 

fornaldersagaene ikke er så langt fra hverandre i tid kan denne relativt store forskjellen i 

hvordan de fremstiller jotner kanskje tale for Edda diktenes innhold er eldre og at vi her har å 

gjøre med kulturelle uttrykk som er langt fra hverandre i tid og i stor grad representerer 

forskjellige mentale verdensbilder. Men, sagaforfatterne av denne senere sjangeren, 

fornaldersaga har utvilsomt vært kjent med Edda dikt av både den heroiske og mytologiske 
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typen, så de må ha vært klar over at jotnene de presenterte i sin narrativ var annerledes. 

  McKinnell arumenterer for at konstruksjonen av korpuset av norrøne mytologiske dikt 

kanskje er yngre enn vi tenker oss, og at diktene i seg selv også kan variere i alder. Men han 

sier at  

[…] That other sources, notably episodes in fornaldersogur, have received less attaentian than 

the deserve. The only rational course must be to note the mytological story patterns wherever 

they appear in Old Norse and related literature, while not assuming that any of them is 

necessarily much older than the earlisets example of it we can find.
463

 

5.2 Poetiske jotner 

Av de mytologiske diktene
464

 i Edda er det fire som spesielt skiller seg ut i dette henseende. 

Et sted hvor viktigheten av en jotun kommer tydelig frem er Yme i Vǫluspá. Urkjempen som 

hele vår verden er laget av, også menneskene. Ármann skriver om det familiære forholdet 

som Edda diktene skisserer mellom kjempene, gudene og menneskene. Det er denne 

familiariteten Vǫluspá viser helt tydelig når volven forteller Odin om universets og 

menneskenes begynnelse. Før det fantes sand, eller hav eller land fantes det en kjempe som 

het Ymir. Jotnene er både guders og menneskers forfedre. På tross av denne familiariteten er 

det også en evig motsetning. Siden Ragnarok er det uunngåelige kosmiske sammenstøt 

mellom gudene og jotnene, er de en naturlig fiende men samtidig familie. Det er denne 

tosidigheten som er et gjennomgående tema i flere av Edda diktene. Strategisk plassert etter 

Vǫluspá i Codex Regius kommer Vafþrúðnismál, som handler om Odin som måler sin visdom 

mot den allvitende jotnen Vavtrudne. I tillegg bruker Snorre ni vers av det i sin mytologiske 

narrativ Gyllfaginin.
465

 Så mye tyder på at dette er et dikt som ble ansett som viktig.  

  I Vafþrúðnismál oppsøker Odin, uten å oppgi sin identitet, kjempen Vavtrudne for å 

finne ut hvem de av de to som er den viseste. Når Odin spør sin kone Frigg om hva hun synes 

om at han skal dra til Vadne råder hun han til å til å ikke dra, for som hun sier: «Þvíat engi 

jǫtun // ek hugða jafnramman sem Vafþrúðni vera.»
466

 Etter hennes viten var det en mulighet 

for at Vavtrudnes kunnskap kunne overgå selv Odins. Vavtrudnes status og karakter i diktet er 
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veldig annerledes fra jotnene vi ofte møter i mange fornaldersagaer. På tross av Friggs ord 

drar Odin til Vavtrudnes hall og utfordrer han til å måle sin kunnskap mot hans. Odins 

motivasjon for å gjøre dette kan være et resultat av flere ting, en mulighet er for å få svar på 

ting som Vavtrudne vet, om fortiden nåtiden og fremtiden. En annen grunn kan være for å 

definere sin og gudenes status overfor jotnenes. Diktet fortsetter med at Odin spør Vadne om 

hvordan solen og månen fungerer, hva Vadnes første minner er og hva som vil skje når 

Ragnarok kommer. De er også flere ganger innom forholdet mellom gudene og jotnene, Odin 

spør Vadne og elvene som skiller gudenes hjem og jotnenes hjem og aldri fryser om vinteren, 

et symbol på det evige skille mellom de to slektene, selv om de deler den samme verden og 

samme forfedre. I samtalen mellom de to er det lite som tyder på at den ene står over den 

andre i status, Odin titulerer Vadne den allvitende jotne og fróði
467

, som betyr en som har 

kunnskap, i noen tilfeller spesifikt om mytologiske ting. Vadne på sin side kaller Odin 

Allfader og far over menneskene. Til slutt spør Odin om hvordan han skal dø, som Vadne 

forteller han dette. Odin vinner ved å be Vadne repetere hva han sa inn i sin døde sønn 

Balders øre på likbålet. Dette kan naturlig nok ikke Vadne vite, for det er bare en som kan vite 

det.  På denne måten avslører Odin sin identitet og vinner over Vadne, selv om dette kan virke 

som om guden her “jukser” for å vinne konkurransen er dette legitimt for en gud å gjøre og 

Vadne anerkjenner ærefullt at han er beseiret av allfaderen Odin. 
468

 

  Skírnísmál representerer også jotner på en lignende likestilt måte, men i en helt annen 

kontekst. Skírnísmál handler om Frøys ulykkelige forelskelse i jotundatteren Gerd. I diktet ser 

han over til Jotunheimen, hvor han får øye på den vakre Gerd og blir forelsker i henne. I 

diktet sender Frøy tjeneren sin Skirne for å fri til henne for han. Han prøver å få henne til å 

akseptere tilbudet ved å tilby henne rikdom, hun svarer at hun har mer en nok rikdom der hun 

allerede bor og er ikke interessert i å gifte seg med noen gud. Dette gjør Skirne sint og han 

truer med å kaste forbannelser over henne hvis hun ikke aksepterer tilbudet. Dette viser en 

annen side av jotnene. Ikke bare er de kloke og familiære, men også svært attraktive og 

attraktive giftepartnere. Ikke bare er Gerd attraktiv nok til at Frøy vil ha henne som brud, hun 

avviser også forslaget hans. Hun begrunner det med at hun har nok av rikdom. Dette må være 

et signal på at jotnene ikke har av lavere status, slik som det blir portrettert i fornaldersagaene. 

