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Formæli 

Ætlanin við hesum bóklingi, sum Hans Jacob Debes, professari, 

hevur skrivað, er at geva næmingunum eina søguliga lýsing av 

Noregs ríki ta tíðina, tá ið Ólavur Haraldsson var Noregs kongur. 

Bóklingurin, sum byggir á útvarpsfyrilestur hjá Hans Jacob 

Debes ólavsøkudag 1980, hóskar sjálvsagt sum evni í 

søguundirvísingini og verður givin út samstundis sum 

„Rýmingurin av Stiklastøðum", ið er søgulig skaldsøga, sum 

norðmaðurin Káre Holt hevur skrivað, og sum Oskar Hermansson 

hevur týtt. 

Hetta verður gjørt, tí bóklingurin hóskar eisini at lesa saman við 

skaldsøguni. Tann søguliga lýsingin gevur næmingunum eina vitan 

um Ólav Haraldsson og hansara tíð og møguleika betur at skilja 

persónarnar og hendingarnar í skaldsøguni. 

Fremst í bóklinginum er kort við staðarnøvnum, sum verða nýtt, 

og aftast er ættartalva Haralds Hárfagra. 

Føroya Skúlabókagrunnur 
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Um Ólav Haraldsson og 

Noregs ríki 

Søgan um Ólav Haraldsson er ikki bert søgan um ein mann. Hon er 

søgd so ofta, og henni hongur so nógv uppií: spurningurin um 

savningina av Noregi í eitt ríki, spurningurin um trúarskiftið í 

Noregi og metingin av einum tíðarskeiði - víkingatíðini - er saman 

við nógvum øðrum ein partur av søguni um Ólav Haraldsson, Ólav 

Digra, Ólav Halga. Neyvan nakar annar spurningur í Noregs søgu 

hevur havt so stóran áhuga hjá norskum søgumonnum - og teir eru 

nógvir - sum spurningurin um, hvussu ríkissavningin og kristningin 

fóru fram. Enn í dag er ósemjan stór, og nógvir spurningar eru 

ógreiddir. 

Hin fyrsta rískissavningin 

Semja tykist tó at vera um, at ríkissavnararnir vóru tveir: Haraldur 

Hárfagri og Ólavur Haraldsson. Kanska kann Sverri kongur koma 

afturat. Til tess at skilja verk Ólavs er neyðugt at leita aftur í 

søguna; tí hagar ganga nógvir og ofta fløktir træðrir aftur. 

Haraldur Hárfagri tók vald sítt út frá Vesturlandinum. Haðan 

tykjast tær størstu víkingaferðirnar at vera gjørdar, og har eru 

funnir teir størstu gravfundirnir, m.a. Ásubergsheygurin við 

víkingaskipinum. Alt bendir á ríkidømi hjá teimum, sum nakar 

farvegur er eftir, t.e. hjá stórættunum. Hildið verður, sum mangt 

bendir á, at Vestfoldkongarnir eru komnir eystaneftir - um 

Vermaland, Upplondini, út til Vestfold og hava víðkað vald sítt 

haðan norðureftir. Harafturímóti var Víkin - landið við 

Oslo-fjørðin - oftast undir donskum yvirræði, beinleiðis ella 

óbeinleiðis. 

Tá ið Haraldur Hárfagri var á leið norðureftir, hitti hann í 

Trøndaløgum Norðurlendingahøvdingin Hákun Grótgarðsson. 

Orsøkin til herferð hansara suðureftir mundi ivaleyst vera at gera 
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enda á teimum vesturlendsku høvdingunum, sum so at siga sum 

sjórænarar gjørdu siglingarleiðina um Vesturlandið ótrygga og 

harvið darvaðu handlinum suður- og norðurum. Hetta eydnaðist 

Haraldi og Hákuni. 

Møguliga gjørdist Hákun Grótgarðsson maður Haralds Hárfagra 

í Trøndaløgum. Ið hvussu er búsettist hann inni í Tróndheimsfirði 

og har, á garðinum á Løðum, kom eftir hann at sita hin mæta ættin 

- sum meira skal hoyrast um seinni. 

