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Samandrag 

Som ein av kristningskongane i Noreg har Olav Tryggvason fått god plass i den norrøne 

sogelitteraturen. Om ikkje like rikt, og heller lite som ein konge som elles har fått mykje 

merksemd, er han òg representert i skaldediktinga. I denne oppgåva skal eg med hjelp av 

nokre av spørsmåla Jon Gunnar Jørgensen har brukt i granskinga av Olav Haraldsson sjå på 

korleis Olav vert framstilt i desse to sogene og samanlikna det med framstillinga av han i 

skaldedikta, og sidan korleis dikta er brukte i dei to sogene. Om samtidskjeldene samsvarer 

med vidareformidlinga nokre hundreår seinare, og om framstillinga samsvarer med 

bodskapen. 

  Om soga er av ei friare form med rom for fantasi og utbrodering, så er framstillinga av 

kongen, krigaren og misjonæren til stades i begge versjonar av soga så vel som i poesien. 

Ettersom at soga etter Odd Snorreson ikkje nyttar seg av like mange skaldedikt som i 

Heimskringla er det som venta meir samsvar mellom skaldedikta og Heimskringla. Som òg er 

venta vil det òg vera eit større fokus på misjonæren i Odd si soge.  
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Føreord 

Om ikkje anna, har det å skriva masteroppgåve eitt semester i alle fall stadfesta at etter fem år 

med mange høver til å trena på oppgåveskriving, så tek det framleis mykje lenger tid å 

gjennomføra planar enn planlagt. Likevel har eg på eit vis fått trykt meg ei masteroppgåve, og 

vegen har vore lærerik, spanande og frustrerande. 

  Eg vil takka Jon Gunnar Jørgensen for å visa engasjement og for å gje meg håp før eg 

visste kva eg ville skriva om, og for at han ville rettleia meg. Å stola på eiga vurderingsevne 

er vanskeleg etter berre 5 år studium innan norrøn filologi, så eg vil takka for at eg alltid har 

kunna gå ut att etter rettleiingstimar med godt mot, sjølv om eg stort sett gjekk inn full av tvil. 

  Eg vil òg takka sjefane mine på Norsk folkemuseum for å vera så fleksible og villige 

til å gje meg nokre ekstra fridagar i innspurten etter at eg i februar så ambisiøs og optimistisk 

meldte meg til å ta til på sommarjobben frå fyrste mai.  

Takk for samarbeidet! 

Kirsti Skjervheim 
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1 Innleiing 

I den norske skulen lærer me at det i vår kongerekkje gjennom historia i hovudsak er to 

kongar som arbeidde med å kristna landet - i overgangen frå vikingtida til mellomalderen. Då 

er det sjølvsagt snakk om dei to kristningskongane Olav Tryggvason og Olav Haraldsson. 

Fyrstnemnde jobba hardt med eit grunnlag som den andre kunne byggja vidare på, men 

kristendomen vart ikkje godteken fullt og heilt før etter at Olav Haraldsson fall i slaget på 

Stiklestad og ei rekkje jartegn og under førte til at han vart gjeven tilnamnet «den heilage». 

Det vart starten på eit vendepunkt for skikk og tru i Noreg, og om lag 100 år seinare vart 

Nidaros erkebispesete som i 1152/3 rådde over bispesete på  øya Man, Orknøyane, Færøyane, 

Grønland og Island i tillegg til dei som var å finna på fastlandset i Noreg. 

  Både Olav Tryggvason og Olav Haraldsson er kjende for å vera kristningskongar, men 

i Noreg er det Olav Haraldsson som har fått mest plass og den ærefulle statusen som helgen 

og martyr. Det er òg desse to kongane som får mest plass i Snorre Sturlason sitt verk 

Heimskringla – dei norske kongesogene. Verket omfamnar kongane frå Halvdan Svarte til 

Magnus Erlingsson, ein periode på nesten 300 år og 17 kongar – Ynglinge-soga ikkje 

medrekna. Omfanget av Soga om Olav den heilage er om lag ein tredel av det samla verket, 

og er samstundes tre gongar så stor som Soga om Olav Tryggvason.  Trass i dette er det Olav 

Tryggvason som har fått størst merksemd på Island, og vert av somme rekna meir som ein 

helgen. Kanskje fordi det var han som var konge då dette landet tok kristendomen.  

  I denne oppgåva vil eg ta føre meg framstillinga av Olav Tryggvason i Odd Snorreson 

si soge om Olav Tryggvason (OTOS) og den versjonen  som er å finna i Heimskringla. Det 

som er særskilt med denne soga er den store skilnaden på korleis han vert framstilt i versjonen 

Odd Snorreson skreiv på slutten av 1100-talet, og versjonen som er med i Heimskringla frå 

fyrste halvdel av 1200-talet.  

  Det vert sagt at Odd Snorreson er den fyrste til å skriva om Olav Tryggvason i 

sogeform, og at soga hans er ein stor del av kjeldene som vart nytta då versjonen i 

Heimskringla vart skriven. Me skal likevel sjå at det er store skilnadar i korleis forfattaren av 

Heimskringla og Odd skildrar Olav Tryggvason, og at det er tydeleg at dei har hatt forskjellig 

agenda med å skriva denne soga.  Medan Odd lyfter Olav Tryggvason opp med fantastiske og 

underlege innslag i soga kan det sjå ut som at forfattaren av Heimskringla, så godt som det let 

seg gjera, prøver å luka ut ‘dei verste skrønene’ utan å ribba Olav for alle eigenskapar som ein 

mann av Gud.   
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  Det er kjend at Snorre Sturlason brukar referansar i teksten, for å underbyggja truverda 

i teksten han har skrive, og verket Heimskringla vert rekna for å skulla presentera deler av 

nordisk historie. Snorre skriv sjølv i prologen til Heimskringla kva kjelder han har nytta, og 

gjer greie for kvifor han meiner at dei er truverdige. Han trekkjer mellom anna fram 

skaldedikt som sikre kjelder, og med måten dikta er plasserte inn i prosaen kjem det tydeleg 

fram at dei har ein funksjon meir som ei fotnote. Framgangsmåten Snorre bruker vert rekna 

for å vera akseptert innanfor historiefaget. Snorre si soge om Olav er rekna for ein kritisk og 

meir realistisk versjon, som i tillegg til andre verk i størst grad byggjer på Odd Snorreson sin 

versjon av soga. Sjølv om me i dag ikkje reknar verket Heimskringla som ei sikker kjelde til 

informasjon om norsk kongehistorie, er intensjonane til Snorre som historikar på det reine.  

  I prologen til OTOS er det som er nemnt av kjelder heller tynt. Han vil ikkje påstå at 

noko er sant, men at ein må ha prov for å seie at han har fare med løgn. Det han konsentrerer 

seg mest om i denne prologen er korleis han no har sjansen til å retta opp bilete mange har av 

Olav Tryggvason, og fortelja kvifor Olav Tryggvason høyrer saman oppe med Olav 

Haraldsson. Han bruker til dømes jarteikn og under til å argumentera for dette, og somme 

meiner at der han ikkje finn prov på slikt i føregåande kjelder har han dikta sjølv for å få fram 

den bodskapen han ynskjer. I Magnus Rindal si omsetjing av Odd si soge skriv han i 

innleiinga at Lars Lönnroth meiner at ‘denne soga er rein oppdikting’.  

  Det er ikkje mykje skaldedikting om Olav Tryggvason. Han hadde berre ein skald, 

Hallfred Vandrædaskald, og elles er skaldedikta som nemner Olav i soga dikta av fienden. 

Med dette utgangspunktet vert det mykje spelerom for nokon som skulle ynskja å fylla ut dei 

store tomromma som skaldedikta ikkje dekkjer. I soga om Olav som me finn i Heimskringla 

er det berre fyrste del, medan Olav er i Gardarike, Vendland og Irland/England, og siste del, 

som tek føre seg det endelege slaget ved Svolder og forsvinninga/døden hans, som vert 

underbygd av skaldedikt. Mellom kapittel 51 – Noreg tek Olav til konge på tinget -  og 83 – 

Hallfred Vandrædaskald kjem i teneste hjå Olav – er det ingen skaldedikt som kan 

underbyggja noko av det som er skrive. Dette er tida Olav bruker på å leggja kongeriket 

Noreg under seg og kristna så mange som mogeleg, òg øyane utanom Noreg, som til dømes 

Island.   

  Med eit allereie tynt materiale av skaldedikt har ikkje ein gong alle dikta vorte tekne  

med i Odd si soge. Det fyrste skaldediktet me møter på er fire verselinjer frå kristninga på 

Island, dette finn me ikkje i Snorre sin versjon. Ikkje heller det neste som handlar om svikaren 

Sigvalde jarl rett føre slaget ved Svolder – dette er teke med i teksten både på latin og på 
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norrønt - og det er fyrst no at skaldedikta vert tekne meir i bruk og vert inkluderte i teksten. 

Dikta som handlar om slaget og mysteriet rundt Olav si forsvinning er felles i begge 

versjonane. Noko som òg er viktig å ha med seg er at Odd skreiv på latin, og at det gjer det 

vanskeleg å overføra skaldedikt på norrønt. Med unntaket av det eine diktet som er presentert 

både på norrønt og latin kan ein gå ut i frå at dei fleste skaldedikta som me finn i den norrøne 

versjonen er komne til soga i omsetjingsarbeidet. 

  Med dette i tankane vil eg i denne oppgåva gå nærare inn på korleis dei to forfattarane 

frå mellomalderen framstiller Olav Tryggvason så forskjellig, trass i fleire felles kjelder. Kva 

hendingar og eigenskapar som vert lagt vekt på i dei to forskjellige sogene. Om framstillinga 

av han skil seg frå einannan mellom prosa og skaldedikt, mellom skaldane, og ikkje minst 

korleis dei to forfattarane har nytta skaldedikta for å få fram den bodskapen dei ynskjer å 

formidla. 



4 

 

2 Presentasjon av kjeldene  

 

2.1.1 Forfattarar i mellomalderen 

Når ein snakkar om forfattarar i dag er det i stor grad semje om at ein referer til ein person 

som har skapt ein ny tekst med eit originalt innhald. Éin person vert knytt til den eine teksten, 

som kjenner eigarskap til denne teksten, og det er snakk om rettigheiter. I mellomalderen 

hadde ein ikkje den same kjensla av eigarskap til tekstane som vart skrivne, og mange av 

tekstane me finn frå den tida er anonyme. Den manglande kjensla på eigarskap gjorde og 

terskelen låg for å endra på ein tekst, anten for å tilpassa den ei ny tid, rettskriving, det 

skrivaren kan ha sett på som ei forbetring, eller kanskje berre kunstnarisk fridom. Det kan 

derfor vera stor skilnad på eit førelegg og ei avskrift.  

  Kanskje var tida for tidleg sogeskriving for nær den munnlege tradisjonen, og det vert 

individuelt korleis ein ynskjer å byggja opp historia, skapa spenning og halda på merksemda 

til mottakaren. Det er ein eigen diskusjon om kva som vert rekna for munnlege tradisjonar, 

men det vil på eit tidspunkt ha vore ein overlappingsperiode. Det var gjennom kristendomen 

at skrivekunsten kom til Noreg, med det latinske alfabetet. På same måte som at kristninga 

var ein prosess over fleire hundre år ville det og ta fleire hundre år før skriftkulturen tok over. 

Forteljing og skaldedikting levde no side om side med skriftleg overlevering. Interessa for 

kronologi og dynastisk historie kom til synes tidleg på Island, der me fyrst møter på Island 

den skriftlege overleveringa i Norden (Finn Hødnebø, 1996, s. X). Det kan ha teke litt tid før 

ei soge skriven i eit manuskript vart sett på som noko anna enn ei soge framført munnleg med 

tanke på innhaldet som vart formidla. Det var ikkje før på 1600-talet at kopieringa av 

handskrifter vart strengare og lagt så nær førelegget som mogeleg, helst med skrivefeil eller 

utan å endra på ortografien. 

  Med det synet me har på forfattarar i dag er det naturleg å ynskja å vita kven som er 

opphavet til innhaldet i teksten me les, og det vert aldri slutt på gransking av gamle 

handskrifter i eit forsøk for å finna ut av kven som skreiv, kvar det vart skrive og kvifor – ofte 

heng svara på desse spørsmåla saman. Mykje av den rike sogelitteraturen me har frå norrøn 

tid har ofte utgangspunkt i munnlege kjelder som har vorte overlevert gjennom generasjonar 

over fleire hundre år før det er vorte festa til skrifttradisjonen. Med dei store variasjonane som 

finst i dei forskjellige avskriftene kan tyda på lokale variasjonar av munnleg tradisjon, at 
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avskrivaren er kjend med ein annan versjon enn handskriftet han eller ho kopierer. Andre 

indikasjonar på det kan me henta i frå formuleringar i sogene som: «Det vert sagt at..», 

«Mange seier..» - men det er klart at det òg kan vera eit ynskje i frå ‘forfattaren’ si side å gje 

intrykk av dette – at det kan vera ein konstruert tradisjon.  

2.1.2 Odd “munk” Snorreson 

Odd Snorreson var munk på Tingøyrar-klosteret nord-vest på Island, som vart etablert som 

det fyrste klosteret på Island i 1133. I innleiinga av den engelske omsetjinga av soga 

presenterer Theodore M. Andersson dei forskjellige faktorane som spelar inn for dateringa av 

soga, og konkluderer med at det er truleg at Odd skreiv soga om Olav Tryggvason på latin 

rundt om lag 1190. Det var på det tidspunktet fleire som hadde skrive om Olav Tryggvason på 

latin, men mange reknar Odd  sitt verk til å vera det fyrste i form av ei soge.  

  «Det vert sagt» at Odd Snorreson har basert mykje av sin versjon av soga på munnlege 

kjelder. Det vil sei, det er ei felles oppfatning at store delar av soga hans som skil seg i frå 

skjelettet han byggjer på er ei samling av munnlege overføringar knytt i hop med hans eigen 

kreativitet. Av skriftlege kjelder har han truleg nytta seg av Sæmund ‘frode’ Sigfusson som 

har skrive eit tapt verk om dei norske kongane på latin, Are ‘frode’ Torgilsson som skreiv 

Islendingabók på islandsk – historia til Island frå landnåmstida og fram til om lag 1120, 

Theodricus monachus som skreiv eit latinsk verk om dei gamle norske kongane, Historia de 

Antiquitate Regum Norwagiensium og ei latinsk legende om seljemennene (Rindal, M. 1977, 

s. 8). I tillegg finst det fellestrekk til soga om Karl den store. Til dømes er den kjende scenen 

der alliansen mot Olav Tryggvason prøver å kjenna att Ormen Lange i flåten til Olav som 

siglar forbi mest tatt rett ut av denne soga. Ågrip, som mellom anna Snorre òg nyttar som 

kjelde, har truleg vorte teken i bruk fyrst under den norrøne omsetjinga av OTOS (Rindal, M. 

1977, s. 8). Medan dei skriftlege kjeldene Odd har nytta er meir av ein kortfatta krønikestil 

med tanke på nedskriving av historie har Odd si soge om Olav Tryggvason meir dominerande 

trekk frå legender med mange fantastiske innslag som vert rekna for oppspinn.  

  Samstundes har OTOS sjølv vorte nytta som skjelett for andre som skriv om 

Tryggvason, både på latin og norrønt. Mellom anna skreiv Gunnlaug Leivsson ei soge om 

Olav Tryggvason på latin på slutten av 1100-talet, berre ei stutt tid etter OTOS, og han var òg 

munk på Tingøyrar på same tida som Odd. Snorre har sjølv nytta mellom anna begge desse 

sogene då han skreiv om dei norske kongane i Heimskringla.  

  Den latinske originalen som Odd skreiv rundt 1190 er tapt, og det me har å ta 
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utgangspunkt i er ei norrøn omsetjing frå om lag 1200. Dette finst overlevert i to 

hovudhandskrift - AM 310, 4to og Sth. Perg. 4to nr 18 - og eit fragment – De la Gardie 4-7. 

Det er ingen av desse som gjev att OTOS nøyaktig, men at alle kjem av den same omsetjinga 

og at det er AM 310, 4to som står nærast originalen (Rindal, M. 1977, s. 8-9). AM 310, 4to 

har både norske og islandske trekk, og det er ikkje semje om handskriftet er norsk eller 

islandsk. Det er mange gode argument for begge deler, men mykje peikar på at det 

handskriftet òg kan knytast til klosteret på Tingøyrar, frå midten eller slutten av 1200-talet 

(Stefán Karlsson, 1978, s. 90-95. og Gudvardur M. Gunnlaugsson, 2016 s. 189). Det andre 

store handskriftet, Sth. Perg. 4to nr 18, er islandsk, og er i frå 1300 eller seinare. Fragmentet 

De la Gardie 4-7 er norsk og frå om lag 1270. 

  Odd vert skulda for å vera inkonsekvent og ukritisk til kva han let gå gjennom silen 

når han har sett saman soga om Olav Tryggvason. Det kan sjå ut til at han har samla alle 

kjelder han har, både skriftlege og munnlege, så vel som å dikta sjølv der det var store hol, 

eller for å understreka det han ynskja å formidla. Dette har ført til eit rotete oppsett med 

manglande kronologi, og ein til tider litt motstridande Olav Tryggvason (Andersson, T. M 

2003, innleiinga). Ein kan til dømes samanlikna OTOS med verket til Theodricus, som òg 

promoterer den kristne mannen, og han fokuserer på dei mildare sidene av Olav som ein mann 

av Gud. Odd inkluderer dei meir grusamme sidene av den brutale vikingen i tillegg, noko som 

i somme tilfelle kan verka motstridande.   