Hun føler ikke at han har noe han kan tilby henne som hun ikke har fra før. Gerd sier at hun 

ikke vil la seg tvinge av en mann; “Ánauð þola// ek vil aldregi// at mannskis munum;// þó ek 
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hins get,// ef it Gymir finnisk,// vígs ótrauðir at ykr vega tíði.”
469

 Men at Skirne kan sloss mot 

faren hennes i ærlig strid. Dette blir ikke noe av og Skirne fortsetter med å ramse opp fæle 

forbannelser hvis ikke Gerd sier seg villig til å møte Frøy. Hvis hun avviser han har hun 

påkalt seg, ikke bare Frøys vrede, men vreden til alle æsene. Denne detaljerte beskrivelsen av 

alt som skal skje med henne hvis hun avviser Frøy fortsetter og utgjør hoveddelen av diktet. 

Til slutt går Gerd med på å møte Frøy om ni netter. Skrine drar tilbake for å overrekke 

budskapet til Frøy. Her slutter diktet og hva som skjer videre får vi ikke vite. Men det er en 

viss tosidighet i dette diktet. På den ene siden er jotundatteren Gerd en attraktiv giftepartner 

for Frøy, selv om han lufter noe tvil om hvordan dette forholdet eventuelt ville blitt mottatt 

hos æsene når han sier “Mær er mér tíðari // en manni hveim // ungum í árdaga; // ása ok alfa 

//þat vill engi maðr// at vit samt sém.”
470

, men samtidig er en stor del av diktet dedikert til 

Skirnes beskrivelser av ulykken som vil ramme Gerd hvis hun ikke gjør som han sier. Eller 

som gudene sier. Hvis man tenker på Edda diktene kronologisk, slik som det mest sannsynlig 

ble oppfattet av islenderen som kronologisk konstruerte diktene i Codex Regius. Kan måten 

jotundatteren Gerd blir møtt en videreføring, eller stadfesting av Odins seier over Vadne i 

Vafþrúðnismál. At Odins seier markerte en gradvis nedgang i jotnenes status og at alle møter 

mellom de to slektene etter dette vil vise gudenes overtak. Denne kronologien er selvfølgelig 

konstruert rundt 1270 og forteller oss hvordan den anonyme islenderen som plasserte de i 

denne rekkefølgen i Codex Regius oppfattet den, denne konstruksjonen er da også en levning 

fra 1200-tallet.  Hvordan møtet mellom Gerd og Frøy gikk er uvisst, men Gerd blir ikke vist i 

nærheten av samme respekt som Vadne.  

  Hymiskviða hører til den eldre Edda og Codex Regius, og har fått navnet sitt etter 

kjempen Hyme. Diktet inneholder den kjente historien om Tor som får midgardsormen på 

kroken når han er på en fisketur med jotnen Hyme. Tor og vennen hans Tyr, som også er 

sønnen til Hyme, drar dit for å låne en stor gryte de kan brygge øl i, dette besøket utvikler seg 

til at Tor blir utfordret til å utføre en serie styrketester, som alle er forhekset av Hyme. Selv 

om Tor ikke klarer å utføre øvelsene er Hyme tilstrekkelig overbevist av Tors styrke. Dette 

diktet viser også mye av den tosidigheten i forholdet mellom gudene og jotnene. I 

utgangspunktet er jo Tor der bare for å låne en gryte hos faren til en god venn av han. At dette 

besøket skal utvikle seg til en prøvelse av styrke mellom de to kan tolkes som en del av en 

serie generalprøver på det endelige og virkelige slaget, slik som mange av de mytologiske 
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diktene i Eddaen handler om. Det som innledet disse prøvelsene er at Tor får midgardsormen 

på kroken mens de er på fisketur. Tor klarer ikke å drepe midgardsormen, han slår den med 

hammer sin, men “Hreingalkn hlumðu, // en hǫilkn þutu, // fór in forna// fold ǫll saman,// 

søkkðisk síðan// sá fiskr í mar.”
471

 På vei hjem er Hyme i dårlig humør; “Ótetir jǫtunn, // er 

Þeir aptr reru,// svá at ár Hymir// ekki mælti,// veifði hann røði// veðrs annars til.”
472

kan dette 

være fordi dette er den endelige prøvelsen, siden Tor, ifølge Vǫluspá, skal sloss mot 

midgardsormen under Ragnarok og de skal drepe hverandre. Hadde Tor klart å drepe 

midgardsormen da hadde han unngått sin egen skjebne ved Ragnarok. På hjemveien utfordrer 

Hyme, Tor til å knuse et drikkebeger. Dette drikkebegeret er forhekset og kan bare knuses 

mot Hymes hode. Etterhvert finner Tor ut av dette og knuser glasset på hodet til Hyme. I dette 

diktet er jotnen Hyme presentert på en ganske familiær måte, siden han er faren til Tors gode 

venn. Han blir beskrevet som stor, og vis og han er også kjent med magi.   