Víkingaferðir 

Víkingaferðir og handil, fólkavøkstur og nýrudding høvdu brotið 

karmarnar um tey gomlu ættasamfeløgini, og ófriðarligt tykist at 

hava verið. Tað var undir hesum viðurskiftum, at Haraldur 

Hárfagri kom til Vesturlandið, og í tí mikla bardaganum í 

Havursfirði, stutt fyri ár 900, vann hann á hesum víkingum og 

sjórænarum. Eftir henda bardaga verður Haraldur í fornum 

skaldakvæðum nevndur „kongur norðmanna". Alt bendir á, at 

Haraldur Hárfagri var fyrsti maður, sum av sonnum kundi bera 

hetta navn. At ein maður kundi vera kongur yvir øllum Noregi 

hevði sum treyt, at nøkulunda friðarligt var í landinum. Haraldur 

fekk fimmti ár at ráða í, og eftir øllum at døma hevur hann verið 

førur fyri at halda uppi valdi sínum. Til tess at fáa bilbugt við 

víkingunum gjørdi hann sáttmála við enska kongin Aðalstein, ið 

fekk - sum ikki var óvanligt tá á døgum - son Haralds Hárfagra, 

Hákun, í fostur - ella heldur at siga sum gísla. 

Hetta - at ein maður hevði tikið sær vald yvir øllum Noregi - 

soleiðis, at landið nú var eitt ríki undir einum kongi, hevði 

sjálvandi borið í sær, at nógvir menn, kongar og hersar (høvdingar) 

og aðrir við tignarnavni, høvdu mist tað vald, teir einaferð høvdu 

havt. Tí er ikki løgið, at søgan sigur frá stórari mótstøðu og 

misnøgd. Í íslendskum søgum verður sagt, at Haraldur Hárfagri tók 

óðalin frá bóndunum og legði skatt á teir. Millum norskar 

søgumenn hevur nógv kjak verið um, hvussu hetta er at skilja. 

Skattur, sum vit kenna hann, var ókendur ta á døgum. Millum yngri 

søgumenn tykist uppfatanin at vera tann, at Haraldur Hár- 
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fagri kravdi bøtur av landspørtum, sum høvdu gjørt mótstøðu, at 

summir máttu seta jørð sína í veð eina tíð, og at hann legði undir 

seg jørð teirra, sum falnir vóru í bardøgunum ella høvdu sloppið 

sær av landinum. Hetta kann tó eisini skiljast, sum at stórmenninir 

kendu, at teir høvdu mist tey rættindi, sum jarðarognir teirra høvdu 

givið teimum, uttan at sjálv jørðin var tikin frá teimum. 

Útflyting vestureftir 

Tá ið íslendskar søgur seta útflytingina vestureftir í samband við 

valdtøkuna hjá Haraldi Hárfagra, so er hetta neyvan rætt. Hon var 

byrjað væl fyri ta tíð. Men hon kann hava samband við útflytingina 

til Íslands, við tað at Ísland varð funnið júst um hetta mundið. 

Haraldur Hárfagri fekk ikki í lag nakra fasta fyrisitingarskipan 

fyri nýggja ríki sítt. Stórmenninir vóru bert persónliga bundnir at 

honum. Tann rættarskipan, sum var, var bert staðbundin - vaksin 

fram av tørvinum í bygdaløgum og ættlondum, og høvdingarnir 

har sótu eftir við umleið sama valdi sum fyrr, tá ið Haraldur var 

deyður; og mætastir teirra millum vóru jallarnir á Løðum. Soleiðis 

datt ríkið sundur aftur. Undir soni Haralds Hárfagra, Eiriki 

Blóðøks, fekk danakongur aftur valdið yvir Víkini. Á Upplondum 

sótu enn sjálvstøðugir smákongar; í Trøndaløgum sat Sjúrður jallur 

á Løðum við valdinum, og á Vesturlandinum var støðan ótrygg. 

Hugsanin um Noreg sum eitt ríki doyði kortini ongantíð út aftur 

- hóast veruleikin mangan var lítið meira enn eitt eiti. Tá ið Hákun 

Aðalsteinsfostri var komin úr Onglandi og hevði rikið bróðurin 

Eirik Blóðøks av landinum, var skilið betri. Hann fær heiðurin fyri 

at hava gjørt ta nýggju tingskipanina og landverjuskipanina - 

„leiðangurin". 