2.1.3 I Heimskringla 

Sjølv om Heimskringla er eit anonymt verk er det Snorre Sturlason som har fått æra for å ha 

skrive dei norske kongesogene. Snorre Sturlason er for nordmenn flest mest kjend som 

forfattar av dei norrøne verka Den yngre Edda og Heimskringla. Mindre kjend var det at han 

var politikar og ein av dei mektigaste mennene på Island i mellomalderen. Dette er trass i at 

det er Snorre som politikar som er dekka i kjeldene om han frå mellomalderen. Det at Snorre 

arbeidde med tekst og dikting vert så vidt nemnt med ei linje i Sturlungesaga. Det står heller 

ikkje skrive nokon stad at Snorre har skrive Heimskringla om dei norske kongane, men det 

finst fleire gode argument for at han er ein ypparleg kandidat. I to periodar var Snorre i Noreg 

og deltok aktivt i det politiske spelet der. På eit tidspunkt vart han ein del av det norske hoffet. 

Det kan ha vore ei interesse for politiske alliansar som kan ha vore motivasjon Snorre hadde 

til å skriva om dei norske kongane, og siste delen om skaldedikt, Háttatal i Den yngre Edda, 

er skriven for å hylla dei to fremste mennene i Noreg på 1200-talet, kong Håkon Håkonsson 
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og Skule jarl. I det same verket fekk Snorre òg fremja sine eigne evner som skald.  

  Det er i Hiemskringla av Snorre at me finn den andre versjonen av Soga om Olav 

Tryggvason eg skal ta føre meg. Soga er nummer 6 i rekkja, og den nest største soga i dette 

verket. Heimskringla er datert til om lag 1230, 40 år etter Odd sin latinske versjon, og 30 år 

etter den norrøne omsetjinga. Snorre byggjer i fyrste rekkje på Odd si soge, men har òg nytta 

Are frode sitt verk, Ágrip, Soga om ladejarlane, Soga om jomsvikingane, kanskje Gunlaug 

Leivsson si soge, og skaldedikt (M.R, 1977, s. 8). I prologen til Heimskringla presenterer 

Snorre kjeldene han brukar, og forklarar kvifor dei er pålitelege. Både Snorre sin presentasjon 

av verket i prologen i tillegg til måten han bruker skaldedikta som fotnotar i sjølve sogene 

vitnar om eit arbeid med tanke på eit bidrag til historieskriving. «Snorre sitt verk er summen 

av det samtida han levde i visste om emnet ut frå skriftlege og munnlege overleveringar» 

(H.F.1996, s. X).  

2.1.4 Problemet med kjeldene 

Det er no kjend at i mellomalderen var det ikkje så nøye med opphavsrett, og at avskrivarar 

gjerne fjerna og la til heile avsnitt alt etter som det passa seg. Det gjer det vanskeleg å seia 

noko om eit verk generelt, med mindre målet er å studera det enkelte manuskriptet. Dei to 

versjonane av soga om Olav Tryggvason det er snakk om her vert rekna som to forskjellige 

soger. Sjølv om den eine byggjer på den andre, og dei har fleire felles kjelder, er ikkje 

versjonen me finn i Heimskringla ei avskrift av den Odd har skrive.  

  Noko som går att i gransking av gamle norrøne handskrift er at ein må ta omsyn til at 

det er særs få originalhandskrift å finna i arkiva våre, og dei me sit att med har gjerne vore 

gjennom fleire ledd med avskriving med redigering av både innhald og språk. Originalen til 

både Snorre og Odd sin versjon av soga er tapt, og me kan berre halde oss til avskrifter, noko 

som kan gjera det problematisk å kopla skilnadane i sogene til den enkelte forfattaren. For å 

prøva å skapa seg av ei forståing av vala som er gjort i dei to forskjellige sogene om den same 

personen tykkjest det naturleg å ta med i synfaringa kva me veit om dei tilskrivne forfattarane.  

  Eit anna problem med den manglande kjensla av eigarskap er at verka ikkje treng å 

vera signerte, så ein kan ikkje sei med visse kven det er som har skrive dei. Når det er snakk 

om Odd sin versjon av soga er det ikkje berre dateringa av soga som vert diskutert i 

Andersson si innleiing, men det vert og presentert ei tvil om at det er Odd Snorreson som har 

skrive ho, i det minste at det ikkje går an å vita det sikkert. Samstundes er det fyrste 

Andersson skriv at «Det er uvanleg for ein sogeforfattar å verta identifisert, men det er 
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overraskande mykje informasjon om Odd Snorreson», og i den norrøne omsetjinga frå 1200 – 

berre 10 år etter den latinske originalen – står det : «så skreiv munken Odd, som var på 

Tingøyrar og vigsla prest (AM 310) (Andersson T. 2003:1). 

  Kven som er forfattaren av Heimskringla, er heller ikkje visst. Som Finn Hodnebø 

påpeikar i si innleiing til dei norske kongesogene er «dette eineståande arvestykket frå norrøn 

mellomalder overlevert til oss i fleire skinnbøker, men ingen av dei fortel oss kven forfattaren 

var, eller kva boka heiter». Vidare legg han fram at det var fyrst i omsetjingar frå 1500-talet, 

uavhengige av einannan, at Snorre Sturlason vart nemnd som forfattar. Det var to norske 

omsetjarar: Laurents Hanssøn (1551) og Peder Claussøn (1599). Hødnebø påpeikar at desse to 

visste kven forfattaren var, og at det derfor må ha vore notert i eit av handskrifta me har, der 

det aktuelle bladet er gått tapt, eller dei har hatt tilgang på ei annan avskrift som er gått tapt i 

deira tid (Hodnebø F. 1996, s. IX). «Den dag i dag (1996) vantar me førehands stadfesting av 

kven det er som har forfatta Heimskringla. Men etter Gustav Storm si overtydande gransking 

og dokumentasjon i førre hundreåret kan det knapt lenger vera rimeleg grunn til tvil i denne 

saka» (Hodnebø, F. 1996, s. X). Mykje ligg til rette for å kunna gje Snorre æra for å ha skrive 

dei norske kongesogene, men det er framleis ingen prov på dette. 

2.1.5 Sogesjangeren 

Når ein granskar på litteratur finst det ein trong til å setja ting inn i råmer. Sogene frå den 

norrøne litteraturen vert i nyare tid delt inn i kongesoger, bispesoger, verdslege samtidssoger, 

islendingesoger og tåttar. Dei kan delast inn i desse forskjellige kategoriane fordi det ofte er 

felles mønster å finna i dei forskjellige sogene. Somme kan overlappa og dela fellestrekk med 

fleire kategoriar, men i stor grad er det ein idé om kvar dei forskjellige sogene høyrer heime. 

Desse kategoriane kan igjen delast inn i fornaldersoger, historiske soger og samtidssoger. I 

tillegg til den nemnde inndelinga finn ein òg legender om til dømes riddarar og helgenar, men 

dei vert rekna for å vera eit reint framhald av den europeiske legendelitteraturen (Else 

Mundal, 2013, s. 421). 

   Soga om Olav Tryggvason vert tradisjonelt rekna for ei kongesoge og kan plasserast 

under kategorien historisk soge. Då er det historisk i den forstand at den tek føre seg ein 

historisk person som kan plasserast i tid og rom. Problemet med slike soger er at dei er 

skrivne ned gjerne fleire hundreår etter det som vert formidla. Det gjer det vanskeleg å nytta 

slike soger som sikre historiske kjelder på same måte som ein kan nytta samtidssogene. Dei 

seinare kongesogene kan ofte plasserast inn i denne kategorien. Som namnet tilseier vart soga 
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skriven ned medan kongen framleis var i live, eller medan folk som var nær kongen framleis 

var i live. Sjølv om forfattarar gjerne har eit blomstrande språk gjer slike omstende det  

vanskelegare å overdriva, og vri på sanninga for å fremja den saka ein trur på – på same måte 

som skaldedikta som vert presentert lenger ned i teksten. For å skapa truverd til soga vert det 

brukt skaldedikt som samtidige referansar ein kan samanlikna med (Alexander Bugge, 1910, 

s.1) . Problemet med soga om Olav Tryggvason er at det finst så lite skaldedikting om han. 

 

2.1.6 Skaldedikt 

Skaldedikt er ei avansert diktform frå vikingtid og mellomalder med streng bruk av metrikk, 

heiti og kjenningar. Det vert rekna for å koma frå ein munnleg tradisjon, sjølv om me berre 

kjenner skaldedikt frå skriftlege kjelder. Dei er like vel dei eldste pålitelege kjeldene me har 

til ei tid før skriftkulturen kom til Noreg. Grunna den strenge forma vil skaldedikt samanlikna 

med andre typar dikt – til dømes eddadikt - og soger i størregrad kunna overleverast utan store 

endringar. Skaldedikt kan derfor reknast for å vera pålitelege kjelder. Ein annan faktor som 

spelar inn når det kjem til truverd er at dei i stor grad skal vera samtidige. Mange skaldar held 

til i fylgje hjå kongar og hovdingar. Det var vanleg at ein fyrste hadde minst ein skald i fylgje 

til å skildra viktige og minneverdige hendingar dei var vitne til, og på denne måten får 

skaldedikta mest funksjonen av eit vitnesbyrd. Dikta vart sagde fram for kongen og mennene 

hans, og folk i samtida kunne kontrollera sanningsverdet i det som vart sagt. Om ein skald 

skulle dikta strofer om ein konge som framleis var i live, eller nokon som sto han nær var i 

live, ville det vera lite ærefullt både for skalden og personen diktet handlar om vera eit hån – 

anten det er overdrive i positiv eller negativ retning (Hodnebø, 1996, s. X). 

 Det kjem tidleg fram at det er fyrstehoffa som er senter for skaldediktinga. Dei skulle 

vera til ære for fyrstar, og det finst fleire døme på tidlege skaldedikt som knyter slekta til 

fyrsten heilt attende til Odin, som i Ynglingatal og Háleygjatal, for å gje slekta eit ærefullt 

opphav (Mundal, E. 2013, s. 375). Å vera skald var prestisje i det norrøne samfunnet, og han 

hadde mykje makt. Ettersom at han dikta om hovdingar, jarlar og kongar var det han som 

styrte ettermælet, og kunne gje og ta ære frå desse. «Han hadde i norrøn tid noko av den same 

rolla som historieskrivaren fekk seinare i mellomalderen, og som pressa har i vår tid» 

(Mundal, 2013, s. 377). «Den skaldediktinga me har overlevert frå den førlitterære tida, har 

gått i munnleg tradisjon, gjerne gjennom fleire hundre år». «Det meste av dikta om kongar er 
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overleverte i kongesoger frå slutten av 1100-talet og utover som dokumentasjon på sanninga i 

det forfattaren skriv» (Mundal, 2013, s. 378), derfor er det me har ofte fragmentarisk og 

rekonstruert – slik er det brukt i kongesoger. Skaldedikt opptrer gjerne i Islendingesoger òg, 

men der er det oftare tvil om det er «ekte» strofer. Det vil sei om strofene er dikta av den 

påståtte skalden, eller om strofene er dikta på eit seinare tidspunkt, gjerne av forfattaren som 

skriv soga. 
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3 Teori og metode  

For å sjå på korleis Olav Tryggvason vert framstilt i dei to forskjellige versjonane av soga 

som er presentert over vil eg gjera ei nærlesing av dei to sogene. Vidare vil eg gjera ei 

generell samanlikning før eg trekkjer fram  individuelle scener som er interessante for 

spørsmålet anten fordi det er så stor skilnad i framstillinga, eller fordi det er ei særs relevant 

og karakteristisk framstilling som gjerne manglar i ein av versjonane. Eg vil i fyrste omgang 

granska korleis prosaen framstiller Olav før eg samanliknar med framstillinga av han i 

skaldedikta. I høvet framstillinga av Olav vil eg ta utgangspunkt i ei inndeling av faktorar som 

Jon Gunnar Jørgensen presenterer i sin artikkel ‘Óláfr Haraldsson, king, warrior and saint: 

presentations of King Olafr Haraldsson the saint in medieval poetry and prose’. Her går han 

systematisk gjennom særleg skaldedikta som er å finna om Olav Haraldsson, men òg prosaen, 

for å sjå på skilnadane av korleis han vert framstilt, både mellom prosa og poesi, men òg før 

og etter at Olav Haraldsson fall på Stiklestad. Stikkorda Jørgensen bruker når han ser etter 

framstillinga av Olav Haraldsson er konge, viking og helgen/kristen. Ettersom at det er fleire 

fellestrekk mellom dei to kristningskongane, og sidan Odd Snorreson prøver på nettopp det å 

sidestilla Olav Tryggvason med Olav den heilage, vil eg òg sjå etter desse punkta når eg 

granskar skildringa av Olav Tryggvason.  

  Det er ei vanleg oppfatning at Snorre Sturlason har den meir realistiske og kritiske 

versjonen av soga, medan Odd Snorreson har ei friare tolking av historia – med ein klar 

kyrkjeleg agenda. Magnus Rindal trekkjer mellom anna fram Lars Lönnroth som eit døme på 

den som går lengst i å sjå på OTOS som rein oppdikting (Rindal, 1977, s. 12). Alexander 

Bugge skriv i Sandhed og digt om Olav Tryggvason at der skaldedikta kom til kort fylte 

forfattarar inn som dei ynskte i form av trekk frå legender eller eventyr, og dette i ei tid der 

soger vandra i frå land til land i ein munnleg tradisjon, og episke hendingar kunne lett koplast 

til ein historisk person (Bugge, 1910, s. 1).  

  Det har gjennom åra vore svært ulike meiningar om korleis ein skal ta i mot 

kongesogene. På 1800-talet vart innhaldet einast sett på som sikre og truverdige kjelder til 

norsk kongehistorie. På tidleg 1900-tal vart det heilomvending, og alt vart forkasta som kjelde 

til historie. I dag er diskusjonen meir nyansert der ein gjerne er opne for at slike soger i det 

minste kan ta føre seg faktisk historiske personar, og at dei gjev eit innsyn til korleis tida dei 

handlar om vart oppfatta av ein historikar frå mellomalderen. 
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Eg skal ikkje ta stilling til kva som er historisk truleg eller prøva å koma fram til ei sanning 

om Olav Tryggvason, men konsentrera meg om korleis han vert framstilt i ord og hendingar, 

mellom poesi og prosa, og mellom to versjonar av soga der det ser ut til at den eine har ei 

form og tilnærming av historisk vitskap, medan den andre fylgjer forma av ei legende og 

helgensoge.  
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4 Tidlegare gransking 

Før eg tek til på analysen vil eg sjå litt på kva tidlegare gransking seier om Olav Tryggvason 

og litteraturen om han. Det er i stor grad dei same hovudtrekka som går att med tanke på 

historielinja, oppbygging og utvikling, og Lars Lönnroth gjev ei god oppsummering på dette i 

sine Studier i Olaf Tryggvasons saga:  

Han er hjälten som efter et stormigt vikingaliv omvönder sig till kristendomen och sedan 

inför den nya läran i fem lander. Med kraft kuvar han hedningarnas motstånd och 

kommer djävelens försåt på skam, tills han slutligen besegras av övermäktiga fiender och 

störtar i havet. Enligt några drunknade han, enligt andra kom han undan och bosatte sig 

som from munk i fjärran land (Lönnroth, 1963, s. 57). 

Hovudfokuset til Lönnroth ligg på kva kjelder som er brukt både med tanke på innhaldet og 

utforminga, og korleis dei forskjellige motiva og historiene er sette saman til ei soge om Olav 

Tryggvason. Med tanke på at dei to kristningskongane Tryggvason og Haraldsson er dei to 

norske kongane det er mest litteratur om både frå mellomalderen og i nyare tid ser han og på 

kva som var motivasjonen til denne plutselege interessa for dei to Olavane rundt 1200-talet, 

og om det er med litteraturen på 1200-talet at interessa oppstod, eller om tilfellet Olav 

Tryggvason kan ha hatt eit like vidkjent namn nærare si tid som har spreidd seg og heldt seg 

gjennom munnlege tradisjonar.  

  Som Lönnroth peikar på kan ein ikkje koma frå å snakka om Odd Snorreson si soge 

om Olav Tryggvason. Sjølv om det finst fleire eldre kjelder om denne kristningskongen er det 

ingen som har skrive om han i det omfanget som Odd gjorde. Sjølv om denne soga er kjend 

for å vera lite truverdig og har større underhaldningsverdi enn noko anna, så er dette den 

eldste kjelda som presenterer eit så omfattande stoff om Olav sitt liv og sine gjerningar, og det 

er denne soga  som ligg til grunn for versjonane ein finn hjå både Heimskringla, Fagrskinna 

og Den største soga om Olav Tryggvason (Lönnroth, 1963, s. 67).  

  OTOS kom tidleg i utviklinga sogesjangeren, og somme meiner at Odd er den fyrste til 

å skriva om Olav Tryggvason i sogeform. Sjangeren var altså ikkje etablert, og det finst fleire 

døme på at Odd har henta element både i frå legender, helgenlitteratur, og ikkje minst 

bibelen., så vel som trekk i frå kongesoger. I tillegg til variert inspirasjon i form av sjanger er 

òg fleire av motiva henta direkte frå andre soger frå både Norden, England og kontinentet 

(Lönnroth, 1963) . Denne manglande kontinuiteten og variasjonen i karakteristikk av Olav 

kan og vera eit argument for at Olav Tryggvason ikkje er ein konstruert person, men ein ekte 

nyansert historisk person. Spenninga mellom helgenen og den verdslege herskeskikkelsen i 
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Odd si forteljing gjer at det er lite truleg at Olav skulle vera funnen opp på eit tidspunkt for eit 

bestemt føremål. Breiare miljø enn forfattarar med propagandistiske motiv. På denne måten 

når Odd ut til både eit verdsleg og sekulært publikum (Bagge, 1992, s. 31).  