5.3 Prosaiske jotner  

De jotnene vi oftest møter i fornaldersagaene er ofte ganske annerledes enn jotnene i Edda 

diktene. Jotnene har gjennomgått en omfattende forandring fra deres poetiske opphav til deres 

prosaiske etterkommere. Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana inneholder til 

gjengjeld heller ikke noe poesi i noen form, i motsetning til mange i denne sjangere, selv om 

deler av historien har overlevd i strofer med rim i et 1500-talls manuskript har sagaforfatteren 

ikke inkorporert disse eller deler av disse slik som for eksempel forfatteren av Ragnar 

Lodbrokks saga har gjort.  

  Ármann foreslår også for at jotnenes magiske evner, eller kunnskap om trolldom er 

borte i fornaldersagaene, men at jotnene i Edda diktene har blitt beskrevet med slike 

egenskaper. I dette tilfellet vil Arrinevjas karakter ikke passe inn i denne beskrivelsen. Hun er 

godt kjent med magi og kan skifte ham. I hennes forsøk på å vinne en mann fra en annen 

kvinne forvandler hun seg til en flue. Hun har også klart å med magi preservere Egil arm slik 

at hun kan sette den på igjen og den fungerer som en normal arm.  

  Ármann åpner for at Ogmund i Orvar-Odds saga på noen områder skiller seg fra hans 

hypotese. At Ogmunds tilknytning til magi og trolldomskunst gjør han mer demonisk enn et 

medlem av jotunslekten. På den andre siden, legger han til, er Edda kjempene godt kjent med 
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magi, så kanskje Ogmund er et tegn på at noen av trekkene tilegnet Edda kjempene har 

overlevd. Dette kan tale for Ogmunds status som troll. Selv om Ogmund blir beskrevet som 

troll er hans opphav noe ambiguøst, han er "laget" av bjarmene som en hevn for Orvar-Odds 

plyndringer. Av en bjarmisk trollkone og en stor blotmann, en hedning. I tillegg ble han sendt 

til finnen for å lære seid allerede som treåring. Dette kan bety flere ting, og det er usikkert om 

Ogmund bør forstås som en jotun eller som en demon. Det kan tenkes at svaret ligger et sted i 

mellom disse tolkningene. Selv om Ogmund representerer et annerledes "onde" enn mange av 

jotnene i andre fornaldersagaer så deler han også trekk med sitt poetiske opphav. Han deler i 

alle fall jotnenes rolle som det ultimate andre. Han er både etnisk andre, bjarme og religiøst 

andre, hedninger. Jeg har tidligere i teksten foreslått at bjarmer og finner kan ha vært 

sammenfallende med hva som har blitt beskrevet som jotner og troll i fornaldersagaer. Ramsta 

sagaene er ikke et unntak. Når Ogmund blir beskrevet som troll kan dette henspille både til 

hans etnisk og "mytologiske" identitet? Hvis dette er tilfellet vil man kunne argumentere for 

at jotner som enkle antagonister ikke stemmer i dette tilfellet. Selv om Ogmund blir laget av 

bjarmene for å hevne seg på Orvar-Odd så er jo dette på en måte Orvar-Odds side av 

historien, der Ogmund er laget som antagonist, anti-helt, erkefiende. For bjarmene er han 

kanskje redningsmann, helt, fostret for å beskytte deres folk. Ármanns utelukker på en måte 

Ogmund i sin gjennomgang av jotner i fornaldersagaene fordi han ikke kategoriserer han som 

en jotne. Orvar-Odds saga finnes i et eldre og et nyere manuskript. Det er i det nyeste at 

Ogmund har en fremtredende rolle i sagaene. Hans Jacob Orning argumenterer for at det eldre 

manuskriptet av Orvar-Odds saga, fra første halvdel av 1300-tallet, viser at nordkalotten ble 

ansett som et område hvor man kunne herje og plyndre som man ville, uten å måtte frykte 

represalier.
473

 Mens senere 1400-talls manuskripter av Orvar Odds saga, hvor bjarmen 

Ogmund har en større rolle, viser at forholdet til nordkalotten endret seg, nå går ikke Orvar-

Odd ustraffet for sine ugjerninger.  

5.4 Endrede forhold til de nordlige områdene 

Hans Jacob Orning peker på at det er visse hendelser som skjer i første halvdel av 1300-tallet 

er interessante for å forstå forholdet det skandinaviske aristokrati og kongemakt hadde til 

områdene på nordkalotten. I 1323 ble drottsteren Erling Vidkunnssons gård på Bjarkøy 

plyndret og brent av karelske kjøpmenn, noe som kan ha endret i hvilken grad det 
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skandinaviske aristokratiet oppfattet det som trygt å herje i disse områdene uten å frykte 

represalier. Dette året ble også freden i Nøteborg inngått mellom Sverige og Novgorod om 

Nordkalotten, tre år senere kommer en lignende avtale mellom Novgorod og Norge.
474

  Kan 

sagaen om Egil Einhendte vise samme utvikling til forholdet på nordkalotten. På samme måte 

som Hans Jacob argumentere for Ogmunds viktige rolle i den seneste versjonen av 

manuskriptet tyder på et endret syn på de nordlige områdene, kan det hende at Arrinevja er et 

produkt av samme utvikling? Kan dette være uttrykk for det samme fenomenet? Manuskriptet 

AM 343a 4to som inneholder egils saga einhendte og Åsmund Berserksbane inneholder også 

den sene versjonen av Orvar-Odds saga. Hans Jacobs hypotese konkluderer med at man ikke 

kunne opptre uhøvelig i forhold til de nordøstlige delene fordi det kan gå utover deg selv, 

mens historien om Egil og Åsmund må jo vise at du kommer lengst med samarbeid. 