Samfelagsskipanir 

Ættin bant ikki so nógv saman sum fyrr. Landumráði - 

„territorium" - var grundarlagið. Altingini, almannatingini, 

gjørdust 
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umboðsmannating, løgting, við føstum tali á umboðsmonnum, 

nevndarmonnum, sum vóru tilnevndir av kongsins ármonnum 

(sum stóðu fyri teim stóru kongsgørðunum) millum skynsamastu 

bøndur. Henda skipan fekk eisini gildi í Føroyum. Við 

løgtingunum fekst eitt nógv fastari samstarv millum kong og ting. 

Tær fyriskipanir, sum kongur fekk samtyktar á løgtinginum, 

gjørdust lógir, og tingini vóru friðhalgar og ovastu samkomur, tá ið 

tey vóru saman innan tey vebond (vígd bond, sum stikaðu inni 

sjálvan tingstaðin) sum løgmaður ella løgsøgumaður skuldi lata 

gera á tingstaðnum. Við viðtøkum á løgtingunum var 

rættargrundarlagið fyri einum norskum ríki bygt upp. Eftir 

landverjuskipanini fekk kongur nú rætt til at útskriva herfólk og 

skip eftir føstum reglum í øllum ríkinum. Við hesum báðum 

skipanum var Noreg nógv meira enn fyrr ein politisk eind - eitt 

ríki. 

Gjøgnum alla Noregs gomlu søgu, og yngru við, eru 

viðurskiftini við Danmark ein týðandi táttur. Synir Eiriks Blóðøks, 

sum Hákun Aðalsteinsfostri hevði tikið valdið frá, fóru til 

Danmarkar at leita sær hjálp, og í 960 fall Hákun Aðalsteinsfostri í 

sjóbardaga við Harald Eiriksson, sum nú gjørdist kongur, nevndur 

Haraldur Gráfeldur. Men hóast hann var settur í Noregs kongsstól 

við danskari hjálp, tóktist hann dønum ov sjálvráðin, og danir 

styðjaðu tí tann útlagna Laðajallin Hákun, sum um leið 970 drap 

Harald Gráfeld og harvið fekk hevnt faðir sín Sjúrð jall, sum 

Haraldur hevði dripið. 

Tað var um hetta mundið vorðið ein grundsetningur, at tann, ið 

arva skuldi Noregs kongsstól, hann mátti vera ættaður frá Haraldi 

Hárfagra. Men Hákun jallur var ikki av hansara ætt. Hansara fedrar 

vóru komnir av Hálogalandi. Hákun gjørdist jallur - ella uppsitari - 

hjá danakongi Haraldi Blátonn og sat við hesum valdi í 25 ár. Tað 

tykist tó, sum at eisini Hákun jallur royndi at halda seg so leysan 

av danakongi, sum til bar. Hann herjaði í Víkini, sum danakongur 

kannaði sær, og tað var í hesum sambandi, at Sveinur Tjúguskegg í 

985 sendi móti norðmonnum hin herviliga Jómsvíkingaflota, sum 

varð bardur niður í hinum minniliga bardaganum í Hjørungavági. 

Hákun jallur varð stutt 
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eftir dripin Tað segðist, at hann toldi ikki sigurin; hann gjørdist 

hástórur og frekur, so fólkið reistist ímóti honum. 

Ólavur Tryggvason og kristningarroyndir 

Um hetta mundið kemur nýggjur maður inn í søguna. Ólavur 

Tryggvason, sonur ein undirkong hjá Hákuni Aðalsteinsfostra í 

Víkini, kom heim at krevja kongsvald sum ættmaður Haralds 

Hárfagra. Hann hevði verið víða í víkingi. Trøndur tóku hann til 

kong á Oyrartingi, og seinni varð hann viðurkendur sum kongur í 

Víkini, á Vesturlandinum, á Hálogalandi, og við honum byrja 

norskar kongsroyndir, ymiskt eydnaðar, at leggja upprunaliga 

norsk niðursetursamfeløg fyri vestan undir norskt kongsvald. 

Ólavur Tryggvason var kristin maður, og tað var møguliga á 

hansara døgum, at føroyingar, íslendingar og grønlendingar tóku 

við kristindóminum, hóast striltið mundi ganga. 