  I si innleiing til den engelske omsetjinga av OTOS legg Theodore M. Andersson fram 

ein detaljrik og ryddig presentasjon av kjeldene som har vore i bruk til denne soga, og han 

deler opp i kapittel kva for nokre soger som ser ut til å ha vore bygt på eit rammeverk av 

tidlegare kjelder, og kvar særleg kronologien sklir ut i det som ser ut til å vera ei tilfeldig 

samansetjing av historier som han truleg har fått munnleg, og inkludert dei i soga etter kvart 

som han har samla dei inn (Andersson, 2003, s. 17).  

  Spørsmåla om motivasjonen bak blomstringa av litteraturen om både den eldre og 

yngre Olav svarar Lönnroth på med politikk. Begge sogene kom til i den tida då det var 

maktkamp mellom kongemakta og ei universell kyrkje. På den same tida byrja dei norske 

kongane å sjå kva rollenasjonal propaganda kunne spela. I denne kampen vart Noreg 

hovudsakleg splitta i to: Vestlandet og Viken i allianse med Danmark mot Trøndelag. 

Trønderane er dei fyrste Olav Tryggvason kristnar – sjølv om det går over fleire forsøk og 

omgangar – og gjennom heile soga har han venskap med hovdingane i Trøndelag, og i strid 

med Danmark. Med denne maktkampen som utgangspunkt tykkjest det naturleg at soga om 

Olav Tryggvason oppstår (Lönnroth, 1963, s. 90-91). Særleg i ei tid der den norrøne 

litteraturen generelt blomstrar. Denne politiske bruken av legender ser ein att i dei same 

tekstane som er brukte som modell for både motiv og oppbygging i soga om Olav 

Tryggvason.  

  Sverre Bagge opnar òg for at det at litteraturen blomstra på 1200-talet i seg sjølv kan 

vera motivasjon nok til å skriva om dei norske kongane og vekkja interessa for Olav 

Tryggvason (Bagge, 1992, s. 31). Vidare legg han fram at i tida sogene vart skrivne i var det 

kultur å fortelja om store menn og deira gjerningar. Dette kjem òg fram i det som vert fekna 

for å vera fyrste strofe av Hallfred Vandrædaskald si Erfidrápa: frægrs til slíks at segja 

siðr – ‘slike ting er det gjævt å fortelja om’. Somme tolkar det og som at ‘Slike ting er det 

skikk å fortelja om’. Hendingane Hallfred skildrar like før er korleis Olav åleine gjorde stor 

skade på både den svenske og danske kongen i tillegg til den norske jarlen etter at store delar 

av fylgje han hadde hatt med seg frå Noreg hadde fare heim att i førevegen. Soga om kong 

Olav Tryggvason er ei samling av fleire utrulege historier med både imponerande ferdigheiter 

i strid så vel som fantastiske og utrulege innslag i misjoneringa. Som eit verk av og for 

klerken i Odd sin versjon av soga var det ikkje berre spanande å høyra og lesa om, men det 



15 

 

var og ein måte å læra seg tapper og ærefull framferd. Med tanke på å ta lærdom av det ein 

las, kunne litteraturen ikkje vera eit førebilete, men òg vera til skrekk og åtvaring (Bagge, s. 

32).  

   Som Bagge stiller Rolf Stavnem spørsmål til om kor mykje av det store 

tradisjonsmaterialet om Olav Tryggvason er eit resultat av interessa for han i mellomalderen, 

og kor stor del av det er eit resultat av ein munnleg tradisjon heilt attende frå Olav si tid. 

Medan Bagge meiner at grunna den store variasjonen i framstillinga og hendingane om Olav 

kan det ikkje vera konstruert og oppdikta med eitt formål i mellomalderen. Stavnemn på den 

andre sida er kritisk til munnlege kjelder som kjelder til samtida, med unntak av skaldedikta 

som har betre føresetnadar for å overleva generasjonane utan store endringar grunna den 

strenge metrikken (Stavnem, 2010, 399).  

  I høve skaldedikta har Rolf Stavnem gått inn på spørsmåla om korleis sogeforfattaren 

sitt syn var på skaldedikta frå vikingtida, og korleis dikta vart innarbeidde i soga. Som 

kjeldemateriale tek skaldedikta ei særstilling, då dei er dikta av anerkjende skaldar på Olav si 

tid, og fleire av dei var til stades i slaget, eller var tett på hendingane. Det ser ikkje ut til at 

sogeforfattarane tvilar på autentisiteten til utsegna i desse dikta, sjølv om tilliten til dei er 

noko svekka i dag. I motsetnad til sogene vart skaldedikta sett på som unike verk, og 

skaldedikt er som oftast knytte til eit namn. Sogeforfattarar såg truleg ikkje på seg sjølv som 

originale kunstnarar, men nokon som tok vare på gamal tradisjon (Stavnem, 2010, s. 402-

403). 

  Når Stavnem ser på bruken av skaldedikta inkluderer han ein tredje versjon av soga 

om Olav, nemleg Den største soga om Olav Tryggvason, som og er den yngste, om lag 150 år 

yngre enn Heimskringla. Han ser at tendensen er fleire og fleire dikt jo yngre soga er, og i den 

store soga inkluderer det fleire strofer som vart dikta for langt etter at Olav døydde til å vera 

pålitelege lenger. På det punktet mister dei gjerne autoriteten sin som pålitelege kjelder og er 

meir eit døme på korleis kongesoger skulle utformast. Då OTOS vart skriven var det den 

fyrste formidlinga om Olav i det som skulle bli sogestilen, og det var ikkje mykje bruk av 

skaldedikt. Han inkluderte ikkje å mange av skaldane og dei fleste strofene handlar om slaget 

ved Svolder. Dikta kan anten vera integrerte i teksten, eller presenterast som eit eige kapittel 

utan prosatekst for å knyta dei saman. Heimskringla inkluderer dikta naturleg i soga, og dei er 

jamt fordelt utover i tråd med forteljinga, fleire skaldar kjem til orde frå begge sider av slaget 

(Stavnem, 2010, s. 405). På tida Heimskringla var skriven var sogesjangeren godt etablert.  

  Måten skaldedikta vert brukte på i Heimskringla gjev inntrykk av at dikta er 
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samtidskjelder som kan stadfesta truverda av forteljinga (Stavnem, 2010, s. 409). Bruken av 

skaldedikta i OTOS kan samanliknast med ei blanding av dei ein finn i Heimskringla og i 

islendingesoger. I islendingesogene er det vanleg at skaldedikta kjem inn med heilt ny 

informasjon og driv handlinga framover. I OTOS ser det ut til at dei er utfyllande til teksten 

både før og etter strofa, men utan å direkte repetera, og utan å vera handlingsdrivande.  
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5 Analyse 

5.1 Framstillinga av Olav i skaldedikt 

Ved gjennomgang av dikta som er å finna om Olav i soga om Olav Tryggvason brukar eg 

analysen av dikta i Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages (SkP) til å stø meg på. 

Der er det gjort eit studium av forskjellige handskrift og edisjonar og presenterer tolkingar og 

omsetjingar av dikta som er å finna i norrøne kongesoger. Det er denne presentasjonen av 

dikta med rettleiande bruk og tolking av kjenningar eg har lagt til grunn når eg granskar på 

korleis Olav vert framstilt i skaldedikta.  

I Heimskringla finst det strofer i frå ti namngjevne skaldar, og til saman vert det 58 strofer og 

seks helmingar. Desse er fordelt på ti namngjevne skaldar: 

Eyjolv Dådaskald – Bandadråpa – 8 strofer 

Glum Geirason – Gråfelldråpa – 3 strofer 

Einar Skålaglam – Vellekla – 14 strofer to helmingar 

Hallfred Vandrædaskald – Olavsdråpa –11 strofer og 3 helmingar. 

Tord Kolbeinsson – Eiriksdråpa/ Belgskakadråpa – 9 strofer 

Øyvind – Håløygjatal – 1 strofe 

Tind Hallkjellsson – 2 strofer og ein helming 

Torleiv Raudfellsson – 1 strofe 

Halldor ukristne – 7 strofer 

Skule Torsteinsson – 1 strofe, ein av stamnbuane hjå Eirik 

Av desse skaldane er det berre fire som nemner Olav – direkte og indirekte. Hallfred 

Vandrædaskald med 13 strofer og tre helmingar, Tord Kolbeinsson nemner Olav i tre av ni 

strofer, Halldor Ukristne med 8 strofer der tre av dei refererer direkte til Olav, og fire av dei 

gjennom Ormen lange. Av desse er det berre Halldor Vandrædaskald som har vore i Olav si 

teneste og har skrive storparten av strofene som handlar om Olav. Halldor og Tord var i 

fylgjet til Erik jarl, og strofene deira er retta mot jarlen, men i somme av dei kan ein òg finna 

skildringar som refererer til Olav.  

I OTOS finst det strofer etter tre namngjevne skaldar med til saman 17 strofer og ein helming:  
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Hallfred Vandrædaskald – 11 strofer og ein helming  

Halldor Ukristne – 5 strofer 

Skule Torsteinnson – ei strofe.  

I tillegg er det ei anonym strofe som er på latin med ei norrøn omsetjing. Denne strofa var 

truleg òg med i den latinske originalen som Odd skreiv, men om kven som har skrive den står 

det berre þetta er ritat af Sigvallda. j. –  ‘Dette er skrive om Sigvalde jarl’.   

5.1.1 Hallfred Vandrædaskald 

«Av det Hallfred fortel i sine kvede har vi fått kunnskap og visse om det som er fortalt om 

Olav Tryggvason» - Forfattar av Heimskringla i kapittel 83. 

Hallfred Vandrædaskald er rekna for å vera hovudskalden til Olav Tryggvason. For det fyrste 

var han den einaste skalden me kjenner som var ein del av hirda til Olav, og for det andre er 

det han som har skrive flest strofer om han (Stavnemn, 2010, s. 409). Hallfred var fyrst skald 

for Håkon jarl Sigurdarson, men gjekk over i Olav Tryggvason si teneste frå 995, då jarlen 

fall, og fram til 1000, då Olav fall. Hallfred har som den einaste skalden ei eige soge om seg 

sjølv, og der kjem det fram ein særs god venskap med kongen, og synte stor sorg då han lærte 

at Olav fall i slaget ved Svolder.  Som mange islendingar tok Hallfred kristendomen under 

innverknad frå Olav Tryggvason.  

 Etter SkP er det to dråper som er tekne med frå Hallfred Vandrædaskald, Óláfsdrápa og 

Erfidrápa Óláfs Tryggvasonar. Begge er å finna i forskjellige versjonar av Soga om Olav 

Tryggvason. I hovudsak er det i SkP brukt Fagrskinna, Heimskringla, Den største soga om 

Olav Tryggvason og Odd Snorreson si soge om Olav Tryggvason, og forskjellige manuskript 

alt etter kva strofe ein analyserer, og kva som gjev mest truverd. 

  Det er til saman 28 heile strofer og 10 halve, helmingar, som vert rekna som Hallfred 

si lovprising av Olav. Tolv av helmingane handlar om Olav si tid som viking, medan resten 

fokuserer på hendingane rundt slaget ved Svolder. Dei tolv helmingane om vikinglivet er ved 

fleire høve å finna uavhengig av dei resterande strofene, og helmingane og er truleg dikta som 

eit hyllingsdikt medan Olav framleis var i live –vetteren 997. Strofene om slaget ved Svolder 

vert rekna for å vera produserte etter at Olav fall i slaget og er ein minnesdråpe.  

Tittelen Óláfsdrápa er å finna i kjelder frå mellomalderen, og både strofene før og etter slaget 

ved Svolder er vorte refererte til med den tittelen. I moderne tid har skilje mellom dråpane 
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vorte markert med nye titlar: ‘The Older praise of Olaf’ – Óldr, og  Erfidrápa Óláfs 

Tryggvasonar – ‘Minnesdråpe om Olav Tryggvason’(Diana Whaley, Skp, 2012, s. 387).  

  Som indikert innleiingsvis er Óláfsdrápa framleis ein vanleg tittel å bruka om dei tolv 

helmingane om vikingtoktene, men eg vil gjennom analysen bruka titlane Óldr og Erfidrápa 

for å understrika skilnaden mellom dikta, og gjera det klårt kva for eitt av dei eg tek føre meg 

til ei kvar tid.  

  Eg skal i denne analysen ta føre meg dei dikta som er å finna i to versjonar av Soga 

om Olav Tryggvason - Odd Snorreson sin versjon, og den som er å finna i Heimskringla. Dei 

tolv helmingane er sette saman til seks strofer, men med forskjellig paring i dei to versjonane 

av soga. Dette kan ha litt med å gjera at det er vanskeleg å finna ein kronologi som er 

mogeleg å gjennomføra, både med tanke på geografien og reiseruta som vert presentert i dikta 

og i samsvar med andre kjelder som nemner nokre av dei same hendingane. Dei er òg sette 

inn i soga og teksten på forskjellig vis. Heimskringla er eit verk som vert rekna for å vera 

metodisk og kritisk gjennomført med ein presentasjon av kjelder som me kan kjenna att i 

historisk gransking i dag. Forfattaren har prøvd å konstruera ein kronologi som går an å 

forsvara gjennom å knyta strofene saman med prosatekst – samstundes skal skaldestrofene 

kunna forsvara og stø opp under innhaldet i prosaen. Medan strofene er integrerte inn i teksten 

i Heimskringla er alle seks strofene samla i Odd si soge, som eit eige kapittel. Dette kapittelet 

med dei seks strofene av Óldr er truleg berre sett inn i AM 310, 4to-manuskriptet, som er det 

manuskriptet, saman med Fagrskinna, at SkP brukar som hovudkjeldene å stø seg på når dei 

les denne dråpa. Grunna den forskjellige bruken av strofer i dei forskjellige sogene brukar eg 

den same nummereringa av strofer som i SkP. Detaljane av korleis strofene vert brukte i dei 

forskjellige versjonane av soga skal eg gå nærare inn på lenger nede i analysen.  

  I Jon Gunnar Jørgensen sin analyse av dikt og prosa om Olav den heilage såg han på 

framstillingar av Olav som konge, viking og kristen. Med desse tre kategoriane som 

utgangspunkt skal eg sjå på kva framstilling av Olav Tryggvason som er dominerande til ei 

kvar tid. Jørgensen ser òg på om det er interessekonflikt mellom desse kvalitetane, eller om 

dei er  naudsynleg overlappande. Han nemner at for ein konge er det naudsynt å vera både 

krigar og kristen, medan krig og kristendom kan vera problematisk – men så kjem det an på 

kva som er motivasjonen for krigen, for det går an å kjempa ein heilag krig (Jørgensen, J. G. 

2016, s. 347-48). Derfor kan ein òg leggja merke til om krigføringa er angrep eller forsvar.  

  Eg vil fyrst sjå på Óldr som skal representera tida før Olav – etter det som står i 

prosaen – tok på seg rolla som misjonær og konge i Noreg. I denne dråpa er det som nemnt 
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ikkje same samansetjing av helmingar i OTOS og Heimskringla, og den samansetjinga som 

vert brukt i SkP samsvarer med strofene i OTOS. Eg vil derfor i denne delen av analysen gå 

gjennom framstillinga av Olav med den samansetjinga som er brukt i SkP, og heller sjå på 

korleis det er sett saman annleis når eg skal sjå på bruken av skaldedikt i dei forskjellige 

sogene.  

Óldr - Óláfsdrápa 

Óldr er bygt opp av tolv helmingar, det vil sei tolv halve strofer, som er sett saman til seks 

heile strofer. Dei tek føre seg den tidlege delen av livet til Olav og skildrar vikingtoktene han 

gjorde før han utfordra styresmakta i Noreg samstundes som han delte den gode bodskapen 

frå kristendomen. Denne dråpa er i stor grad ei oppramsing av diverse land og folkeslag han 

kjempa og sigra mot (Diana Whaley, 2012, s.387). Dette er om ei tid før Hallfred kom i Olav 

si teneste, og Hallfred var derfor ikkje med som eit direkte vitne til desse toktene, men han er 

likevel den einaste samtidskjelda til Olav sitt liv som viking.  

  I Óldr  er det eit klart fokus på Olav sine eigenskapar som krigar. Dei fleste 

kjenningane er av ‘strid’ eller ‘krigar’, og dette saman med adjektiv som fremjar kva for ein 

framifrå krigar Olav er. I stor grad kjem dette fram i korleis han mettar ulv og ramn med kjøt 

og blod. Alltid har han hell i strid, og er ei stor fare for sine fiendar. I eigenskapane som 

krigar vert han òg skildra som ein leiande krigar. Dette er i ei tid før Olav styrer noko 

landområde, men vert likevel referert til med ord som kan tyda hovding og konge, men òg 

berre leiar eller styrar. Det kan altså vera referansar til han som ein leiar av skip – ein 

sjøkonge eller viking.  

  I tillegg til gode eigenskapar som krigar vert det òg påpeika at han er raus, noko som 

er ein viktig kvalitet hjå ein konge, men òg hjå ein hovding eller ein annan mektig mann som 

treng lojale frendar. Det at han er raus i seg sjølv må ikkje naudsynleg vera ei framstilling av 

ein konge, men kjenningar som gjev ei framstilling av rausskap er ein typisk fyrste-kjenning. 

Det er derfor ikkje sikkert at målet er å fremja dei rause eigenskapane, men å få fram at Olav 

er ein fyrste. Kjenningane som vert brukte i skaldedikting er prega av lang tradisjon og er 

stereotype. Med den avanserte og strenge metrikken ein skal fylgja i eit skaldedikt er det 

gjerne ikkje så nøye kva sjølve tydinga av kjenninga er, men kva den står for. Det er viktigare 

at kjenningen skal passa inn i metrikken enn at det naudsynleg skal vera meiningsberande ord 

for ord. Stereotype kjenningar skal me sjå meir på lenger nede i analysen.   