Gardarike, spesielt med byer som Novgorod ekspanderte sin interessesfære lengre nord for å 

få tilgang på pels og andre varer som samene før hadde solgt til nordiske vikinger. Novgorod 

knyttet til seg finsk-urgisktalende folkegrupper som lenge hadde hatt nære relasjoner med 

samene, blant annet bjarmene.
475

 Utover i denne perioden ble det karelske kjøpmenn, som 

representanter for Novgorods interesser, som dominerte øst-vest handelen i det indre av 

Nordkalotten. Dette varte helt frem til siste del av 1400-tallet. Dette gjaldt Bjarmeland, men 

også de sørøstligste delene av det samiske bosetningsområdet vest for Kvitsjøen.
476

 Dette 

endret seg midlertidig ved at kommersiell fiske fikk økt betydning i høymiddelalderen. En 

utvikling som også skjedde i stor skala på Island rundt samme tid(Beck)Spesielt som følge av 

hanseatenes organiserte etterspørsel. I konkurransen med Novgorod ble det viktigere enn før å 

opprettholde et godt forhold til befolkningen på nordkalotten og i de østlige områdene. 

Kanskje er det dette “nye” politiske klima som kommer til uttrykk når Arrinevja skiller seg ut 

fra sine egne i tidligere fornaldersagaer?  

  Gottskálk Þ. Jensson tolker Egil og Åsmunds som kosmisk overlegne Arrinevja og at 

dette er tydelig på flere punkter, i sin artikkel “’Hvat líðr nú grautnum, genta?’ - Greek 

Storytelling in Jǫtunheimar”. At måten hennes innskutte livshistorie er bygget opp er i 

kontrast og er en parodi på måten Egil og Åsmund presenterer sin historie og sine heltedåder 

og eventyr.
477

 I sine livshistorier forteller Egil og Åsmund om hvordan de har fått sine 

krigsskader, det samme gjør Arrinevja, men hennes historier er ikke heroiske på og hennes 
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“krigsskader” kan beskrives som groteske. Gottskálk mener at de fleste av elementene i denne 

sagaen kommer utenifra og tolker dermed innholdet i forhold til dette
478

, selv om jeg ikke 

nødvendigvis er enig i dette har han noen interessante tanker rundt Arrinevjas rolle i sagaen i 

forhold til våre to helter. Han foreslår at det som gjør Egil og Åsmund heroiske er dere evne 

til å oppføre seg høvelig i ukjent og usivilisert territoriet
479

, dette er en interessant teori, men 

dette innebærer en viss reduksjon av Arrinevjas rolle i heltenes gjerninger. Det er hun som 

muliggjør heltenes seier, og det er hun som utstyrer dem med det de trenger, med spesiell 

tanke på Egils arm, som da ikke lenger er Egil Einhendte. Ideen om at Egil og Åsmund 

manifesterer sine heroiske egenskaper ved å vite hvordan man skal te seg når man møter 

fremmede står ikke nødvendigvis i noen kontrast, til at det politiske klimaet når denne sagene 

ble ført i pennen lenet mot en mer taktisk holdning til de nordlige områdene. Nå er ikke 

Arrinevja heller den eneste jotnen i Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana. 

Hovedantagonisten, om man kan si det slik, er brødrene hennes som har stjålet døtrene til 

kong Hertrygg, som Egil og Åsmund skal redde. Det er her de får hjelp av Arrinevja.  

  Ármann argumenterer også for at i fornaldersagaene ser det ut til at jotner og troll i 

større grad tilhører periferien, det gjør de også ofte i Edda diktene, men i fornaldersagaene er 

de ikke lenger blandet geografisk og familiært med guder eller mennesker. At sammenhengen 

mellom å blir beskrevet som et troll og bo i perifere er tydeligere i fornaldersagaene enn i 

Edda diktningen. Han nevner som eksempel på hvordan noen kan bli beskrevet som å ha troll 

lignende egenskaper, men som siden de bor i “sentrum” ikke er helt som de store stygge 

trollene som bor i fjellene og skogen. Ármann tar også opp den semantiske diskusjonen som 

handler om hvorvidt ordene jotun, risi eller troll ect. Blir brukt og om disse forskjellige 

begrepene har forskjellig innhold. Dette er en svært interessant diskusjon, men som han sier er 

det vanskelig å si noe sikkert om dette siden ordene ofte blir brukt om hverandre om samme 

aktør. Noen ganger blir karakterer beskrevet som å ha troll-lignende egenskaper, som i styrke 

eller kunnskap om magi, noe mellom troll og mann. Det han peker på er at de som blir 

beskrevet som jotner i fornaldersagaene i de fleste tilfeller bor i periferien, mens de som blir 

beskrevet med troll-lignende egenskaper bor i sentrum. I fornaldersagaene virker det som om 

at jotnene i økende grad tilhører periferien, på samme måte som deres familiaritet med 

mennesker og guder blir mindre og mindre synlig. Hvis man tenker seg at man kan analysere 
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disse forskjellige fremstillingene av jotner, i Edda dikt og i fornaldersagaer, kan det nesten 

virke som om Odin allfaderen vant, på vegne av guder og mennesker, over jotnene og derfra 

går de fra å være familiære og over-menneskelige til å bli perifere og umenneskelige. 