Kongstíð Ólavs Tryggvasonar var stutt. Trúarpolitikkur hansara 

- kristningin - fekk mótstøðu; men serliga vóru tað viðurskiftini við 

danakong, sum feldu hann. Sveinur kongur Tjúguskegg fekk son 

Hákunar jals, Eirik jall, í part við sær og harafturat Svøríkis kong, 

Ólav Skotkonung. Afturímóti tykist Ólavur Tryggvason at hava 

leita sær stuðul eystanfyri - hjá Bolislav hertoga av Póllandi, sum 

hevði lagt Vendland undir seg og harvið kundi leggja trýst á danir. 

Í hinum tiltikna bardaganum í Oyrarsundi móti tveimum kongum 

og einum jalli fall Ólavur Tryggvason um ár 1000. 

Danakongur fekk aftur einaferð Víkina, Svøríkiskongur Ranríki 

móti eystri, og tað, ið eftir var, fingu brøðurnir Sveinur og Eirikur 

Hákunarsynir at sita við sum jallar hjá danakongi. Hann legði seg 

tó lítið út í norsk viðurskifti, tí hann fór nú undir at taka Ongland. 

Hetta eydnaðist í 1013, og var hann tá kongur yvir Danmark, 

Noregi og Onglandi - ein hin mætasti kongur í Evropa. 

Í Noregi vóru stórættirnar um at styrkja støðu sína aftur. 

Kongsvaldið var veikt, og ríkið hjá Haraldi Hárfagra var farið fyri 

einki. Men kortini var kongstanki Haralds ikki deyður. 
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Kristin víkingakongur kemur heim - Ólavur Haraldsson 

Í 1015 kom aftur ein mætur víkingur heim til Noregs at krevja 

kongsvald. Hann hevði verið í mangari orrustu í Fraklandi, 

Onglandi, møguliga heilt suður í Spania. Snorri Sturluson nevnir í 

„Heimskringlu" fimtan orrustur, áðrenn hann kom til Noregs. 

Hesin maður var Ólavur Haraldsson. Faðir hansara, Haraldur 

Grenski, hevði verið danskur undirkongur í Vestfold. Hann var so 

heppin, at beint eftir at hann var komin til Noregs, fekk hann í 

sjóbardaga hendur á sjálvum tí unga Hákuni jalli, sum slapp at 

tiggja lív við at fara av landinum. Hann fór til Onglands. Ólavur 

Haraldsson helt suður við landi og síðan beint á Upplondini, har 

móðir hansara Ásta var gift við einum av smákongunum har, Sjúrði 

Sýr. Tað eydnaðist honum - við góðum og við illum at fáa allar 

fimm Upplandakongarnar at góðtaka seg sum yvirkong; annars 

høvdu kongarnir á Upplondum verið teir mest sjálvstøðugu 

stórmenninir í Noregi. 

Haðan fór Ólavur Haraldsson í Tróndheimin og Guðbrandsdalin. 

Sveinur jallur og Einar Tambarskelvir royndu at savna lið, men 

valdu at halda undan við flota suður í Víkina. Har barst flotunum 

saman pálmasunnudag í 1016. Ólavur Haraldsson vann sigur og 

varð tikin til kongs á løgtingunum fyri bæði vestan og norðan fjall. 

Hákun jallur var, sum nevnt, farin av landi, og nú fór eisini bróðir 

hansara Sveinur, og hann doyði stutt eftir. Ólavur hevði tá valdið 

yvir øllum Noregi. 

Kongsins menn? 

Tað tykist týðuligt, at nógvir av stórkongunum ófegnir gingu undir 

henda nýggja kong. Vit kenna nøvnini á summum teirra: Einar 

Tambarskelvir, sum á sinni hevði staðið undir liðini á Ólavi 

Tryggvasyni á „Orminum Langa", men sum hevði fingið grið frá 

Eiriki jalli; hann var nú ein hin mætasti maður í Noregi; tann ríki 

Tórir Hundur av Hálogalandi, Hárekur av Tjóttu og Erlingur 

Skjálgsson, sum í ríkidømi og veldi gekk fram um allar aðrar 

menn. Hesir menn - og nógvir við teimum - vóru sterkari undir 
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fremmandum kongum, sum sjáldan komu til Noregs, enn undir 

einum sterkum kongi sum Ólavi Haraldssyni; men Sveinur jallur 

var deyður í útlegd, og Hákun jallur útlagin í Onglandi. 