  Det er ikkje mange kjenningar som representerer den kristne mannen Olav er så kjend 

for å vera. Det er ikkje så rart med tanke på at desse tolv helmingane tek føre seg tida Olav 
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brukar i viking, men det er faktisk eit par døme på ei framstilling av Olav i det arbeidet han 

gjer som misjonær, og det er den delen eg vil ta føre meg fyrst.  

Misjonæren 

Alt i fyrste strofe om Olav på vikingtokt møter me på framstillingar av han som ein mann som 

tek avstand frå heidenskapen og dei norrøne skikkane med dyrking av gudar. Det er to 

kjenningar som skil seg ut, og som SkP peikar på som uvanleg. Det eine er horgbrjótr som er 

sett saman av horgr - som kan tyda ein ‘opplødd steinhaug’ eller eit ‘gudehus av stein eller 

tre’- og brjótr – som kan tyda ‘brytar’. Dette kan derfor tolkast som ein som bryt ned 

gudehus. Det i seg sjølv spesifiserer ikkje kva for ein gud som vert tilbeden i dette huset, og 

tydinga i seg sjølv kan derfor ikkje avgjera om dette er knytt til kristendomen eller  

heidenskapen, men horg vert i stor grad knytt til blot, og vert ofte brukt i samband med hov. I 

Johan Fritzner si Ordbok over det gamle norske sprog skriv han «at hörgr i flere af de anførte 

eksempler er anvendt saaledes, aat det i likhet med harug, betegner helligdomme bestemte 

eller anvendte til hedenske guders dyrkelse» (Johan Fritzner, s. 191). Bruken av det er vert 

med andre ord knytt til ein heidensk kontekst. Med ei slik fiendtleg framferd mot det som kan 

reknast som ein heidensk konstruksjon vert det mest naturleg å knyta denne kjenningen til 

Olav som misjonær. Det er uvanleg å fremja kristendomen i så tidlege skaldedikt. Særleg til 

samanlikning med Olav den heilage er dette interessant, då det ikkje finst nokon kjenning som 

knyter han til det å vera misjonær i skaldedikta om han – ikkje før etter at han evar død og 

vart rekna som martyr og heilag (Jørgensen, 2016). 

  Denne kjenningen er ikkje teken med i Heimskringla, men er med i det ekstra 

kapittelet i AM 310 som har teke med dei 12 helmingane i  Óldr som ei samla eining. Den 

framstillinga av diktet samsvarer òg med Fagrskinna. Andre helming i strofe éin etter AM 

310 og Fsk er derimot óg teke med i Heimskringla, og der finn me adjektivet végrimmr. Dette 

er den andre framstillinga i Óldr som SkP trekkjer fram som uvanleg. Det er fleire måtar å 

tolka dette ordet på, men SkP finn stønad i andre manuskript til å nytta samansetjinga av vé  

og grimmr, og dette gjev meir meining til konteksta (Whaley, 2012, s. 393). Vé kan omsetjast 

til ‘heilag stad’ eller ‘blotstad’, medan grimmr kan omsetjast til ‘vond’, ‘hard’, ‘streng’ –mot 

ein. Saman kan dette til dømes tolkast som ‘hard mot blotstad’. I motsetnad til horgr  kan vé 

knytast til andre område enn heidenskap. I tyding som ‘heilag stad’ vert det til dømes brukt på 

tinget, og kan i somme tilfelle knytast til kristendomen. Dersom ein går for ‘blotstad’ heller 

enn ‘heilag stad’ kan begge desse kjenningane knytast til heidenskapen, og Olav vert dermed 

framstilt som ein motstandar av dette. Sjølv om denne samansetninga av helmingane viser til 
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nådeløyse til heidenskap er det ikkje noko som tyder på at det har rot i kristendomen, sjølv om 

det er nærliggjande å tolka det slik, då det ikkje var utbreidd å tvila på heidenske skikkar før 

kristendomen vart introdusert og fekk fotfeste. Det tykkjest naturleg å trekkja ein slik 

konklusjon – særleg då Olav seinare i soga tek på seg å kristna store delar av Vest-Norden. 

Krigaren/vikingen 

Som venta er dei fleste karakteristikkane av Olav i denne dråpa å finna under sjangeren strid, 

krigar og viking. Dei skildrar korleis Olav er overlegen i kampkunsten, han er nådelaus og ei 

stor fare for sine fiendar. Det kjem fram at Olav er ein mektig sjøkonge. Dei  fleste 

helmingane inneheld kjenningar som viser til Olav sine ferdigheiter som viking gjennom at 

han fôrar ulvar og ramnar med kjøt og blod – aldri skal dei vera svoltne. Det er ei valdeleg 

framferd som pregar Olav i desse seks strofene, anten det er berre mot eit folk, eller om det er 

mot heidenske sedvanar. Som nemnt over er denne dråpa meir eller mindre ei oppramsing av 

stader Olav var på vikingtokt før han tok fatt på kristninga av Noreg, så at det er strid og gode 

kampeigenskapar som er i fokus tykkjest naturleg.  

  I siste strofe er det ei kjenning som skil seg litt ut, som kan vera vanskeleg å plassera i 

ein kategori, då det representerer noko som tykkjest naturleg generelt i tida diktet 

representerer. I dei siste to versa står det Týr vas tjorva dýrra/ tírar gjarn. Det kan omsetjast 

til ‘Tyr (guden) av kostelege spyd lengta etter ære’. ‘Tyr av kostelege spyd’ er ein kjenning 

for ‘krigar’. Det som er interessant er at Olav vert framstilt med ein kjenning basert på den 

norrøne krigarguden. Dette i same dråpe som framstiller han som nådelaus mot heidenskapen. 

Her møter me med andre ord eit nytt døme på ein stereotyp kjenning, og truleg er det tydinga 

av kjenningen som er målet å formidla – kva for ein framifrå krigar Olav er. At Olav i fyrste 

strofe vert framstilt som negativ til heidenskap, men vert samanlikna med ein norrøn krigsgud 

i siste strofe kan vera ein illustrasjon av kva endring han gjekk gjennom, og kvar skilnaden i 

motivasjonen låg mellom viking og misjonær. Kor vidt det skalden var medviten om dette då 

han verka strofa er vanskeleg å seia. Det kjem stadig fram at skaldedikting var ei særs 

avansert form for dikt, og ein skulle gjerne tru at det ville kunne inkludera oppbygginga av 

innhaldet,  og kanskje utviklinga av personen det omhandlar, men atter ein gong er det 

kunsten å kunna nytta kjenningar som passa inn i metrikken som kjenneteikna denne 

diktforma. At denne kjenningen i strofe fire er sterkt tradisjonsbunden og stereotyp finn ein 

stønad i i andre skaldedikt som nyttar mytologiske kjenningar langt inn i mellomalderen etter 

at kristendomen var vel etablert (Stavnem, 2010, 404). Det finn ein òg att i andre tradisjonelle 

kunst- og handverksformer som kan knytast til kristendomen, som til dømes utsmykking av 
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kyrkjer. 

  I andre halvdel av setninga kjem det fram at denne krigarguden lengtar etter ære. 

Måten strofene er bygde opp på slik ein finn dei i AM 310 kan dette tykkjast som ei 

oppsummering og ei forklaring på motivasjonen bak denne herjinga i dei forskjellige landa. 

Ære var viktig i vikingtida, og var ofte drivkrafta til dei fleste handlingar. Det kjenneteiknar 

derfor gjerne meir ein viking og ein konge enn ein misjonær – sjølv om mange av desse 

eigenskapane overlappar einannan.  

Kongen/fyrsten 

Jørgensen nemner desse som typiske trekk hjå ein konge: Han er raus, ein vaktar, leiar, 

lovgjevar og arving – Særleg arva var viktig. For det fyrste gav den arvingen legitimitet. Det 

var til dømes Olav Tryggvason sin rett til å ver konge over Noreg. I tillegg skulle genetikken 

av kongar vera annleis enn hjå andre menn (Jørgensen, 2016, s. 347).  

  I to tilfelle vert Olav referert til som raus. Det er eit trekk som er vanleg å bruka for å 

skildra ein konge. No er det generelt strategisk lurt av ein leiar å vera raus for å halda på 

lojaliteten hjå folket som følgjer han, men uavhengig av det må eg sjå på kva det er 

kjenningen faktisk skal representera. Som nemnt over er målet med denne kjenningen å 

presentera Olav som ein fyrste heller enn at han er raus. I andre strofe møter me kjenningen 

gollskerdi som er sett saman av goll og skerdi – ‘gull’ og ‘minke’. Dette vert tolka som at 

Olav deler på gullet han har i staden for å ruga på det sjølv, og han kan reknast som ein raus 

mann. Me møter ei ny kjenning av same slag i strofe seks, seims skerðir der seims er eit anna 

ord for ‘gull’ som igjen er sett saman med skerðir – ‘gullminkar’. Det er to variasjonar av 

same kjenningen. Denne dråpen tek som nemnd føre seg tida Olav hadde som viking, utan 

noko land å rå over, men lojaliteten vert like så viktig som sjøkonge. Hand i hand med dette 

går kjenningen vinhróðigr frå strofe tre. Det kan omsetjast med ‘venesæl’, og høver til ein 

raus konge. Denne kjenningen er nytta i tidlege forteljingar om Olav – Óldr skildrar ein 

dyktig viking med hell i alt han gjer. Det er interessant å samanlikna det med når forteljingane 

om han går mot slutten. I det avgjerande slaget ved Svolder er mangel på menn som er ein av 

faktorane som spelar inn då Olav endeleg mister makta og ikkje vert sett i Noreg igjen. Dette 

kjem eg litt inn att på i Erfidrápa. I tredje strofe møter me òg eit heiti som refererer Olav til 

som Tryggva sonr – son av Tryggve. Dette viser til arveretten Olav har, og peikar på han som 

konge av Noreg. 

  I strofe fire møter me ein kjenning som kanskje viser til ein annan kongeleg eigenskap, 

nemleg den lovgjevande. I strofa står det lægirs rógs rekka, og tyder ‘den som minkar menns 
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baktale’. I SkP vert dette tolka som ein kjenning for ‘rettferdig styrar’. Dei opnar for at denne 

kjenningen òg kan reknast som ein av kvalitetane han har som militær leiar, men SkP landar 

på at det høver betre å plassera denne kjenningen under kategorien som framstiller styrarar 

som ein som ordnar opp i konflikt og kriminalitet (Whaley, 2012, s. 397).   

  Gjennom alle strofene vert det brukt fleire variasjonar av ord og kjenningar for 

konge/hovding/styrar om Olav – til dømes allvaldr, drottin hersa, hilmir og tyggi . Dette kan 

like gjerne visa til dei gode evnene han har til å leia folk på tokt og han som sjøkonge, men 

ettersom at dette er eit dikt som er dikta etter at Olav vart konge i Noreg kan det ha verka som 

frampeik om kva som skal koma. Særleg i samband med fyrste-kjenningane gollskerdi og 

seims skerðir som er meir direkte koplingar til sjølve kongerolla.  

Med tanke på krigføringa i desse seks strofene er det ein aggressiv krigar det vert måla eit 

bilete av. Med unntak av fyrste strofe som konsentrerer dei valdelege handlingane mot 

heidenskapen ser det ikkje ut til å vera i Guds ærend at Olav herjar. Det er litt forskjellig i dei 

to sogene om Olav er døypt når desse toktene vert gjennomførte eller ikkje, samstundes som 

at det ikkje er samsvar i korleis helmingane skal setjast i hop til strofer, men dersom ei skal ta 

utgangspunkt i skaldediktet som eit sjølvstendig verk, slik det er framstilt i både Fagrskinna 

og AM 310, 4to, opnar dropa med avstand til heidenskapen – noko som kan peika på at han er 

døypt. Sidan fylgjer lista over folk og stader han herja som vert presentert i dei fem neste 

strofene – inkludert ein mytologisk kjenning. Denne oppbygginga treng ikkje naudsynleg vera 

kronologisk – noko som kjem fram i Heimskringla – , og fyrste strofe kan representera kva 

Olav har blitt etter dåpen som ei avslutning på vikingtilværet som vert framstilt i denne dråpa. 

 

Erfidrápa Óláfs Tryggvasonar 

Den andre dråpa av Hallfred som er presentert i SkP er Erfidrápa, som er ei minnesdråpe 

dikta etter at Olav var død, og tek føre seg mysteriet og diskusjonen rundt slaget ved Svolder. 

Tittelen på denne dråpa er ikkje å finna i noko mellomalderkjelda, men er eit moderne tilskot 

ettersom at begge dråpene Hallfred har dikta om Olav Tryggvason er å finna under namnet 

Óláfsdrápa. Omstenda som vert skildra i denne dråpa var heller ikkje Hallfred til stades for, 

men var på Island då han fekk høyra at Olav Tryggvason kanskje hadde falle i slaget ved 

Svolder. Dette er ei dråpe på 23 heile strofer og fem helmingar, og det er truleg dikta i ein 

heilskap, men nokre av strofene vert det stilt spørsmål til om dei er komponerte av Hallfred. 

Denne diskusjonen vert presentert i SkP, som legg fram gode argument for at heile dråpa er 
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Hallfred sitt verk. I kjelder frå mellomalderen vil alle strofene på eit tidspunkt vera knytte til 

Hallfred sin skaldskap, og det er det eg held meg til i denne analysen (Kate Heslop, SkP, 

2012, s. 400). Opningsordet i fyrste strofe, þar, er av typen som krev ein kontekst for å vera 

meiningsberande, og er ikkje eit typisk opningsord. Ein trur derfor at det manglar nokre 

strofer frå Olav sitt tidlegare liv som viking som svarar til strofene i Hallfred sin Óldr, men 

det finst ikkje prov korkje for eller i mot dette (Heslop, 2012, s. 401).   

  Det varierer mellom versjonane av soga kor mange strofer som er tekne med, men i 

Heimskringla er berre åtte av dei inkluderte. Etter nummereringa i SkP er det strofe 1, 3, 10, 

16, 18, 20, 21 og 22. Til forskjell frå Óldr  er det nesten ikkje skilnad i samansetjingane av 

helmingar til strofer i Erfidrápa mellom OTOS og Heimskringla. Eg har funne eitt unntak i 

det som vert presentert som strofe 18 i SkP. I det tilfelle er det berre fyrste helming som er 

felles. Medan resten av strofa frå Heimskringla stemmer med SkP møter me ei ny helming 

som avsluttar denne strofa i Odd si soge. I tillegg er det lagt til ein ekstra helming som ikkje 

er å finna i Heimskringla. Det som utgjer siste helming av strofe 18 i OTOS er fyrste helming 

frå strofe 19. Den ekstra sjølvstendige helmingen som fylgjer er då andre helming frå strofe 

19. I tillegg er strofe nr 20, 21 0g 22 i Erfidrápa, som er inkludert i Heimskringla, utelate i 

Odd si soge. To av strofene, 10 og 16 , handlar ikkje direkte om Olav, men om dei djerve 

mennene som vart verande hjå han då dei vart lura inn i eit bakhaldsangrep, og kjempa med 

han til siste slutt. Likevel går det an å laga seg eit inntrykk av Olav i desse høva òg.  

   Dei utvalde strofene frå Erfidrápa som er teke med i desse to versjonane av soga er 

integrerte inn i teksten i begge tilfelle. Både Heimskringla og OTOS kan ha henta sine strofer 

av Erfidrápa  frå Fagrskinnga, og vert rekna for sikrare kjelder til dråpa enn dei som er å 

finna i Óláfs saga Tryggvasonar en mesta – som og inkluderer fleire av strofene frå Erfidrápa 

i soga (Heslop, 2012, s. 401). 

Eg vil som med Óldr sjå på framstillinga av Olav med utgangspunkt i kategoriane konge, 

viking og kristen, og om den er annleis  etter at han fall ved Svolder. Ettersom desse strofene 

skildrar hendingar rundt det største og siste slaget Olav var med i og fall i er det naturleg nok 

eigenskapane krigar og konge som har fokus. Det kjem ikkje direkte fram i desse strofene 

kven som set i gang dette slaget på same måte som det kjem tydeleg fram i Óldr at Olav 

oppsøkjer folk og stader for å slakta dei, men det at han står att meir eller mindre åleine kan 

tyda på at dette slaget ikkje var ein del av planane hans. Eg vil derfor seie at naturen av dette 

slaget i frå han si side ikkje er aggressiv – som den angripande part – men at hans 

imponerande krigareigenskapar kjem fram i forsvar. Eg vil derfor òg bruka ordet ‘krigar’, og 
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ikkje ‘viking’. 

  Som nemnt i analysen av Óldr er det ikkje vanleg å uttrykkja kristlege handlingar i så 

tidlege skaldedikt – trass i to unike døme på nettopp dette i fyrste strofe av Óldr. finst ingen 

døme på denne kategorien i dette diktet. Vidare er det òg vanskeleg å skilja krigaren frå 

kongen, då det er viktig for ein god konge å vera ein god krigar, og leiar i strid. Særleg 

vanskeleg er det å skilja då denne dråpa tek føre seg nettopp slaget ved Svolder. Når eg går 

gjennom strofene i Erfidrápa vil eg likevel skilja desse eigenskapane frå einannan, og leggja 

fram funna under dei to kategoriane ‘krigar’ og ‘konge’ for å gje ein betre oversikt over 

bruken av kjenningar og andre skildringar. Sidan vil eg samanlikna innhaldet i dei strofene 

som ikkje samsvarer i dei to sogene og sjå om vala som er gjort speglar framstillingar og val 

som vert gjort i prosaen, og som karakteriserer dei forskjellige sogene.   