Arrinevja er kanskje derfor et tydelig eksempel på en skiftende trend, eller holdning. En 

interessant tanke å ta opp i forhold til dette er om Edda diktenes kjemper ble presentert slik de 

ble gjort fordi det "norrøne" mennesket hadde en annen, kanskje mer nyansert holdning 

ovenfor "de andre", mens middelaldermennesket hadde en mer negativ? Hvis vi legger en 

analyse til grunn som sier at man kan tolke jotner og troll som bjarmer og finner. Dette er 

veldig vanskelig å bevise være gjeldende for brøkparten av fornaldersagaene, men uansett så 

er jotner og troll det ultimate andre, og endrede syn på dette kan ha hatt rot i endrede syn på 

annerledeshet generelt eller spesifikt.  

  Det er da denne forestillingen av jotner som vi møter i fornaldersagaene. Selv om jeg 

har argumentert for at Arrinevjas rolle i sagaen er viktigere enn rollene jotnene ofte blir tildelt 

i andre deler av korpuset av fornaldersagaer og sagalitteratur generelt, kan man argumentere 

for at Arrinevjas kosmiske status er presentert som lavere enn våre to helters Egil og 

Åsmund? Selv om hun blir beskrevet som annerledes virker hun ikke å bli presentert som å ha 

vesentlig laverer status. Men jeg vil i den sammenhengen også vise til en annen viktig kjempe 

i denne historien, nemlig, som Egil blir fanget av som svært ung og lever i fangenskap hos i 

lang tid. Trekkene som er tydelig gjenkjennbare fra Armanns artikkel er at han bor i utkanten 

av den siviliserte verden. Egil har svømt for langt og kommer seg etter to dager opp på land, 

der blir han møtt av jotnen som gir han et ultimatum. Han kan enten bli drept her, eller han 

kan gjete den store buskapen til jotnen resten av livet sitt. Egil velger det siste alternativet. 

Han ender opp med å bli der i 8 år, med bare et mislykket fluktforsøk bak seg. Så denne 

kjempen er ikke nødvendigvis et lett hinder. Men når Egil endelig klarer å flykte er det fordi 

han overbeviser jotnen om at et par blinkende katteøyne er hans gulløyne, jotnen lar han da 

stikke ut sitt eget øye for å erstatte det med gulløyet. Dette ligner mer på jotnene Ármann 

beskriver. Den ukjente forfatteren av denne fornaldersagaen har også valgt å bruke ordet "risi" 

om Egils fangevokter istedenfor jotun eller troll. Ármann argumenterer for at ordet risi 

hyppigere blir brukt for å beskrive typen jotun som er nærmere de vi finner i Edda diktene og 

at ordet "risi" ser ut til å denotere de mest positive egenskapene hos jotner. 

   Når jeg innledningsvis skriver om de forskjellige ideologiske klimaene disse 

fremstillingene ble skapt i, må man selvfølgelig også snakke om det religiøse kulturelle 

dogma som var gjeldene når fornaldersagaene ble produsert. Hvis vi legger til grunn at 
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innholdet i mange av Edda diktene, for eksempel Voluspa, kan dateres til år 1000. e.kr eller 

tidligere. Altså midt under kristningsprosessen på Island, men enda nært en hedensk fortid, så 

er kjempene i fornaldersagaene kanskje akkurat som forventet etter flere århundrer med en 

sterkt religiøs kristen mentalitet som gjennomsyret samfunnet og individers psyke på en helt 

annen måte enn vi er vant til å forholde oss til. Selv om Odin og Tor figurerer i 

fornaldersagaene er også deres rolle endret, i større eller mindre grad. Den Odin vi møter i 

Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana er fremstilt nærmere demon enn foregangen 

gud. Arrinevja beskrier han som høvding over mørket og hun møter han når hun har dratt ned 

i avgrunnen, han får henne til å hoppe gjennom et bål, slik at hun mister all huden sin.  

  De religiøse forfatterne av fornaldersagaene som inkluderte både guder og jotner i 

deres narrativ har “naturlig” nok degradert deres rolle som både antagonister og protagonister. 

Spesielt hvis vi legger til grunn av innholdet i Edda diktene stammer fra før eller tidlig kristen 

tid. Men da kanskje spesielt i rollen som antagonister. Selv om jotnene også i det norrøne 

universet representerte en mørk kaotisk kraft som hele tiden truer med å bringe hele den 

kjente verden til grunne, og en del av den verden gudene lever i. Jeg vil allikevel rette litt 

oppmerksomhet mot at der guder og jotners forhold begynte familiært, har beveget seg bort 

fra hverandre, oppfattes de mer familiært igjen i sagaen om Egil Eindhente og Åsmund 

Berserksbane. Hvordan man skal tolke disse elementene er svært interessant. Arrinevja får en 

datter Skinnevja med guden Tor, og har senere et lignende møte med Odin når hun skal prøve 

å hente de tapte gjenstandene for å bøte på sitt mislykkede forsøk på å få en mann. De norrøne 

gudene figurerer relativt ofte i fornaldersagaene, men i forskjellige roller og sjeldent som en 

ensidig positiv kraft. Torfi Tulinius har analysert Odins rolle i flere av fornaldersagaene og 

har funnet at Odins rolle ofte er som oppvigler, en som maner til konflikt.
480

 Det religiøse 

aspekter er selvfølgelig her en grunn til de hedenske gudenes mindre positive roller i 

fornaldersagaene, men Odin som oppvigler kan også ha en “naturlig” forklaring i den norrøne 

verdensbildet, fordi han samler falne krigere som skal kjempe på gudene side ved Ragnarok. 