Sveinur Tjúguskegg, danakongur, var deyður nú, og sonur 

hansara Knútur hin Mæti var kongur eftir hann bæði í Danmark og 

Onglandi. Umframt hesi veldi helt hann fast um rætt sín til Noregs 

kongsstól og viðurkendi ikki Ólav Haraldsson. Hann hevði 

mangan í loynd sendimenn í Noregi og royndi við stórum gávum 

og lyftum og mutri at fáa teir í part við sær móti Ólavi, og tað 

skilst, at summir teirra fóru heilt til Onglands at hitta Knút kong, 

eitt nú Einar Tambarskelvir. 

Tíðarhvarv 

Víkingatíðin var nú um at vera av. Ólavur Haraldsson var sjálvur 

ein hin seinasti víkingahøvdingin. Eftir tær leyst skipaðu 

víkingaferðirnar, tá ið einstaklingar ella nakrir stórmenn í felag 

fóru heiman at ræna og handla, komu nú kríggj millum ríki. 

Handilin tykist at hava verið í minking. Frísarnir høvdu havt tað 

mesta av handlinum millum Norðurlond og meginlandið. Hjá 

teimum hevði gingið afturá í stórum, og norðbúgvar høvdu ikki 

fyritreytir at koma í teirra stað. 

Hetta, at handilin minkaði, bar í sær, at teir partar av Noregi, har 

handilin hevði havt størstan týdning, ikki høvdu sama týdning sum 

fyrr, serliga Vesturlandið. Tað verða teir partar, har landbúnaðurin 

var álitið, sum komu fram bæði búskaparliga og politiskt: 

Trøndaløg og Upplondini. Hetta bar eisini í sær broytingar millum 

stættirnar í samfelagnum. Nú herjingin og handilin, sum hevði 

verið grundarlagið undir valdstøðuni hjá vesturlandshøvdingunum, 

gekk aftur, so minkaði samstundis týdningur teirra sum leiðandi 

samfelagsstætt. Afturfyri er tað bóndasamfelagið við sínum 

stórættum, sum gongur fram. Tað var rætturin til jørð, sum gav 

vald. 

Hesi viðurskifti hjálptu til at styrkja stjórnarvaldið og 

kongsvaldið. Grundarlagið undir kongsvaldinum var tað nógva 

jarðargóðs, sum kongur átti, og tørvur samfelagsins á friði og trygd 

13 



fyri ogn. Eisini tingskipanin verður útbygd hesa tíðina, soleiðis at 

Upplondini komu við. Hildið verður, at Ólavur Haraldsson var 

fyrsti ríkiskongur á Upplondum. 

Politikur og kristning 

Tað vóru tvinnar umstøður, sum voldu Ólavi Haraldssyni teir 

meinastu trupulleikarnar: kristningarverk hansara og 

uttanríkispolitikkurin. 

Kristindómurin var ikki ókendur í Noregi. Hákun 

Aðalsteinsfostri var kristin maður, men hann var eftir øllum at 

døma nóg stórur politikari at skilja, at sum var, var ikki 

framkomandi við hesi læru. Ólavur Tryggvason hevði roynt, 

serliga á Vesturlandinum og í Trøndaløgum. Mótstøðan hevði 

verið stór, men nakað man hann hava vunnið. Í Víkini var 

kristindómurin kendur frá teirra donsku tíðini, og alt tað samband, 

norðmenn høvdu havt við kristnað fólk bæði fyri vestan og sunnan, 

má hava havt onkra ávirkan. Men á Upplondum var Ólavur 

Haraldsson hin fyrsti trúboðanarkongurin - og har varð ikki farið 

fram við mýkindum. 

Kristindómur og maktpolitikkur vóru hjá honum partar av somu 

søk. Sjálvt Snorri Sturluson, sum sigur frá teirri „almennu" 

Ólavssøguni, soleiðis sum hon var vorðin til, eftir at Ólavur hevði 

verið halgimenni í eini tvey hundrað ár, sleppur ikki uttan um 

harðskapin (sum vendast skal aftur til). Ólavur Haraldsson - sum 

eftir søgnini skuldi vera doyptur í Fraklandi - hevði sín egna 

hirðbiskup við sær til Noregs, ein enskan mann, Grimkil at navni. 