  Medan strofene i Óldr tek føre seg ei rekkje hendingar som har skjedd over tid i ei stor 

geografisk utstrekning, er strofene frå Erfidrápa  konsentrert om éi særskild hending, men 

syner likevel ei form for utvikling av Olav frå starten av slaget, til nederlaget og mystikken 

rundt forsvinninga av Olav i ettertid. Desse tre fasane av handlingane gjev òg tre forskjellige 

framstillingar av krigarkongen. Strofene kan delast inn slik: 1 og 3 tek føre seg byrjinga av 

slaget og presenterer stoda til Olav og hans menn då dei innser at dei er lura inn i eit bakhald. 

Sjølv om det er nyansert er det desse strofene som mest fremjar Olav som krigar. Strofe 10 og 

16 skildrar dei store tapa som rammar hæren til Olav, samstundes som dei minnast dei djerve 

mennene som var med han til siste slutt og gjev inga direkte framstilling av Olav, men bilete 

ein kan laga seg av Olav i desse strofene er av ein leiande karakter. Strofe 18, 19 og 20 tek 

føre seg uvissa om Olav overlevde slaget eller ikkje og minnest kva innverknad han har hatt 

på Noreg og nordmennene – då i minnet som konge over Noreg. Denne diskusjonen i seg 

sjølv treng ikkje naudsynleg å reflektera eit bilete av Olav, men håpet hjå eit folk i sorg. Det 

kjem ikkje fram korkje korleis han kan ha overlevd eller korleis han eventuelt døydde. Strofe 

21 og 22 er konkluderande, der Hallfred gjev uttrykk for kva han som skald tykkjer er truleg 

av det han høyrer folk snakkar om, og avsluttar diskusjonen med at han har fått ei endeleg 

stadfesting frå sør om at Olav faktisk vart drepen i Slaget.  

Krigaren 

Av alle strofene som er inkluderte i både OTOS og Heimskringla samla er det fire kjenningar 

som er knytte direkte til Olav som krigar, og tre om Olav som fyrste eller konge. I den fyrste 

strofa finst det ingen kjenningar, men det kjem tydeleg fram at Olav er ein krigslysten og 

dyktig krigar. I kvar av dei to helmingane vert Olav referert til som ‘fyrste’ med fylgje av 
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særs merkverdige og imponerande krigarferdigheiter. I fyrste helming finn me til dømes 

gram, þanns gunni framði – ‘fyrste som fremja strid’, og i andre helming næfr vá einn við 

jǫfra allvaldr tváa snjalla – ok jarl inn þriðja – ‘den dyktige fyrsten gjorde åleine skade på to 

modige fyrstar – og ein jarl. Den fyrste strofa har som nemnt uvanlege opningsord, og det 

finst ein diskusjon om det har funnest nokre strofer av same innhald som i Óldr som no er 

tapt. Det finst ingen prov for korkje det eine eller det andre, men dersom det som i SkP vert 

rekna fyrste strofe er ei fortsetjing av skildringane av Olav på vikingtokt verkar det naturleg å 

skildra Olav som ein ‘fyrste som fremja strid’. Denne eigenskapen kan òg knytast til jakta på 

ære i viking. Kjensla av kor viktig æra var vert underbygt i siste helming: frægrs til slíks at 

segja siðr. 

  I tredje strofe fortset jakta på ære. Det finst tre kjenningar av militær karakter og to av 

dei refererer til Olav som krigar. I fyrste helming finn me bǫr fangs dolga – ‘ein manns 

kjortel i strid’ refererer til ringbrynje som er ein kjenning for krigar, og i andre helming 

hnekkir hertryggðar – ‘brytar av hærtryggleik’. Konteksten er her Olav som oppmodar 

mennene sine til å ikkje flykta, og dette fylgjer ei strofe som skildrar alvoret i den store 

mangelen på menn han har. Sett i samband med prosaen er denne strofa å finna i kapittel 102 i 

Heimskringla, der Olav vert oppmoda til å nettopp flykta, men han vil heller møta fienden 

åleine.  

  Den neste krigarkjenningen finn me i strofe 18, og er noko som vert kalla ein rekit – 

ein utvida kjenning. Heita dýrbliks dynsæðinga hungrdeyfi. Dette kan omsetjast med ‘han 

som stiller svolten til måker i larmen av skinet av sjøkongen sitt dyr’. Dette er den mest 

komplekse og omfattande kjenningen som er å finna i Erfidrápa. Ein del av den komplekse 

oppbygginga refererer til Olav som sjøkonge – altså viking – men alle ledda leier fram til ein 

krigarkjenning. Theodore M. Andersson har i si omsetjing av OTOS til engelsk gjeve ei god 

oversikt over korleis denne kjenningen kan lesast. Ein norsk versjon basert på Andersson sin 

engelske vil sjå slik ut: Dyret til sjøkongen=skip > glansen av skipet=skjold > larmen av 

skjolda=strid > måkene i striden=ramnar som åtseletarar > han som døyver svolten til 

ramnane=krigarkonge (Andersson, 2003, s. 132). 

Kongen 

Dei fleste kjenningane i tredje strofe refererer til strid, med unntak av þjóðar sessa – ‘sit 

saman med folket’ som refererer til fyrsten. Som nemnt tidlegare er ikkje kjenningane i seg 

sjølve naudsynleg meiningsberande utover kva det er ei kjenning for, men ein kan få eit 

intrykk av kva som vart sett på å vera ein eigenskap av ein fyrste, og i dette høvet kan þjóðar 
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sessa  tolkast som venesæl, ein fyrste som sit saman  med folket. Den venesæle framstillinga 

av Olav som fyrste i Óldr går altså att i Erfidrápa. Atter er det vanskeleg å seia i kva grad 

valet av kjenningar er medvite, men i denne strofa som framstiller fyrsten som venesæl, ber 

Olav mennene som har vore med han om å ikkje flykta. Dette fylgjer ei strofe som 

understrekar mangelen på menn Olav har, og at det minkar på menn som fylgjer han. Dette i 

seg sjølv viser kva veg slaget vil gå, sjølv om det vert fremja at Olav kjempar djervt og gjer 

stor skade på fiendane sine.  

  Mangelen på menn vert understreka i strofe 10 og 16 som er strofer til minne om 

mennene som kjempa saman med Olav. Av desse er det berre strofe 10 som gjev ei direkte 

skildring av Olav. Denne skildringa er og den fyrste gongen det vert brukt eit ord som tyder 

‘konge’ utan at det òg tyda ‘hovding’ eller ‘styrar’, men ‘konge’ – alldýrr konungr stýri. På 

dette tidspunktet kan ein derfor gå ut i frå at Olav vert rekna for å vera konge over Noreg, og 

dette vert understreka i strofe 19, som berre er med i OTOS, med kjenningen landvǫrðr – 

‘vaktaren over landet’, og har alltid referanse til kongen av Noreg i skaldedikt (Heslop, 2012, 

s. 428).  

  I strofe 10 refererer alldýrr konungr stýri til at Ormen Lange vert styrt av ein gjæv 

konge, og det går òg an å trekkja inn att sjøkongen. Heile strofa presiserer at om kongen som 

styrer Ormen er aldri så gjæv vil Ormen lenge sakna slike gjæve menn som fall i slaget ved 

Svolder. I strofe 16 er ikkje Olav nemnd i det heile teke, men me får ei skildring av ein 

Torkjell, som den siste mannen på Ormen lange, observerer at dei tre største skipa til Olav er 

tomme. Dette tyder på at Olav alt har forlate båten og at Torkjell er den siste som hoppar over 

bord. Ein naturleg tanke er at Olav skulle ha vore den siste mannen som hoppa over bord både 

som konge, sjøkonge og krigar. Kva som skjedde med Olav, kvar han var då Torkjell sto att 

åleine, og når han forsvann eller døydde kjem ikkje fram i strofene, så ein kan berre spekulera 

i korleis det er meint at dei siste strofene skal tolkast, men at Olav ikkje er den siste som står 

att er i strid i mot det me tidlegare har sett av kamplyst og ære. 

   

Strofer om tida etter slaget 

I strofe 18 møter me for fyrste gong spørsmålet om Olav er i live eller ikkje, og at begge 

alternativ vert lagt fram som sanning. Andre helming er berre inkludert i Heimskringla, og her 

avsluttar Hallfred med å påpeika faren ved å granska dette spørsmålet nærare – hætts til hans 

at fretta. I denne helmingen vert Olav referert til som gramr – ‘fyrste’, og i samband med 

risikoen Hallfred presenterer kan ein få ein idé om kor stor tyding Olav hadde for Noreg og 
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nordmenn. At denne uvissa heng som eit trugsmål over Eirik jarl er noko som fargar av på dei 

som skulle halda seg lojale til Olav i håp om at han skal venda attende. Dette håpet som vert 

framstilt kan òg setja Olav i eit dårlegare ljos som ikkje samsvarar med dei oppbyggande 

kjenningane om han som konge og krigar. Om han skulle vera i live, men har vald å gøyma 

seg medan dei attlevande mennene hans må velja mellom lojalitet eller liv, er det til slutt Olav 

som svik folket sitt. Som nemnd var ikkje Hallfred til stades i slaget ved Svolder, men var på 

Island. Så spørsmålet om liv og død baserer han på det folk fortel i etterkant. I den siste strofa, 

nummer 20, som berre er å finna i Heimskringla, avfeiar likevel Hallfred dette. Fyrst refererer 

han til Olav som lægstyggs burar Tryggva – ‘Tryggvesonen som ikkje svik’, og avkreftar 

rykta med at sanninga er mjǫks verr an svá – ‘langt verre’. I strofe 21 bruker Hallfred sin 

autoritet som skald til å avfeia den djerve kongen kunne sleppa unna slikt eit kraftig angrep – 

ferk með lýða líði landherðar. 

Utelatne og inkluderte strofer 

Det er to heile strofer og ein helming som skil seg frå kvarandre i dei to sogene eg tek føre 

meg. Det er ikkje noko i framstillinga av Olav som er annleis i den eine eller andre strofa, 

men det generelle innhaldet i strofene. Det har alt vore nemnt at Odd spesifikt seier i prologen 

sin at målet han har med å skriva soga om Olav Tryggvason er å retta opp i det skakke synet 

folk har på Olav som ein brutal og nådelaus viking og konge, og heller fremja misjonsarbeidet 

han gjorde vel så godt som Olav Haraldsson. Samstundes er det tydeleg at forfattaren av 

Heimskringla har ein meir moderat og realistisk vinkling på soga generelt, og det viser til ei 

viss grad att i strofe 19 frå OTOS og strofe 20 frå Heimskringla. Det fyrste avviket byrjar med 

andre helming i strofe 18 som ikkje er inkludert i OTOS. Denne helmingen legg fram at både 

det at Olav er i live og at han er død begge vert sagt som sanning. Vidare kjem det fram at det 

er visst at Olav vart såra i slaget, men at det er for risikabelt å granska denne saka nærare. 

Denne informasjonen vert ekskludert i poesien frå OTOS, men kjem likevel fram i prosaen i 

fylgjande kapittel, så begge sogene legg fram begge alternativa til vurdering. Etter at begge 

alternativ om liv og død er presentert i fyrste helming går det rett over i strofe 19. Her vert det 

sagt at folk og land vart teke i frå Olav, kongen av Noreg – landvǫrðr – og at det er oss 

heilalíkn om kongen framleis lever, trass i at han vart sviken av jarlen, Sigvalde.  

  Så langt er det ikkje noko i denne strofa som i seg sjølv tykkjest å fremja målet til 

Odd. Den største skilnaden i dei to sogene er at Odd med eigne ord ytrar at han er viss på at 

Olav overlevde slaget og vart plukka opp av Vendlendingane, noko forfattaren av 

Heimskringla òg nemner, men avfeiar. Det denne strofa kan forsvarast med, er at den gjev 
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uttrykk for sorga, saknet og håpet i menneska som hadde vore i fylgje med Olav. Og dette i 

trass sviket som førte til tapet kan tyda på at det ikkje var Olav som konge som naudsynleg 

var målsetjinga. Då går det kanskje med god  vilje an å trekkja inn misjonæren likevel, for det 

er Olav som mann av Gud som vert sagt at overlevde slaget og levde vidare som munk andre 

stader i verda. Kvifor denne strofa er utelaten i Heimskringla er ikkje like klårt. Kanskje er det 

ikkje informasjon av historisk verdi som kan nyttast for å byggja opp under prosateksten, men 

heller eit uttrykk for kjensler som folk eller skalden sat att med. Det kjem tydeleg fram i soga 

om Hallfred at han kjenner på stor sorg etter at han får høyra om Olav som fall ved Svolder, 

så vel som i strofe 19 – né meira muni maðr stríð of bíða.  

  Med tanke på kva strofer som er av substansiell informasjon bør ein hugsa at det er 28 

strofer i Erfidrápa, og berre 5-6 av dei er inkluderte i begge sogene om Olav. Som nemnt vert 

skaldedikt til ei viss grad rekna for å vera pålitelege kjelder til vikingtida, særleg som dei 

einaste litterære/tekstlege samtidskjeldene. Bruken av slike skaldedikt i Heimskringla tyder på 

at i alle fall forfattaren har tillit til skaldedikt som kjelder, likevel er 22 av strofene utelatne. 

Kanskje er dei utelatne strofene av liten relevans, eller så har forfattarane av begge verk gjort 

eit utval som høver eigne interesser og mål for formidling.  

  Strofe 20 kan vera lettare å forsvara at både er utelate i OTOS og inkludert i 

Heimskringla. Dette kjem av siste helming som i hovudsak formidlar at folk som seier at Olav 

overlevde slaget gjettar langt i frå sanninga som nok er mykje verre enn det – mjǫks verr an 

svá – som er dei siste orda me høyrer frå Hallfred i Heimskringla. At dette er ord Odd ikkje 

ville spreidd rundt seg dersom han vil fremja saka om Olav som munk er det forståeleg. Ein 

skal òg hugsa på at den norrøne versjonen me har av OTOS er ikkje skriven av Odd, og 

storparten av skaldedikta som er å finna i den norrøne versjonen av soga var ikkje inkluderte i 

den latinske originalen. Skal ein likevel gå ut i frå at endringar og tillegg som er gjort av soga 

i etterkant er i same ande som me møter i prologen er det høveleg at strofe 20 ikkje er 

inkludert. På same vis er det høveleg at denne strofa er inkludert i Heimskringla som i større 

grad ser ut til å leggja fram rasjonelle og meir lettetande argument og med autoritet.  

5.1.2 Andre skaldar  

Av skaldar som ikkje var i Olav si teneste er det to som nemner han i strofene som er brukte i 

dei to sogene om Olav Tryggvason. Halldor ukristne er inkluderte i begge sogene, medan 

strofene av Tord Kolbeinsson er berre å finna i Heimskringla. 
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Tord Kolbeinsson – Eiriksdråpa/ Belgskakadråpa  

Tord er kjend som skurken i Bjarnar saga Hítdælakappa, og i Skáldatal vert Tord nemnd som 

skalden til fire fyrstar: Eirik jarl Håkonsson, Olav Haraldsson, Magnus den gode og den 

danske kongen Svein Ulfsson. Av desse er det berre strofer komponerte til Eirik som er 

bevarte. Det er til saman 17 strofer om han som er tilskrive Eiríksdrápa, men det er ikkje alle 

det er like sikkert at høyrer til denne dråpa. Somme manuskript av Heimskringla plasserer 

nokre av strofene under Belgskakadrápa. Samstundes vert det strofene til Tord tala om som 

om han berre har skrive ein dråpe til Eirik jarl Håkonsson. Det er òg uvisst kva tid dei er 

komponerte, og om Tord var til stades under hendingane han skildrar. I SkP vert alle 17 

strofene presentert i ei eining i Eiríksdrápa, og ni av dei er tekne med i Heimskringla. Tre av 

dei nemner Olav Tryggvason – nummerert etter SkP – i høve drapet på Håkon jarl, Olav som 

kjem til Noreg og Eirik som går i eksil i Sverige i strofe 6-7, og slaget ved Svolder og tida 

like etter i strofe 8 (Jayne Carroll, SkP, 2012, s. 486-7).  

  Fyrste møte med Olav i denne dråpa er i strofe 6, og Olav har vorte teken til konge i 

Noreg, referert til som son Tryggva. Denne referansen understreker retten Olav har på 

kongedømet i Noreg. I strofe 7 vert dette underbygt av kenningen særi auðs – ‘raus mann’ 

som igjen er ein kjenning for konge. Det er berre korte referansar til Olav som høver til 

protagonisten i strofene. I begge desse tilfella vert Olav referert til som konge, utan vidare 

skildring av eigenskapar eller handlingar. Strofe 8 (manglar verselinje 3 og fire i alle 

manuskript) tek oss med til slaget ved Svolder. Det er gjennom skildringa av den 

imponerande innsatsen Hyrningr gjer i forsvaret av Olav som referer til Olav, igjen som 

fyrste: gerði vǫrn grams. Det er med andre ord ingen av Olav sine handlingar Tord har sett 

som imponerande eller nemneverdige, og det kan sjå ut som at han prøver å få fram at det er 

menneska rundt Olav som er årsaka til den tøffe motstanden Eirik jarl og hans allierte møtte.  