Det er jotnene og gudene i denne sagaen igjen får et nærmere forhold er også interessant å se 

på. Kan dette være en måte å koble “de andre” opp mot “jotner” opp mot “hedninger”? Hvis 

vi ser på Arrinevja som et resultat av et endret syn på forholdene og da naturligvis folkene på 

Nordkalotten, kan henne intime forhold med de gamle norrøne gudene være en måte for 

sagaforfatterne og presisere disse folkene som hedenske og derfor grunnleggende annerledes? 

Selv om Arrinevjas møte med Odin ikke kan omtales som spesielt positivt er guden Tor far til 
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hennes eneste barn og som hun sier, har beskyttet henne siden. Ingen av heltene Åsmund eller 

Egil er i kontakt med noen av de norrøne gudene, i denne sagaen er dette forholdet forbeholdt 

jotnene. Det er jo i tillegg akkurat dette skille som jeg vil argumentere for ser ut å ha vært 

mest utslagsgivende for hva som ble oppfattet som annerledes i middelalderen. I sagaen virker 

det ikke som om de Åsmund og Egil oppfatter kongen Hertrygg i Gardarike som spesielt 

annerledes dem selv eller hva de var vant til. Mens jotnene, de andre, de som befinner seg i de 

usentrale områdene mellom Skandinavia og Gardarike blir oppfattet som veldig annerledes. 

Som jeg har redegjort for i kapittelet som handler om denne sagaen ble nok Gardarike nesten 

oppfattet som en skandinavisk utpost. Naturligvis ikke hele dette samfunnet, men det er mye 

som tyder på at den styrende eliten ganske lenge følte seg kulturelt nært Skandinavia og vica 

versa. Her spiller religion naturligvis også en viktig rolle. Skille mellom hedninger og kristne 

var et høyst reelt og viktig skille i det mentale verdensbildet til sagaforfatterne og deres 

leserkrets.  

  Hvis vi skal tolke Arrinevja som en slags representant for grupper på Nordkalotten 

som ikke tilhørte den kultursfæren som våre skandinaviske antagonister Egil og Åsmund gjør, 

gir det mening at hun er tilknyttet de gamle hedenske gudene. Både samene og bjarmene var 

kategorisert som hedninger i sagaforfatternes mentale verdensbilde. Kanskje grunnen til at 

Odin eller Tor ikke viser seg for Egil eller Åsmund er en måte å understreke denne forskjellen 

og kanskje vise Åsmund og Egil som Lars Lönnrot «noble heathens». Det er mange elementer 

i disse to litterære formene som er vanskelige å tolke til å bety en bestemt ting, hva disse 

elementene har betydd for leserne eller lytterne av disse tekstene er i mange tilfeller umulig å 

vite sikkert. Hvilken betydning jotner har hatt for sitt samtidige publikum er derfor en 

krevende oppgave. Noen trekk eller og funksjoner kan man allikevel tyde, det er veldig 

tydelig at uansett hva jotner har betydd for sitt publikum så nøt de en mer sidestilt stilling når 

Edda diktene ble komponert, enn når fornaldersagaene ble skrevet. Hvis man hadde lagt til 

grunn at jotner hadde mer eller mindre samme funksjon i Edda diktene som i 

fornaldersagaene ser vi helt tydelig at deres rolle, funksjon og personlighet blir betydelig 

degraderte. Hvis man tolker fremstillingen av jotner som en fremstilling av «de andre», ikke 

nødvendigvis en spesifikk type «andre», men det uvisse. Kan dette bety at i det norrøne 

mentale verdensbilde var det annerledes noe truende, men i lik størrelse som deg selv. Noe 

familiært, men likevel fjern. Noe du kunne identifisere deg med, men som du allikevel 

fryktet? At det mentale verdensbildet til middelaldermennesket identifiserte dette andre som, 

ukjent, ufamiliært, umenneskelig, truende, men av lavere status enn deg selv. Hvis vi prøver å 
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få jotner til å passe inn på å beskrive «andre» spesifikt, samer og bjarmer på nordkalotten, ser 

vi da en holdning som beveger seg fra «familiær og likeverdig» til «ufamiliær og av lavere 

kosmisk status». Dette ville ha fulgt den utviklingen som skjedde i middelalderen når de 

religiøse forskjellene ble dominerende og det kristne verdensbildet ikke rommer hedninger 

presentert i et positivt lys. Dette er en spennende utvikling, som da kanskje er på vei i en 

annen retning akkurat når Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana ble ført i pennen?  

 

Men for å hente opp igjen spørsmålet om hvem som plasserte jotnene i sine historier, som 

også er et spørsmål om hvilet miljø som skapte disse sagene. Det er som sakt få 

fornaldersagaer vi har noen ide om forfatterskapet bak, men vi har en del mer informasjon om 

manuskripter flere fornaldersagaer er samlet i. Selv om vi ikke vet hvem som skrev de vet vi 

da litt om de som kopierte de, leste de og brukte de i sin legitimering av makt. Noe som kan 

hjelpe oss med dette er Jóhanna Katrín Fríðriksdóttirs tolkning av manuskriptet AM 152 fol. 