Teir báðir bygdu upp ta fyrstu kirkjuskipanina, og Noregs kirkja 

var eins og tann danska og svenska løgd undir erkisetrið í Bremen. 

Útlendskur ágangur - Ólavur missir vald sítt 

Men uttanríkispolitikkurin var nógv meira avgerandi. Ólavur 

Haraldsson hevði við valdtøku sínari gjørt seg inn á áhugamálini 

hjá bæði Danmarkar kongi og Svøríkis kongi. Tað eydnaðist 

honum at koma til sættis við Svøríkis kong, Ólav Skotkonung, 
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fekk hann við sær at herja í Danmark og giftist við dóttur hansara 

Ástrið. 

Heldur ikki sviakongur mundi kenna seg ov tryggan fyri Knúti 

danakongi, sum ráddi yvir sonnum stórveldi. Eingin kundi ivast í, 

at einaferð fór samanbresturin at koma. Hetta hendi við Ánna 

Halgu í Skána í 1026. Sannlíkt er, at bardagin endaði óavgjørdur. 

Knútur hin Mæti fór heimaftur og gjørdi seg til at herja á Noreg. 

Tá fór vald Ólavs av álvara at ridla. Norðmenn yvirhøvur mundu 

halda, at Knútur hin Mæti var so sterkur, at lítið mundi hjálpa at 

halda ímóti. Ið hvussu er fóru nú so at siga allir stórmenn frá Ólavi 

Haraldssyni. Helst mundu høvdingarnir vóna at fáa gamla vald sítt 

aftur undir fremmandum kongi, og bøndurnir tykjast varnir at hava 

hildið seg uttanfyri. Undir hesum umstøðum mundi vera ótryggast 

at halda við taparanum. Allir teir størstu - Einar Tambarskelvir, 

Hárekur av Tjóttu, Tórir Hundur og Erlingur Skjálgsson fóru nú frá 

Ólavi Haraldssyni. Longu tá ið Knútur hin Mæti var á leiðini til 

Noregs við stórum flota, var Noreg brostið av Ólavs hond. Alt 

Noreg gekk uttan svørðsslag undir Knút kong. 

„Norðmenn mót norskum stríða" 

Tá ið Knútur hin Mæti var heimafturfarin, gjørdi Ólavur 

Haraldsson eina roynd afturat at vinna landið aftur. Hann hevði tá 

bert fá skip, og hann fekk lítlan og ongan stuðul frá fólki. Meðan 

hann sigldi norður við landi, savnaði Erlingur Skjálgsson stórt lið, 

og í bardaga út fyri Boknfirði varð Erlingur dripin. Við hesum 

drápi var ein av sterkastu mótstøðumonnum Ólavs burtur. Men nú 

savnaðu synir Erlings stórar herar móti Ólavi - bæði lendar menn 

og skipsformenn. Sjálvt Kálvur Árnason, sum hagartil hevði verið 

ein av trúgvastu monnum Ólavs og átti fleiri brøður í liði hansara, 

fór nú í part við Hákuni Eirikssyni, sum Knútur hin Mæti hevði 

sett til jall fyri seg í Noregi. 

Tá mátti Ólavur ganga frá skipum sínum og fara um land við 

fáum monnum og húski sínum - konuni Ástrið og dóttur teirra 

Úlvhild, frilluni Alfvivu og syni teirra Magnusi. Hann fór fyrst 
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til sviakongin Ønund, ið var svágur hansara, og haðan eystur í 

Garðaríki, Russland, til Jaroslav kong, ið var giftur við konusystur 

hansara Ingigerð. Hetta var í árinum 1028. 

Heimaftur úr Garðaríki 

Ólavur fekk tó ein møguleika afturat. Hákun jallur doyði longu 

árið eftir. Hann hevði verið í Onglandi eftir festarmoy sínari, og á 

heimleið til Noregs gekk skipið burtur. Hann var seinasti maður av 

teirri einastu ættini - jallaættini á Løðum - sum kundi kappast við 

ættarmenn Haralds Hárfagra um Noregs krúnu. Hetta kom 

stórmonnunum illa við. Knútur hin Mæti sendi son sín Svein, sum 

hann átti við frilluni Alfvivu, til Noregs. Móðirin var við. Men tey 

vóru illa dámd, og Sveinur fekk ongantíð nakað veruligt vald. 