Halldor Ukristne  

Det er lite som er kjend om Halldor ukristne anna enn at han i fylgje Skáldatal  var ein av 

Eirik jarl Håkonsson sine skaldar. Samstundes indikerer tilnamnet hans at han ikkje var villig 

til å konvertera til kristendomen – noko som ikkje er overraskande ettersom far åt Eirik, 

Håkon, var den siste heidenske fyrsten i Noreg (Kari Ellen Gade, 2012, SkP, s. 469). SkP 

presenterer dei åtte strofene av Halldor som er bevarte. Alle åtte strofene høyrer til 

Eiríksflokkr som vart dikta for å minnast Eirik sin siger over kong Olav i slaget ved Svolder.  
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5 av desse er inkluderte i OTOS: strofe 2-6, og 7 av dei i Heimskringla: 1-4 og 6-8. Det er 

ikkje store skilnadar i rekkjefylgje og grupperingar av strofene i dei to sogene, og SkP fylgjer 

den som er å finna i mellom anna OTOS og Fagrskinna. Alle strofene er tilskrive Halldor, 

men somme manuskript har gjeve Hallar-Stein krediten for strofe sju, og Hallfred 

Vandrædaskald for strofe åtte (Gade, 2012, s. 470).  

  Eiríksflokkr er truleg dikta stutt tid etter slaget ved Svolder, og i strofe 5-6 vender 

Halldor seg direkte til Eirik, og to gonger vert ordet fjǫrðr brukt for å visa til slaget, noko som 

tyder på at det er dikta året etter i 1001. Ordlyden i dette diktet tyder på at Halldor heller ikkje 

var til stades i slaget ved Svolder, då han bruker ord som kvǫðu – ‘dei sa’ som i strofe 4 

(prosaisk setningsoppbygging) – kvǫðu sænska menn ok danska runna dolgs fylgja hǫnum. 

Det er Eirik som er protagonisten i dette diktet, men likevel har Halldor eit stort fokus på 

skipet til Olav Tryggvason som vart observert i slaget, Ormen lange. Orm(r) inn langi/langa 

vert brukt så mange gonger gjennom diktet at det nesten verkar som eit stef – omkvede (Gade, 

2012, s. 470). Så vel som Orm(r) inn langi/langa vert det brukt synonym som Fáfnir og Naðr. 

Fáfnir er kjend som draken som vart drepen av Sigurd Fåvnesbane. Å gje det best bygde og 

mest kostbare skipet i Noreg det namnet kan vera eit frampeik om skjebnen for dei som var på 

skipet. Kanskje kan det ho vore gjennomgåande då det til slutt er Eirik som siglar heim att til 

Noreg med dette skipet.  

  Ettersom dette diktet er ein hyllest til Eirik er det naturleg at dei gongene Olav vert 

nemnd er det i samband med scener som leier fram mot eller påpeikar tapet mot Eirik, eller 

for å understreka kva styrke det faktisk var Eirik kjempa mot og sigra over. Av dei 8 strofene 

etter Halldor som alle til samane er representerte i OTOS og Heimskringla er det  strofe 2, 6, 

og 8 som refererer direkte til Olav. I desse strofene er det i hovudsak fyrsten og kongen over 

Noreg som vert skildra: konungr Eyna – ‘kongen av Eynir’, hjalmfaldinn hilmi – ‘hjelmkledd 

fyrste’, og gram snjallan – ‘tapper fyrste’, men i to av tilfella er adjektiva som høyrer til av 

krigersk karakter – som venta ut i frå konteksten.  

  I strofe 2 er det ikkje heilt klårt kven det vert referert til til ei kvar tid. Det som er 

sikkert er at kongen av Noreg er Olav, og det er berre denne strofa som refererer til Olav som 

kongen av Noreg gjennom kjenningen konungr Eyna. Her er Eyna-Eynir eit samla namn på 

Inderøy og Ytterøy i Trøndelag, men det er vanleg å bruka utvalde stader i Noreg som 

referanse til Noreg. Konungr Eyna kan derfor omsetjast med ‘kongen av Noreg’. Det er òg 

den fyrste strofa som nemner Olav, så det kan vera at det grunnlaget no er sett for resten av 

diktet. Då dette er eit dikt til Eirik, og han er den gjennomgåande protagonisten, tykkjest det 
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naturleg at han skal vera ein del av strofa. Likevel, dersom ein ser på akkurat denne strofa 

isolert sett, kan det sjå ut som ei skildring av Sigvalde jarl sitt svik mot kong Olav, og at Eirik 

jarl ikkje er til stades i det heile teke. Skal ein gå ut i frå at det er referansar til Eirik det er 

snakk om – og etter prosaomsetjinga i SkP kan det sjå ut til at det er det dei hallar mot (Gade, 

2012, s. 473) – kan det argumenterast for slik: Fyrste helming introduserer norskekongen med 

dei 71 skipa han har med seg sør i frå. Vidare kan det så gå rett over til Eirik jarl som var klar 

til å møta kongen og farga sverda raude, og det er tydeleg at freda mellom menneska er splitta 

– sætt gekk ættar sundr. Så langt gjev det meining, men denne personen som fargar sverda 

raude er referert til gjennom ein kjenning for sjøfarar – mætr meiðr unnviggs, og det må ikkje 

naudsynleg vera Eirik. Det passar like gjerne inn som eit fortsetjing av Olav sine evner og 

handlingar med 71 krigsskip. Om det er tilfelle er det og ei ryddig inndeling i Helmingar å 

samla alt om Olav i fyrste helming. Vidare er neste helming via til ‘jarlen’, og igjen er det 

naturleg å tenkja Eirik, då det i resten av diktet er Eirk ordet ‘jarl’ refererer til, men så kjem 

det fram at dette er ein jarl av Skånar, og det høver betre med Sigvalde jarl. I fyrste Strofe får 

me òg vita at det er svenskane Eirik jarl allierte seg med, og på dette tidspunktet var Skåne ein 

del av Danmark, og ikkje Sverige. Det kjem ikkje fram i noko kjelde at Eirik samla med seg 

folk i frå Skåne (Gade, 2012, s. 474). Dei to helmingane i strofe to kan derfor sjå ut til å 

skildra to fyrstar – Olav og Sigvalde – som skulle vera allierte og som samla sett hadde 71 

skip. Ei setning i andre helming kan så tykkjast å peika fram mot at denne alliansen ikkje var 

så sterk som Olav trudde – sætt gekk seggja ættar sundr.  

  I strofe 2 kjem det fram at Olav ikkje har så mange menn rundt seg som han trudde, 

men i strofe 6 syner dei attverande mennene lojalitet til den tapre fyrsten. I strofe 8 vert me 

minna om at den hjelmkledde fyrsten kom til striden med Ormen lange, det største og flottaste 

skipet i Noreg, og saman med strofe 2 som informerer om talet skip han hadde med seg får 

me vita at om kongen er aldri så tapper eller hjelmkledd, så var det ikkje nok til å stå i mot 

fienden. I tillegg til desse strofene vert òg Ormen lange nemnt i fire av strofene, 3, 4, 5 og 8, 

der tre av dei ikkje har direkte referanse til Olav. Då Ormen lange er skipet Olav var om bord 

i kan ein gjera seg tankar om Olav her òg. I grove trekk går det i at Ormen (Olav) gjekk 

gjennom ei hard prøve – Fjǫrð kom heldr í harða – som gjekk over ei lang tid – slitu drengir 

frið lengi – trass i at det var tre partar mot ein. Dessutan sparte ikkje Eirik på noko – hykkat 

vægð at vígi, ógnharðan spǭrðu sik. Av dette kan me lesa at det ikkje var til å unngå at Olav 

måtte tapa dette slaget, men at han gav ein hard og lang kamp mot dei tre allierte. 
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Oppsummering av andre skaldar si framstilling 

Det er ikkje så mykje å henta om Olav hjå skaldane som var i teneste hjå Eirik. Han hadde 

fleire skaldar hjå seg, men berre to av dei nemner Olav i strofene som me finn i Heimskringla 

og OTOS. Hjå Tord Kollbeinson vert han så vidt nemnt i tre strofer som fyrste eller kongen av 

Noreg. Ettersom strofene han dikta skulle prisa Eirik har han ikkje utdjupa noko om evnene 

Olav har, eller handlingar som har utmerka seg, som verken konge eller krigar. Det er stor 

skilnad i måten Tord og Halldor bruker Olav i dikta sine. Etter Halldor er det berre 8 bevarte 

strofer totalt, og heile seks av dei referer til Olav direkte eller indirekte gjennom Ormen 

Lange. Sjølv om det er klart at dette diktet er om, og ein hyllest til, Eirik jarl, så gjev Halldor 

mykje rom for Olav – men så kan ein tenkja seg at jo meir han byggjer opp motstandaren jo 

gjævare vert vinnaren. Orm(r) inn langi/langa vert brukt i fleire av strofene i dette diktet – 

meir som eit omkvede. Kanskje er Ormen rekna som eit symbol på både kor hard kampen var, 

og på vinsten av å stå sigrande att etter slaget. Medan det kan sjå ut som at Tord så vidt 

nemner Olav meir som ein naudsynlegdom for å skildra dei forskjellige hendingane Eirik var 

ein del av, men gjer den norske kongen liten og ubetydeleg. På den andre sida brukar Halldor 

Olav som ein stor og mektig både krigar og konge til å byggja opp under Eirik for å syna kva 

for ei bragd det faktisk var å fella Tryggvesonen.  

5.2 Framstillinga av Olav i prosa 

I Jon Gunnar Jørgensen sin analyse av dikt og prosa om Olav den heilage kom han fram til at 

det er eit stort fokus på kristningsarbeidet av Noreg i prosaen, men at det ikkje finst 

framstillingar av Olav som kristen før etter at han var død. Dette er òg eit venta resultat i 

granskinga av Olav Tryggvason. I tillegg til å sjå på prosa og poesi opp mot ein annan vil eg 

og sjå på dei to sogene opp mot ein annan, og det er nokre utvalde scener som særleg skil seg 

frå ein annan i framstillinga av Olav. Soga kan delast inn i tre delar: 1) Barndomen og 

ungdomstida der han oppheldt seg utan for Noreg, store delar av tida i Gardarike, Vendland 

og England. 2) Etter at Olav er tatt til   konge i Noreg og reiser rundt for å kristna folket. 3) 

Sviket mot Olav, slaget ved Svolder og mystikken i tida like etter. Eg vil trekkja fram eit par 

døme i frå hovudsakleg del ein og to for å sjå på korleis framstillinga utviklar seg i løpet av 

soga, og om det er semje om både framstillinga og utviklinga av Olav. 

  Som i analysen av prosaen vil eg òg i analysen av poesien bruka kategoriane 

Jørgensen brukar når han granska Olav den heilage – konge, viking og kristen – og spørsmåla 
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om dei står i konflikt til einannan, og om ein på bakgrunn av dette kan sei noko om 

motivasjonen i dei handlingane og hendingane Olav vert framstilt i.  

    No er det kjend at Odd Snorreson sitt mål med soga var å fremja Olav som ein mann 

av Gud på same linje som Olav den heilage, men vert ikkje rekna for å vera konsekvent med 

tanke på kva han i prologen seier er målet med soga og måten han framstiller Olav 

Tryggvason på. Han skildrar ein blodlysten viking med groteske detaljar, som til dømes 

Theodricus vel å dempa den delen si framstilling av den kristningskongen (Andersson, 2003, 

s. 17). Eit døme på dette er då Olav får vita at stamnbuen hans vart drepen på Island, og at 

gjerningsmannen var i Noreg. Olav vart vreid og ville hemne seg, og skulle la hundane bita 

denne mannen. Tass i at både mennene til Olav og bispen råda han frå dette var ikkje Olav til 

å rokka og vart heller arg for at nokon trudde dei skulle vera betre enn han til å døma ein 

mann. Gjerningsmannen vart biten og døydde. Oc er byscopi heyrði þa þetta avitaði hann 

konunginn miok oc allt til þess er konungr fell til fota byscupi oc iatti firir guði glop sinn oc 

sa sek misgert hava iþessu grimma verki. Oc gerþi konungr micla iðran firir þenna lut 

(OTOS, 1932, s. 170) – ‘Då bispen fekk høyra dette refsa han kongen mykje, heilt til han 

kasta seg ned for føtene på bispen og vedgjekk misferda si for Gud. Han skjøna at han hadde 

forbrote seg i dette hjartelause verket, og han angra og gjorde stor bot for dette’ (Oms. Rindal, 

1977, s. 115-116) 

  I soga får ein sjå at Olav er nådelaus mot menn som ikkje vil ta den rette trua, og dei 

fleste må velja mellom å gå i frå trua åt frendane sine og ta dåpen, eller å døy. I fleire tilfelle 

vert heile hus fylt med heidenske menn brende ned etter at Olav har lura dei til å tru at han vil 

æra dei med gjestebod. Ut av kontekst er ikkje den eine avrettinga verre enn den andre, men 

skilnaden her er at drapet på den lovlause islendingen var hemn utan tanke på om han var 

heidensk eller kristen, medan brenning av seidmenn er ein viktig del av ein religiøs krig. 

Somme tykkjer at hemnscena kan vera malplassert med tanke på kva Odd i prologen 

presenterer som målet med soga, men sjølv om denne scena viser ein veldig lite kristen 

karakter av hemnlyst, og viser dei same tendensane til å verta for høg på seg sjølv som me 

kan sjå hjå Håkon jarl då Olav  fyrst kom til Noreg, så syner det og eit menneske med 

nyansar, og ein angrande syndar – noko som er ein viktig del av kristendomen. 

  Heimskringla vert som nemnt rekna for å vera av ein meir moderat karakter, og nærare 

realistisk enn den Odd har skrive, men det er framleis ei soge om ein kristningskonge, og det 

er i Heimskringla at Olav ytrar:…at hann  vill kristniboð upp hefja um allt ríki sitt, segir, at 

hann skal þvi áleiðis koma at kristna Nóregi eða deya at ǫðrum kosti – ‘han ville koma med 
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kristendomsbod over heile riket sitt, og han sa han skulle greia å kristna heile Noreg, eller så 

døy’ (Heimskringla, 1951, s. 303).  

5.2.1 Samanlikning og drøfting av prosaen 

Begge sogene er samde om at det er Olav som kristningskonge som er fokuset, og begge 

sogene framstiller kristningskongen som ein hard og unådig misjonær. Frå Olav fer frå 

Gardarike vert Olav rekna som konge i begge sogene, og det er ein tittel som fylgjer han 

gjennom heile soga. Elles vert han alltid, og gjentatte gonger, skildra som framifrå i alt – ven 

utsjånad, vit styrke og idrett, og det er ingen som kan måla seg med han. I tillegg har han stor 

lukke i alt han tek seg til. Det er ikkje mykje skilnad av denne typen formuleringar i dei to 

sogene, anna at det er meir av alle flotte, store og fantastiske ting i OTOS. For å sjå kvar 

sogene skil seg frå einannan må ein gå inn på enkelte scenar som anten er utelatne eller 

utspelar seg annleis. Der sogene skil seg mest i frå einannan er fyrste og siste del av soga – 

ungdomstida og dåpen, og slaget ved Svolder. Innhaldet i desse delane i seg sjølve handlar 

ikkje om kristningsarbeidet Olav levde for, og det er her OTOS ber preg av at Odd har tilpassa 

historia til å passa med den kristne kongen han ynskjer å gjera oss kjend med. Det er altså 

nokre scener frå Olav si ungdomstid i viking, og nokre scenar frå slaget ved Svolder og tida 

like etter at eg ynskjer å gå nærare inn på. 

Fyrste del – oppvekst i Gardarike og ungdomstid i viking.  

Historielinja er i grove trekk den same i begge sogene – den siste byggjer trass alt på den 

fyrste, og det er den same mannen som er protagonisten. Fyrst og fremst er Olav Tryggvason 

konge. Det vert gjort klårt med stamtavla og kva stilling far hans hadde i Noreg før han vart 

drepen. Får han er fødd er han eit stort trugsmål for dronning Gunnhild og sønene hennar, 

noko som fører til at Astrid, mor han, flyktar og tek han med seg til gardarrike. Tre år gamal 

vert både Olav og Astrid tekne til slavar i Gardarike, og Olav levde 6 år i trældom. Olav får 

veksa opp hjå kong Valdemar og dronninga og vert skildra som framifrå i alt som kan pryda 

ein hovding: visdom, riddarskap, kunnig og djerv (OTOS, 1932. s. 28) og han var den venaste, 

sterkaste og største mannen ein kunne sjå, og i idrettar var han framom alle nordmenn som det 

er fortalt om – Óláfr var allra manna firðastr ok mestr, sterkastr ok um fram alla menn i 

íþróttum, þá er frá sagt af Norðmǫnnum (Heimskringla, 1951, s. 232). Olav vart hovding i 

hirda hjå Valdemar og gjorde den jobben særs godt. Den høge posisjonen han fekk gjorde 

andre menn misnøgde, og Olav sette seg føre at han vil fara frå Gardarike. Han gifta seg med 
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dronning Geira i Vendland, og levde med ho til ho døydde av sjukdom. Sidan vart Olav døypt 

og for til Noreg for å gjera krav på arveretten sin som konge, og for å dela den rette trua.  