Det inneholder islendingersagaer, riddersagaer og fem fornaldersagaer Hálfdanar saga 

Brönufóstra, Hrólfs saga Gautrekssonar (lang versjon), Þorstein saga Víkingssonar, Göngu-

Hrólfs saga og Gautreks saga (lang versjon).
481

Det er et relativt kjent og stort verk fra 

nordvest Island. Det ble mest sannsynlig produsert i begynnelsen av 1500-tallet av to 

halvbrødre som tilhørte det mektige Skarðjervar dynastiet.
482

 Manuskriptet består av flere 

sagaer og det er nærliggende å tenke seg at disse elleve tekstene er utvalgt av en grunn, for å 

formidle en mening, heller enn en tilfeldig samling av sagaer tilgjengelige på det tidspunktet. 

Jóhanna Katrín Friðriksdóttir har analysert dette utvalget og funnet noen gjennomgående 

temaer som sagaen deler. Hun har funnet to gjennomgående temaer, disse er forhold mellom 

brødre, og forholdet mellom menneske og monster. Grettis saga som er den første sagaen i 

manuskriptet er en saga som utvilsomt belyser og diskuterer forholdet mellom 

menneskelighet og umenneskelighet. Hun skriver at middelaldermennesket tolket Grettis som 

en tragisk helt, og en av oss som holder onde krefter, som troll, vekk fra samfunnet. Dette i en 

tid da Islendinger kanskje følte seg maktesløse stilt overfor tilbakevendende pest og overstyre 

fra Danmark og Sverige.
483

 Men man kan også tolke troll og monstere på en annen måte, en 

måte som har fått oppmerksomhet i senere tid og gjerne i konteksten av fornaldersagaer. 

Nemlig at troll ikke nødvendigvis må tolkes som noe som må holdes borte fra samfunnet, men 

både i en ‘andre’ kontekst, men også en måte for sagaforfatterne å kunne diskutere samtidige 
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tabuer og problemer i en umenneskelig kontekst.
484

 Hun mener at monstre og troll i dette 

manuskriptet er bakteppe for maskulin oppførsel, spesielt seksuell vold og farene ved dette.  

Og på den andre siden forskjeller i klasse og status. Et annet viktig aspekt ved dette 

manuskriptet er det geneaologiske hensynes ofte er fremtredende i fornaldersagaene. 

Skardvarjane var de rikeste og mekstigste islendingene på 1400-tallet og tidlig 1500-tallet og 

eide mesteparten av områdene og øyene i Breidafjördur, og spesielt viktig lukurative 

fiskeområder. De eide også mye land rundt vest og nord Island. De var også en del av den 

formelle makten på Island og både Bjørn ríki og han son þorleifur var hirdstyrer.  

  Mange av 1400-tallets fineste manuskripet blir produsert av denne slekten. Disse 

manuskriptene inneholder en variasjon av tekster. Det var trolig et stort antall forskellige 

sagaer som sirkulerte i dette miljøet på 1400-tallet og begynnelsen av 1500-tallet.
485

  

  Am 152 fol. er et usedvanelig vakkert manuskript, som har kostet mye å produsere. De 

fleste manuskripet av denne typen inneholder andre typer tekste, fornaldersagaer er som oftest 

å finne i mindre dekorerte utgaver. Dette var ikke et normalt manuskript for hverdagsbruk, 

men et prestisjetungt elitekodeks som mest sannsynlig var ment for å blant annet bevare visse 

etiske verdier og tjene en ideologisk funksjon.
486

  

  Som jeg har nevnt tidligere var redaktører av slike manuskripter ofte også forfatterer 

når de samlet sagaer. Flere av sagaene i AM 152 fol. finnes her i sine lengre utgaver o i 

mange tilfeller representerer disse versjonene den første teksten. Disse lengre utgavene har 

blitt omarbeidet fra deres kortere versjoner, og viser store variasjoner både når det kommer til 

tekst, episoder og til og med på et ideologisk plan. AM 152 fol. er et godt eksempel på 

hvordan samlerer og redatører i middelalderen så på sin egen rolle i prossesen. 
487
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6 Konklusjon  

 

Geografien vi finner i fornaldersagaene dreier seg i første omgang om Skandinavia og de 

landene som kategoriseres som ‘analoge andre’. Dette er den kulturelle enheten Norðurlanda 

som i fornaldersagaene knytter det øverste laget av samfunnet i europeiske land fra England 

til Russland sammen i en kulturell enhet. Rundt denne enheten finner vi den kulturelle og 

religiøse periferien av annerledeshet som jeg kategoriserer som ‘digitale andre’. Disse fiktive 

og reelle stedene og menneskene blandes sammen i fornaldersagaenes univers og 

mytologiseres. En periferi som både er ekstremt annerledes og familiær på samme tid. I 

fornaldersagaene ser vi at fokuset skifter til nord og øst. Dette i samsvar med den nye 

politiske situasjonen som gjorde Island mer perifert i sin egen enhet. Samtidig er det tydelig at 

de i litteraturen de produserte viser et verdensbilde som i stor grad forholder seg til islandsk 

eget eller tjente deres behov. Derfor blir greske konger så sent som 1400-tallet fremstilt som 

kristningskonger, engelske konger fremstilt som vennlig og tannløse herskere, og Gardarike 

blir fremstilt som en skandinavisk utpost. 

  Maktforholdet mellom sentrum og periferien er dialektisk og viser at selv om sentrum 

er mektigere på noen områder er de avhengige av periferien, og kan nyte spesielle goder hvis 

man kan manøvrere seg riktig i dette landskapet. Kanskje dette kan samsvare med Islands nye 

rolle som periferi og deres avhengighet av den ytre verden. Det sosiale aspektet ved disse 

sagaene er synlig i hvordan de fremstiller «de andre». Man kan se samtidige sosiale 

spenninger reflektert i disse fremstillingene, både gjennom hva de kategoriserer som 

annerledes, men også hvordan fornaldersaga heltene oppfører seg i ukjent landskap.   

  Som jeg har vært inne på flere ganger er det mye ved fornaldersagaene som gjør de til 

en spesielt god kilde for å studere mentalitet, siden forfatterne i stor grad var frigjort fra å 

måtte forholde seg til en sannhet. Samtidig er en slik analyse av denne typen tekstmateriale 

krevende arbeid, og trenger en litt annen oppmerksomhet enn andre sagaer. Med noen unntak 

er det hittil litteraturhistorikerne som har gjort store fremskritt innenfor forskning på 

fornaldersagaene og har samlet informasjon, sammenlignet ulike episoder og tematikk i 

forsøk på å dekode meningen til disse ganske spesielle historiene. Jeg håper dette kan være et 

bidrag til å fortsette arbeidet med å kombinere ulike disipliner for å kunne dekode meningen i 

disse komplekse sagaene og da igjen øke forståelsen av senmiddelalderens Island.  

 



116 

 

 

 

 

 

   

   

   

    

 



117 

 

7 Litteraturliste 

 

Sekundærlitteratur 

Aalto, Sirpa. Categorizing Otherness in the Kings’ Sagas. Jonesuu: University of Eastern 

Finland, 2010. 

 

Bampi, Massimilliano. «Genre». I The Routledge Research Companion to the Medieval 

Icelandic Sagas, red. Ármann Jakobsson og Sverrir Jakobsson, 4-14. London: 

Routledge, 2017. 

 

Beck, Sigríður. I kungens frånvaro: Formeringen av en isländsk aristokrati 1281-1387. 

Doktorgradsavhandling. Institutionen för historiska studier, Göteborgs Universitet. 

2011. 

 

Birgisson, Bergsveinn. Den svarte vikingen. Oslo: Spartacus Forlag, 2013. 

 

 

Blomkvist, Nils. The Discovery of the Baltic: The Reception of a Catholic World-System in 

the European North (AD 1075-1225). Leiden: Brill, 2005. 

 

Brynjólfsdóttir, Valgerður. «A valiant king or a coward? The changing image og Hrólfr kraki 

from the oldest sources to Hrólfs saga kráka». I Fornaldarsagornas struktur och 

ideologi: Handlingar från et symposium, red. Ármann Jakobsson, Annette Lassen og 

Agneta Ney, 141-156. Uppsala: Swedish Science Press, 2003. 

 

Driscoll, Matthew J. «Fornaldarsögur norðurlanda: The stories that wouldn’t die». I 

Fornaldarsagornas struktur och ideologi: Handlingar från et symposium, red. 

Ármann Jakobsson, Annette Lassen og Agneta Ney, 257-268. Uppsala: Swedish 

Science Press, 2003. 

 

Eriksen, Thomas Hylland. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London: 

Pluto, 2010. 

 

Fjalldal, Magnús. Anglo-Saxon England in Icelandic Medieval Texts. Toronto: University of 

Toronto Press, 2005. 

 

Friðriksdóttir, Jóhanna Katrín. «Ideology and Identity in Late Medieval Northwest Iceland: A 

Study of AM 152 fol.» Academia.edu. 03.05.2017. 

http://www.academia.edu/9812397/Ideology_and_Identity_in_Late_Medieval_North

west_Iceland._A_Study_of_AM_152_fol 

 

Gurevich, Aron. Historical Anthropology of the Middle Ages. Chicago: University of Chicago 

Press, 1992. 

 



118 

 

Hansen, Lars Ivar og Bjørnar Olsen. Samenes Historie: fram til 1750. Oslo: Cappelen 

Akademisk Forlag, 2004. 

 

Hastrup, Kirsten. Nature and Policy in Iceland 1400-1800: An Anthropological Analysis of 

History and Mentality. New York: Clarendon Press, 2004. 

 

Imsen, Steinar. Rex Insularum: The King of Norway and His ‘Skattlands’ as a Political 

System C. 1260-c.1450. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke, 2014. 

 

Imsen, Steinar. Land og folk I den norrøne verda ca. 300 til 1450. Oslo: Det Norske 

Samlaget, 2015. 

 

Jakobsson, Ármann. «A contest of cosmic fathers: God and giant in Vafþrúðnismál». 

Neophilologus 92, (2009): 263-277 

 

Jakobsson, Ármann. «Identifying the Ogre: The Legendary Saga Giants». I 

Fornaldersagaerne: Myter og virkelighed, red. Agneta Ney, Ármann Jakobsson og 

Annette Lassen, 181-200. København: Museum Tusculanums Forlag, 2009. 

 

Jakobsson, Ármann. «The Earlies Legendary Saga Manuscripts». I The Legendary Sagas: 

Origins and Development. Red.Annette Lassen, Agneta Ney og Ármann Jakobsson, 

21-32. Reykjavík: University of Iceland Press, 2012. 

 

Jakobsson, Sverrir. «The Schism that never was: Old Norse views on Byzantium and Russia». 

Byzantoslavica – Revue internationale de Etudes Byzantines, nr. 1-2 (2008). 173-188 
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