  Av dei tre kategoriane Jørgensen presenterer er det, som me alt har sett, kongen som er 

den raude tråden. Dette vert til dømes understreka i OTOS då Olav som niåring sjølv 

presenterer seg som av kongsætt då onkelen hans, Sigurd, kjøper han ut av trældom – då har 

han vore skild frå mor si sidan han var tre år. Like vel er det krigaren og vikingen som er 

dominerande i fyrste del. Som Jørgensen påpeikar vil dei forskjellige kategoriane overlappa, 

og det er viktig for ein konge å vera ein dyktig krigar, så det er ikkje naudsynleg vikingen 

som kjem fram når Olav vert sett til å vera hovding i hirda til Valdemar. Han gjer det ovleg 

godt som hærstyrar, og han skal verja landet og æra til Valdemar. I OTOS oppsøkjer og 

kjempar Olav mot heiðnir menn - ‘heidenske menn’ (OTOS, 1932, s. 28). Kanskje kan dette 

virka som eit frampeik på at Olav tek avstand til heidenskapen, om det ikkje berre er ein 

vanleg måte å kategorisera menneske på for ein munk på seint 1100-tal, men det er brukt 

andre formuleringar i Heimskringla.  I Heimskringla vert det òg fortalt at Olav heldt ein stor 

hærflokk sjølv òg, på sin eigen kostnad av det kongen gav han. Han var raus med mennene 

sine, og dette vart han venesæl av. Raus og venesæl er to eigenskapar som ikkje berre høver 

seg hjå ein konge, men det er naudsynt dersom ein skal kunna lita på at mennene ein rår over 

skal vera lojale. Likevel var det at Olav var så venesæl ein kongeleg eigenskap nok til at folk 

synte misnøye og råda kong Valdemar til å passa ryggen sin. «Fyrir því at slíkr maðr er þér 

hættastr, ef hann vill sik til þess ljá at gera yðr mein eða yður ríki, er svá er búinn at atgørvi 

ok vinsæld…»(Heimskringla, 1951, s. 252). «For slik ein mann er farleg for Dykk, om han vil 

la seg bruke til å gjere Dykk eller riket Dykkar mein, så hæv kar og så venesæl som han er…» 

(Snorre, 1996, s. 136). 

  På somme område skil dei to sogene seg frå einannan i kva som tykkjest viktig å 

leggja fokus på i framstillinga av Olav. I den fyrste delen er det særskild to scenar i OTOS 

som skil seg frå forteljinga i Heimskringla. Det er haldningane Olav har til heidenskapen før 

han fer frå Gardarike, og oppløpet fram mot dåpen. Årsaka til at Olav fer frå Gardarike er 

misnøya han merkar hjå andre menn, og før han fer får me vita dette om Olav i OTOS: 

Sua segja vitir menn oc froðir. At Olafr hafi alldrigi blotat scurðgoð. Oc hann setti iafnan 

hug sinn við þui. En þo var hann vanr at fylgja konungi til hofsins optliga. En alldrigi com 

hann inn. Stoð hann þa uti hia durum iafnnan.   
  Oc eitt sinn roddi konungr uið hann. Oc bað hann eigi þat gera þui at þat kann vera at 

guðin reiðiz þer. Oc tynir þu bloma oscu þinnar. Vilda ec giarna at þu litillættir þek við 

þau þui at ec em ræddr um þek at þau casti a þek akafre reiði sua mikit sem þu hefir ihættu.

 Hann suarar. Alldrigi hræðunk ec guð þau er … oc ec ma skilia at þau hava enga grein 
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oc af þui ma ec marca herra huerrar naturo þau ero at meir syniz þu hvert sinn með 
þeckilegu yfir bragþi at af tecnum þeim sundum er þu ert þar oc þu forir þeim fornir. En 

þa liz meir þu iafnan með ugiptubragþi er þu ert þar. Oc af þui skil ec at guð  þessi er þu 

gofgar manu myrkrunum styra.   

  – OTOS, utgjeven av Finnur Jónsson, 1932, s. 30.  

‘Kloke og frode menn seier at Olav aldri blota til avgudar, og at han alltid synte uhug på 

slikt. Han var likevel van med å fylgja kongen til hovet, der han aldri gjekk inn, men stod 
utanfor døra.   

   Ein gong tala kongen til han og bad han slutte med dette, «for det kan hende at 

gudane vert vreide på deg slik at du tyner den blømande ungdomen din. Eg ville gjerne at 

du småminka deg litt, for eg er redd for at dei vil kasta vreiden sin på deg, så stor vågnad 
som du tek».   

   Olav svara: «Aldri reddast eg dei gudane … Eg skjønar, herre, kva natur dei har 

ved å sjå på deg når du ofrar til dei. Du har alltid elles eit så godt andlet, men når du er inne 
hjå gudane, tykkjer eg du får ein usæl svip. Av det forstår eg at dei gudane du dyrkar, rår 

over mørkre».’   

   – OTOS, omsett av Magnus Rindal, 1977, s. 37-38. 

Det er med dette at me får fylgja Olav ut av Gardarike.  Sidan kom Olav til Vendland der han 

gifte seg med dronning Geira og levde med ho til ho døydde av sjukdom. Etter dette ville 

Olav attende til Gardarike, men stoppa for eit strandhogg i Danmark. Her møter me fyrste 

under, der Olav bruker krossen som symbol for å verja seg og folka sine frå eit angrep under 

eit strandhogg. Det er framleis før Olav vert døypt, men han har høyrt om at det finst ein 

mektigare gud under det symbolet, og to gonger i løpet av strandhogget vert Olav og mennene 

skjula – berre med å laga ein kross av pinnar – ein gong i skogen og ein gong ute i ope 

terreng. Plutseleg kan ikkje fienden sjå Olav og mennene lenger, og ei kjem seg unna.  Etter 

dette får Olav ein draum med ei openberring om at han skal kristna Noreg, og får sjå både 

himmel og helvete for å skildra kvar ein hamnar om ein tek den rette trua eller ikkje. Som eit 

fylgje av dette oppsøkjer Olav ein mann han veit at kan døypa han. Her har me altså sett to 

hendingar som oppmodar Olav til å medviten oppsøkja kontakt med ein mann som kan døypa 

han, og etter at dåpen er tatt reiser han berre på tokt i heidenske land. 

  Der Heimskringla skil seg frå OTOS er hovudsakleg etter at Geira er død. Dette tek 

Olav hardt, og herjar mykje vest i Europa før han tilfeldig vis møter på ein synsk mann. Olav 

er nysgjerrig og får ein profeti om at han skal verta angripen før både han og mennene hans 

døyper seg. Då Olav etter samtalen med denne mannen kjem attende til eit skip under angrep 

er han ikkje i tvil om at han vil døypa seg og folket sitt. Etter dåpen sluttar Olav òg i denne 

soga å plyndra folk som er kristne som han sjølv. Det me kan sjå av dette er at i OTOS har 

Olav gjennomgåande vore mottakeleg for at det finst ein gjæv og god Gud han kan tena heller 

enn dei som representerer myrkre. 
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Tredje del – Slaget ved Svolder 

I førekant av slaget er det eit relevant punkt dei to sogene skil seg frå einannan på, og det er 

talet på skip som Olav stiller med i slaget. For det fyrste reiser Olav frå Noreg til Vendland 

med dobbelt så mange skip i OTOS som i Heimskringla – 120 mot 60. Sidan, då mennene til 

Olav tykkjer dei har vore lenge nok i Vendland og er huga på å fara heim att, er det berre i 

OTOS at storparten faktisk fer frå kongen sin. Dette er vel å merka med løyve frå Olav, men 

òg trass i ein gjæv motivasjonstale av ein anonym mann om lojalitet og sømeleg framferd mot 

ein så framifrå konge. 11 skip hadde kong Olav att neste morgon – Oc eigi varu þa eptir 

meirr en xi skip. Sidan er det Astrid som sender vendiske skip med Olav på veg heim, og då 

han sigla frå Jomsborg hadde han med seg 71 skip (OTOS, F.J. 1932, s. 196-198). Vender me 

oss til Heimskringla var det ingen av mennene til Olav som for frå kongen sin, sjølv om dei 

var misnøgde. Det vil sei at Olav hadde like mange skip både på vegen til og frå Vendland. Så 

i staden for at Astrid sender vendiske skip med Olav tilbyr Sigvalde jarl å sigla med sine 

elleve skip saman med kongen i tilfelle det skulle vera sanning i rykta om eit bakhald 

(Heimskringla, 1951, s. 351). Ettersom at Astrid er gift med Sigvalde er det framleis venderar 

med i det eine skipet i fylgje til Sigvalde, noko som opnar for at Olav kan ha vorte redda opp 

av dei etter å ha hoppa i sjøen.  

  Tala på menn og skip som var med frå Noreg, som for i frå kongen sin, og som vart 

verande kan gje eit bilete av Olav både som konge og som krigar. På kongesida kan det sjå ut 

til at verdien av venskapen mellom kongen og folket står sterkare i Heimskringla. No gjev 

Olav aldri tidleg heimreise som eit alternativ i denne versjonen, og kanskje seier det og noko 

som Olav som konge, både med tanke på at han reknar med at når ein fyrst har sagt seg villig 

til å fylgja så er ein lojal fram til reisa er over og med tanke på at Olav ikkje er dumdristig når 

han er utanfor sitt territorium. På den krigerske sida får ein fram ein endå gjævare kjempe 

med så få skip, og ein understrekar kor mektig Olav er i forhold til motstandarane sine. Dette 

opnar òg for at Olav stolar på lukka han alltid har hatt med seg i strid, og trua han har, som 

ein god kristen, på at Gud er med han. Samstundes vert statusen hans som ein venesæl konge 

svekka kraftig.  

  Det er særskilt ei scene eg ynskjer å trekkja fram, og det er den i kapittel 108 som 

tykkjest mest ikonisk i soga om Olav Tryggvason, og det er den versjonen me kjenner frå 

Heimskringla. Einar Tambarskjelve skyt med bogen på Eirik jarl, og tredje gongen han 

spenner bogen vert den råka av ei anna pil.  
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Þá mælti Óláfr konungr: «Hvat brast þar svá hátt?». Einarr svarar: Nóregr ór hendi þér, 
konungr». «Eigi mun svá mikill brestr orðinn,» segir konungr, «tak boga minn ok skjót af» 

- ok kastaði boganum til hans. Einarr tók bogann ok dró þegar fyrir odd ǫrvarinnar ok 

mælti: «Of veykr, of veykr allvalds bogi» - ok kastaði aptr boganum, tók þá skjǫld sinn ok 

sverð ok barðisk (Heimskringla,  utg. Bjarni Aðalbjarnarson 1951, s. 356-7). 

‘Då sa kong Olav: «Kva var det som brast så høgt der?» Einar svara: «Noreg ut av di hand, 

konge». «Så stor brest var det vel ikkje,» sa kongen, «ta bogen min og skyt med», og kasta 
bogen til han. Einar tok bogen og drog han straks fram over odden på pila og sa: «For veik, 

for veik er kongens boge!» Så kasta han bogen attende og tok skjoldet sitt og sverdet og 

slost med’ (Heimskringla, omsett av Finn Hødnebø 1996, s. 200-1). 

Ser me så på same scena i OTOS har den eit litt anna utfall. Når Einar ymtar frampå at Olav 

har mista Noreg fordi bogen brast vart Olav sint, og svara at «Gud rår for det, ikkje bogen 

din». Like etter kjem ei scene som ikkje er inkludert i Heimskringla. Kongen prøvar sjølv å 

skyta på Eirik tre gongar med spyda sine, men tre gongar bommar han. Dette er ute av 

karakter til den gjæve krigarkongen som både kastar og tek i mot spyd med begge nevane, og 

aldri bommar. Olav tek dette derfor som eit teikn frå Gud om at tida hans som konge i Noreg 

er over, og at det er Eirik sin tur til å styra (OTOS, 1932, s. 230). Dette saman med at Eirik 

jarl hadde bytt ut Torsfiguren i stamnen med ein kross var eit teikn på at Gud ville at Eirik 

skulle ta over styret av Noreg (OTOS, 1932, s. 221).  

  Sjølv om den ikoniske sena om bogen som brest er så forskjellig i dei to sogene kjem 

det òg fram i Heimskringla at Olav meiner at det er Gud som skal rå for korleis det går, men i 

denne soga er det i høvet at mennene til Olav rår han til å flykta då dei ser at dei siglar inn i 

eit bakhald. Då seier Olav «…Ráði guð fyrir lífi mínu, en aldri mun ek á flótta leggja» - ‘Lat 

gud rå for livet mitt, men aldri skal eg leggja på flukt (Snorre, 1951, s. 355). Samstundes som 

me møter ein mann som lit på Gud ser me og ein framifrå konge som set æra si høgt. Skal ein 

fylgja soga til Odd Snorreson ser det ut til at det ikkje er æra som driv Olav i slaget ved 

Svolder. Ved fleire høve kjem problemstillinga ‘skam og ære’ fram som motivasjon i 

handlingane til Olav som viking og konge, og den sterke tradisjonen av hemn som rådde i 

vikingtida. Dette fylgjer med òg gjennom tida han reiser rundt og misjonerer. Når ein så kjem 

til slaget ved Svolder og slutten av soga ser det ut til at Olav gjev slepp på både 

vikingen/krigaren og kongen i seg, men fokuserer på det å vera ein mann av Gud. Det er til 

dømes nokre scener som skulle tykkjast å vera ute av karakter av det me har høyrd om Olav 

som krigar før. Det heile snur i den skjebnesvangre scena der bogen til Einar Tambraskjelve 

brest og ytrar at Noreg er tapt for Olav.  Etter OTOS  påpeikar Olav at det er det Gud som rår 

for, og ikkje bogen. Like etter bommar den framifrå og stødige krigaren Olav med spydet sitt 

tre gonger i eit forsøk på å råka Eirik jarl Håkonsson, og det er stadfestinga frå Gud om at 
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Olav si tid som konge er over. Sidan forsvinn Olav frå slaget. Korleis er uvisst, men alle 

teoriane som vert lagt fram gjev eit bilete av ein konge som sviktar både landet og folket sitt, 

og ein krigar som har slutta å kjempa. Det som står att er ein mann som ikkje lever for noko 

anna enn Gud, og det står høgare enn både æra og folka som har tillit til han.  

  Både opninga og avslutninga av soga ber preg av at Olav Tryggvason er eit trugsmål 

som mogeleg konge. Fyrst som ein nyfødd kongsson som må flykta landet, og til sist ein 

fallen konge som forsvann frå slaget på mystisk vis. Det er i begge tilfelle spørsmålet om 

styret av kongerike Noreg som skapar uro. Sjølv om det kjem fram av begge sogene at det er 

misjoneringa og omvendinga av folket som er hovudinteressa til Olav, kan det sjå ut til at det 

er kongerolla som er hovudfokuset for det norske folket, medan den rette trua kom med på 

kjøpet, medvite eller ikkje. Det siste me høyrer om Olav i prosaen i Heimskringla er: En 

hvernug sem þat hefir verit, þá kom Óláfru konungr Tryggvason aldri síðan til ríkis í Nóregi – 

‘Men korleis det no er, så kom  kong Olav Tryggvason aldri meir til Noreg’ (Heimskringla, 

1951, s. 368).  

5.2.2 Samanlikning og drøfting av prosa og skaldedikt 

Som kjend er finst det lite skaldedikting om Olav Tryggvason samanlikna med andre fyrstar, 

og mykje av gjerningane til Olav vert ikkje skildra i form av poesi, men som kjem fram i 

prosaen. Og ettersom at strofene om Olav anten handlar om vikingtoktene før han tok 

kristendomen, og om slaget ved Svolder er skildringane av Olav som krigar og konge. Det 

same gjeld prosaen ved skildring av dei same hendingane. I både Erfidrápa og OTOS vert 

Olav framstilt som ein krigslysten mann, fyrst som ein rastlaus hovding som er «huga på å 

herja og slåst», og sidan i av Hallfred i fyrste strofe av Erfidrápa som ein ‘fyrste som fremjar 

strid. Både dikt og prosa skildrar Olav som ein framifrå krigar, som kjempar hardt og gjer stor 

skade på fienden sin som er i overlegent fleirtal. I både dikta og prosaen vert Olav som konge 

skildra som raus og venesæl, men som manglar menn når det gjeld – mangelen på menn kjem 

særleg fram i OTOS. Når det kjem til skaldediktet er det i Erfidrápa, strofe 1 som kan tolkast 

som at det er Olav sine eigne menn som har forlate han før slaget. Det vert i SKP presentert 

eit forslag som tolkar det som at det var nokre av trønderane som ikkje ville støtta Olav, men 

held med Eirik jarl i staden. Sett i samband med dei to sogene kan det sjå ut til at den fyrste 

tolkinga passar med OTOS, og den andre med Heimskringla. Når det kjem til strofene etter 

slaget er fleirtalet av dei inkluderte i Heimskringla, men ikkje i OTOS, og det er derfor 

naturleg at dei samsvarer meir med teksten i Heimskringla. Der Odd legg fram fleire episodar 
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der vitne har sett teikn til liv av Olav etter slaget, er skaldediktinga og Heimskringla klåre på 

at denne forma for historier om Olav ikkje er noko anna enn eit resultat av håpefulle 

sørgande. Det dei to alternative sluttane for Olav representerer er at Olav plutseleg har gjeve 

avkall på alt han står for og kjempar for som konge med eit ansvar og eit folk som vil fylgja 

han. Denne versjonen av Olav er det berre OTOS som fremjar, medan det ser ut til at poesien 

og Heimskringla er samde om at Olav var ein framifrå krigarkonge som mot slutten ikkje 

hadde nok å stå i mot med og fall kjempande.  

  Det som òg skulle vera ventande om Olav Tryggvason er som Jørgensen kom fram til 

om Olav Haraldsson - at skaldediktinga om han – før han døydde og vart heilag – var det 

ingenting i skaldediktinga som skildra han som ein kristen mann, eller misjonær, trass i 

fokuset på nettopp dette i prosaen. Det som viser seg, er at trass i den mangelfulle diktinga om 

Olav Tryggvason, så vert avstanden han tek til heidendom nemnt i to helmingar av Óldr – og 

dette om ei tid før han har teke dåpen. Dette kan kanskje koplast til den scena OTOS skildrar 

at Olav ikkje vil blota saman med Valdemar. Her viser òg Olav avstand til heidendomen, utan 

at han har ein annan gud sjølv, men ser berre at dei gudane som vert tilbedne på hovet er av 

myrkre. Det same gjeld fyrste strofe i Óldr – han vert framstilt som negativ til heidendomen 

utan å ha noko anna religion å erstatta det med.  

5.2.3 Bruken av skaldedikt i prosa 

Som nemnt er det ikkje mange skaldedikt om Olav, og i dei to sogene er det nytta fleire av dei 

i Heimskringla enn i OTOS. Ikkje berre av strofer som handlar om Olav, men skaldedikting 

generelt. Som det vert nemnd i tidlegare gransking er bruken av skaldedikt i Heimskringla så 

gjennomgåande og spreidd utover sogene at det ser ut som at soga er bygt opp rundt dikta. 

Måten dei er integrerte i teksten på, som ein stadfestande repetisjon av det avsnittet skildra i 

prosaen over, gjer det tydeleg at dei kan nyttast som fotnotar. Det er semje om at forfattarar 

frå mellomalderen som nyttar skaldedikt på denne måten sjølv reknar dikta for å vera 

pålitelege kjelder. Det kjem derfor ekstra godt fram i dei siste strofene frå Hallfred at dei er 

meint å vera ein autoritet for å leggja den diskusjonen død, men dei historiske tolkingane i 

kongesoger som skaldedikta vert referert til varierer frå truverdige og pålitelege til dei særs 

tvilsame og tydeleg oppdikta (SkP, 2013 s. ccxiv). 

  Bruken av dikta i OTOS ser ikkje ut til å vera konsekvent. På somme områder er dei 

ein integrert del av teksten og kan ha den same repeterande og stadfestande funksjonen som 

me ser i Heimskringla, og somme gonger ha ein utfyllande versjon som ein mellomting 
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mellom kongesoge og islendingesoge, medan med til dømes Óldr er alle seks strofene samla i 

eit kapittel for seg sjølv nesten heilt til slutt som eit apropos. Dei same strofene er spreidd 

utover i fyrste del av soga i Heimskringla og skildrar dei forskjellige toktene Olav 

gjennomfører og sigrar i. Spørsmålet er kvifor det same ikkje er gjort i OTOS, då dei fleste 

andre strofene er nytta på den måten. Desse strofene er som nemnt tidlegare i analysen berre 

inkludert i AM 310, 4to-manuskriptet. Kanskje ville denne forfattaren inkludera desse 

strofene fordi dei skildrar ein viktig del av livet til Olav, og samstundes er det den fyrste 

strofa der som skildrar ein Olav i mot heidendomen. Årsaka til at dei ikkje er integrerte i 

teksten kan kom av at det er utfordrande å laga ein kronologi, både i strofene i seg sjølve, og 

til å setja saman med dei andre bitane av historia som kjem i frå så mange forskjellige kjelder. 

Dessutan vil det å setja dei strofene inn i ein kontekst understreka og heidra ein viking på tokt 

som herjar for moroskuld.  
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6 Konklusjon 

I denne oppgåva har eg tatt føre meg framstillingar av Olav Tryggvason i prosa og poesi med 

utgangspunkt i to forskjellige soger om han – ein av Odd Snorreson og ein frå Heimskringla. 

Eg har samanlikna sogene seg i mellom og mellom prosa og poesi. Etter mønster frå 

Jørgensen si gransking av Olav Haraldsson har eg sett på framstillinga av Olav Tryggvason i 

kategoriane konge, krigar og kristen. Av tidlegare gransking kan me sjå at det er vanleg å dela 

bode soga og livet til Olav inn i tre deler: 1) Ungdomstid i viking i utlandet 2) Konge og 

misjonær i Noreg 3) Slaget ved Svolder. Me veit òg at samanlikna med Heimskringla er det 

vanleg å rekna OTOS for å vera meir høgtsvevande og inneheld meir av underlege og 

fantastiske hendingar med eit klart mål – som lagt fram av Odd sjølv i prologen – om å fremja 

Olav som ein mann av Gud på same linje som Olav Haraldsson. I prologen av Heimskringla 

kjem det ikkje fram at det er eit mål einsarta for soga om Olav Tryggvason, men det kjem 

fram at forfattaren er medviten kjeldebruken sin og ein får inntrykk av at han til ei viss grad 

ynskjer å formidla det han reknar for å vera sant. Av dette kan me sei at OTOS ligg nærare ei 

skrønesoge og Heimskringla ei historisk soge. 

  Med det tidlegare gransking har presentert før var ikkje resultata i analysen 

overraskande. Etter dei tre delane det går an å dela soga inn i er det felles for begge sogene at 

det er krigaren som kjem best fram i den fyrste delen av soga, men at OTOS har lagt til nokre 

tidlege kristne element som skal peika fram mot kva som er i vent. Døme på det ser me i ei 

fylgje av stor kraft som fylgjer Olav i Gardarike. Fylgjer har opphav i mytologien, men kan i 

kristen tid nyttast som ein skytsengel. Olav hevdar sjølv at fylgja hans er naudsynt for å gjera 

det godt på hærferd – og ein får sjå at Olav har lukke med seg i alt. I tillegg reddar Olav seg 

sjølv og fylgje sitt i eit strandhogg med hjelp av å bruka krossen som teikn, og han oppsøkjer 

læra om kristendomen, medviten om at det finst ein annan og betre gud enn dei heidenske 

gudane han alltid har nekta å blota til. Det er i denne delen av soga at Olav vert døypt i 

Heimskringla og, men det tykkjest meir tilfeldig at han snublar over den rette trua. Vidare er 

det òg naturleg at Olav brukar livet sitt som konge på å misjonera, og me får sjå ein mann som 

er dedikert til kristendomen og brukar gjerne slue knep og nådelaus avretting i denne heilage 

krigen og omvendinga av Vest-Norden. Dette er og felles i begge sogene, men med færre og 

meir moderate fantastiske innslag og under i Heimskringla. Det er ikkje det forfattaren ser ut 

til å ha prioritert. I den tredje delen, slaget ved Svolder er det atter krigaren som dominerer, i 

den grad ein kan skilja kongen frå krigaren i eit slag om kongeriket Noreg. Det er framifrå og 
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imponerande ferdigheiter som kjem fram, og kristningskongen greier halda motstandarane 

unna ovleg lenge sjølv om det er tre allierte fyrstar han må stå i mot.  

  Om ikkje Olav som konge dominerer nokon av dei tre delane er det tydeleg at det er 

den underliggjande kategorien gjennom heile soga. Både han som rettmessig arving uvissa 

om kva som skjedde med han i slaget ved Svolder heng som eit trugsmål over fiendane hans i 

både fyrste og tredje del, og det er tydeleg ein viktig del av Olav både som menneske og 

person. I OTOS ser ein likevel at avslutninga på slaget og mysteriet rundt Olav si forsvinning 

vender fokuset attende på misjonæren. Han har gjort det han kunne for Gud i Noreg, og  no 

har god gjeve stafettpinnen over til ein annan. Då søkjer Olav å tena gud på anna vis.  

  I skaldediktinga er det mykje av dei same skildringane som går att. Både kongen, 

krigaren og misjonæren er representert. Fyrste strofe av Óldr av Hallfred Vandrædaskald slår 

eit slag for Odd Snorreson som vil fremja Olav Tryggvason på lik linje med Olav Haraldsson. 

Den inkluderer to unike referansar til kristendomen – negative haldningar til heidenskapen – 

som er svært sjeldan i så tidleg skaldedikting. Skaldedikting om Olav Haraldsson av den 

typen kristent innhald eksisterer ikkje før etter at han var død og rekna for kristen. Til 

gjengjeld er dette den einaste staden av skaldedikting om Olav me finn den typen tema. Elles 

er både kongen og krigaren sterkt representert med liten favør til krigaren, men som nemnd 

kan det i somme tilfelle vera vanskeleg å skilja dei to kategoriane. Ettersom at skaldediktinga 

er sterkast representert i Heimskringla er det òg naturleg at det er eit større samsvar til 

skaldediktinga der enn i OTOS. Dette kjem særleg fram i strofene etter slaget og både prosaen 

og skaldedikta slår hardt ned på rykta om at Olav kan ha redda seg frå slaget.  

  Med dikting som kjem i frå hirda til Eirik jarl er det framleis ein framifrå krigar og 

mektig konge me hovudsakleg får måla eit bilete av. Eit unntak finn me hjå Tord Kolbeinsson 

som ser ut til å gjera eit forsøk på å minska Olav som ein imponerande mann ved å om lag 

ikkje nemna han, men framhevar heller ein av hirda til Olav for ekstraordinære gjerningar. På 

denne måten kan han forklara suksessen til Olav med mennene han hadde med seg.  

  Som venta var har me vorte kjend med ein framifrå mann på alle vis, både i visdom, 

venleik, styrke og tru, og når slike eigenskapar kan skapa både så store motsetnadar og 

samstundes vera viktige støttespelarar gjev det eit grunnlag for gjæve forteljingar. Anten 

tradisjonen har helde seg frå munnlege kjelder frå Olav si tid, eller om  det er eit produkt av 

interesser i mellomalderen. Soga om den kristne krigarkongen er god lesnad.  
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Vedlegg 

Her finst strofene eg har jobba med i analysen. Strofer eller helmingar som finst i berre OTOS 

er skriven i kursiv, medan dei som berre finst i Heimskringla er skrivne med tjukk skrift. Dei 

som er felles i begge soger har normal skrift. Unntaket er dei tre strofene av Tord Kolbeinsson 

som berre er å finna i Heimskringla – som òg er skrive i normal skrift. Nummereringa er den 

same som i SkP, og i omsetjinga stør eg meg på både den i SkP og i den engelske omsetjinga 

til Andersson 

Hallfred Vandrædaskald 

ÓldR 

 (Samansetjinga av helmingar er ulik i OTOS og Heimskringla. Her har eg brukt den i  OTOS  

som er felles med SkP og som står som ei samla eining  OTOS.) 

1. Svá frák hitt, at hǫva 

  Hǫrgbrjótr í stað mǫorgum 

  (opt kom hrafn at heipta) 

  hlóð valkǫstu (blóði). 

Endr lét Jamta kindir 

allvaldr í styr falla 

(vanðisk hann) ok Vinða  

végrimmr (á þat snimma

2. Hættr vas hersa dróttinn  

  hjǫrdjarfr Gota fjǫrvi; 

  gollskerði frák gerðu  

  geirþey á Skáneyju. 

Bǫðserkjar hjó birki 

barklaust í Danmǫrku 

hleypimeiðr fyr Heiða- 

hlunnviggja –bý sunnan.

3. Tiðhǫggvit lét tyggi 

  Tryggva sonr fyr styggvan 

  Leiknar hest á lesti 

  ljótvaxinn hræ Saxa 

Vinhróðigr gaf víða 

Vísi margra Frísa 

blǫkku brúnt at drekka 

blóð kveldriðu stóði. 
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4. Hilmir lét at Holmi 

  hræskóð roðin blóði 

  - hvat of dylði þess hǫlðar?-  

  hǫrð ok austr í Gǫrðum. 

Rógs brá rekka lægir 

ríkr Valkera líki; 

herstefnir lét hrǫfnum 

hold Flæmingla goldit. 

5. Gerðisk ungr við Engla 

  ofvægr konungr bægja; 

  naddskúrar réd nærir 

  Norðimbra sá morð 

Barði brezkrar jarðar 

byggvendr, en hjó tyggi 

- grǫðr þvarr geira hríðar 

gjóði – kumrskar þjoðir 

6. Gerði seims (með sverði) 

  sverðleik í Mǫn skerðir 

  (eyddi ulfa greddir 

  ógnblíðr Skotum víða). 

Ýdrógar lét ægir 

eyverskan her deyja 

- Týr vas tjǫrva dýrra 

tírargjarn – ok Íra. 

 

Erfidrapa 

1. Þar hykk víst til mjǫk misstu 

- mǫrg kom drótt á flótta – 

gram, þanns gunni framði, 

gengis þrænzkra drengja. 

 

 

Næfr vá einn við jǫfra 

allvaldr tváa snjalla 

- frægrs til slíks at segja 

siðr – ok jarl inn þriðja.

3. Geta skal máls, þess’s mæla 

menn at vápna sennu 

dolga fangs við drengi 

dáðǫflgan bǫr kvǫðu: 

Baðat hertryggðar hyggja 

hnekkir sína rekka 

- þess lifa þjóðar sessa 

þróttarorð – á flótta. 
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10. Sukku niðr av Naðri 

naddfárs í bǫð sárari 

baugs – gerðut við vægjask - 

verkendr meginserkjar. 

Vanr mun Ormr, þótt Ormi 

alldýrr konungr stýri, 

hvars skríðr með lið lýða, 

lengi slíkra drengja. 

16. Ogræðir sá auða 

armgrjóts Trana fljóta 

- hann rauð geir at gunni 

glaðr – ok báða Naðra, 

Áðr hjaldrþorinn heldi 

hugframr í bǫð ranri 

snotr á snærivitni 

sunds Þórketill undan. 

18. Veitkat hitt, hvárt Heita 

hungrdeyfi skalk leyfa 

dynsæðinga dauðan  

dýrbliks eða þó kvikvan, 

Alls sannliga segja 

- sárr mun gramr at hvǫru -  

-hætts til hans at frétta - 

hvárttveggja mér seggir. 

19. Sagðr vas mér – né meira 

muni maðr sríð of bíða -  

lýðum firrðr ok láði 

landvǫrðr fyr sæ handan. 

Væri oss, þótt ærir 

elds þeim svikum belldi, 

heilalíkn, ef hauka 

hǫklifs, jǫfurr lifið 

20. Samr vas ǫrr of ævi 

oddbragðs, hinns þat sagði, 

at lofða gramr lifið, 

læstyggs burar Tryggva. 

Vesa kveðr ǫld ór éli. 

Ǫleif kominn stála; 

menn geta máli sǫnnu  

- mjǫks verr an svá – ferri.  

21. Mundut þess, es þegnar 

þróttharðan gram sóttu, 

- ferk með lýða líði 

landherðar – skǫp verða,  
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At mundjǫlks myndi 

margdýrr koma stýrir 

- geta þykkjat mér gotnar 

glíkligs – ór her slíkum. 

22. Enn segir auðar kenni 

austr ór malma gnaustan 

seggr frá sǫrum tyggja  

sumr eða braut of kumnum. 

Nús sannfregit sunnan 

siklings ór styr miklum 

(kannka mart við manna) 

morð (veifanarorði). 

 

Halldor ukristne 

Eiríksflokkr 

1. Út bauð jǫfra hneitir 

élmóðr af Svíþjóðu 

- sunnr helt gramr til gunnar -  

gunbliks liði miklu. 

Hverr vildi þá haulda 

hrægeitunga feitir 

- mǫr fekk á sæ sára 

sylg – Eireki fylgja. 

 

2. Eyna fór ok einu 

(unnviggs) konungr sunnan 

(sverð rauð mætr at morði 

meiðr) sjau tøgum skeiða, 

Þás húnlagar hreina 

hafði jarl of krafða 

- sætt gekk seggja ættar 

sundr – Skǫnunga fundar.

 

3. Fjǫrð kom heldr í harða 

- hnitu reyr saman dreyra; 

tungl skǫrusk þá tingla 

tangar – Ormr inn langi, 

Þás borðmikinn Barða  

brynflagðs Reginn lagði 

- jarl vann hjalms at holmi 

hríð – við Fáfnis síðu. 
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4. Gerðisk snarpra sverða  

- slitu drengir frið lengi, 

þars gollin spjǫr gullu -  

gangr of Orm inn langa. 

Dolgs kvǫðu framm fylgja 

fráns leggbita hǫnum 

sænska menn at sennu  

sunnr ok danska runna. 

5. Hykkat vægð at vígi, 

- vann drótt jǫfur sóttan 

fjǫrð komsk jarl at jǫrðu 

ógnharðan sik spǫrðu, 

Þás fjarðmývils færðuð, 

folkharðr, á trǫð Barða 

- lítt vas Sifjar Sóti 

svangr – við Orm inn langa. 

6. Het á heiptarnýta 

hugreifr – með Ǫleifi 

aptr stǫkk  þjóð of þoptur -  

þengill sína drengi, 

þás hafvifta hǫfðu 

hallands of gram snjallan 

- varð fyr Vinða myrði  

vápneiðr – lokit skeiðum. 

7. Drógusk vítt at vígi 

Vinða skeiðr, ok ginðu 

Þriðja hauðrs á þjóðir 

þunn gǫlkn éarnmunnum. 

Gnýr varð á sæ sverða;  

sleit ǫrn Gera beitu; 

dýrr vá drengja stjóri; 

drótt kom mǫrg á flótta. 

8. Hjalmfaldinn bar hilmi 

hrings miklu þingi 

- skeiðr glæstu þá þjóðir -  

þangat Ormr inn langi. 

En sunnr at gný Gunnar 

glaðr tók jarl við Naðri; 

áðr varð egg at hrjóða 

ættgóðr Hemings bróðir. 
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Tord Kolbeinsson 

Eiríksdrápa/Belgskakadrápa 

6. Meinrennir, brá – manna 

margs fýsa skǫp -, varga, 

ljóða lítlu siðar 

læ Hǫkunar ævi. 

Enn til lands, þess’s lindar 

láðstarfr vegit hafði 

hraustr, þás herr fór vestan, 

hykk kómu son Tryggva. 

7. Hafði sér við særi 

- slíks vas vǫn at hǫnum – 

auðs, an upp of kvæði, 

Eirekr í hug meira. 

Sótti reiðr at rǫðum  

- rann engi því manna -  

- þrályndi gafsk Þrændum - 

þrænzkr jarl konung sænskan. 

8. Þar vas hjalmaðs herjar 

Hropts við dreyrgar toptir 

…  

…  

Orð fekk gótt, es gerði 

grams vǫrn blǫum hjǫrvi 

(hǫll bilar hára fjalla,) 

Hyrningr (áðr þat fyrnisk). 

 