Ólavur Haraldsson var eysturi í Russlandi, og sonurin Magnus 

var við honum. Tá ið øllum var greitt, at Hákun jallur fór ikki at 

koma afturíaftur, sendu viðhaldsmenn Ólavs boð eftir honum. Tað 

var ein av trúgvastu monnum hansara, Bjørn Stallari, sum bar 

honum boðini. 

Bardagi á Stiklastøðum 

Á sumri 1030 var Ólavur Haraldsson aftur í Noregi. Stórmenninir 

ræddust kongsins hevnd og fóru undir at skipa stóran her. Snorri 

Sturluson sigur, at teir savnaðu alla almúgu, bæði tegn og træl. 

Men teir, ið hildu við Ólavi Haraldssyni, gjørdu seg eisini til. 

Kálvur Árnason, gamli vinmaður Ólavs, leiddi bóndaherin móti 

kongsherinum, sum var nógv minni. Á odda gingu eisini Tórir 

Hundur og Hárekur. Hin snildi Einar Tambarskelvir var ikki 

afturkomin úr Onglandi, har hann helt til hjá Knúti kongi; hann 

gav sær góðar stundir. 

Snorri Sturluson veit, at herunum barst saman hin 29. juli á 

middegi, og at Ólavur Haraldsson fall fyri nón. Torstein 

Knarrasmiður høgdi til Ólavs við øks og rakti hann á vinstra bein 

oman fyri knæ. Hetta høgg var so meint, at kongur mátti styðja seg 

við 
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ein stein; hann kastaði svørðið frá sær og bað Guð hjálpa sær. Tá 

legði Tórir Hundur svørðið til hansara; hann rakti hann undir 

brynjuna, so oddurin stak upp í búkin. Tá hjó Kálvur - møguliga 

ein annar Kálvur enn Kálvur Árnason - til hansara, og høggið kom 

vinstrumegin á hálsin. Hesi trý sár veittu kongi lívlát. 

Víkingakongur verður halgimenni 

Tá var Ólavur Haraldsson deyður. Hann vann ikki aftur tað ríki, 

hann hevði mist. Og kortini hendi tað løgna, at Ólavur Haraldsson 

- sum Ólavur Halgi - helst fekk størri týdning og størri vald í ríki 

sínum í deyðanum enn í lívinum. Tí nú verður søgan um henda 

kong, sum endaði dagar sínar júst á sama hátt sum teir flestu av 

undanmonnum sínum, og sum í veruleikanum ikki líktist so nógv 

frá teimum, til eina halgisøgu. Í grundini er hon so lík nógvum 

øðrum halgisøgum. Har Ólavur kongur var fallin kom lekjandi 

kelda upp. Blóð hansara hevði grøðandi megi, og við hansara hjálp 

fóru hølt til gongu, og blind fingu sjónina aftur. Hann gekk í 

dreymi fyri fólki við áminningum og ávaringum. Hár og neglir á 

likami hansara máttu skerast á hvørjum ári. 

Dýrkanin av hinum halga Ólavi mundi taka seg upp heilt stutt 

eftir deyða hansara. Snorri Sturluson skrivar, at „tá varð sett við 

lóg um Noreg allan at halda hátíð Ólavs kongs Halga, og tann 

dagur varð straks hildin sum tær mestu hátíðir". Hann nevnir, at 

eisini í Danmark var ólavsvøka hildin, og frá øðrum heimildum 

vita vit, at eisini í Onglandi var deyðadagur Ólavs kong hildin sum 

kristin hátíð. 

Og hjá okkum í Føroyum halda vit hana enn í dag - so nógv ár 

eftir bardagan á Stiklastøðum. 

Frá einum søguligum sjónarmiðið er tað greitt, at Ólavur gjørdist 

heilt annar maður í deyðanum enn í lívinum. Sum kongur var hann 

als ikki halgimenni; hann var víkingur og krígsmaður sum so 

mangur annar - eisini eftir, at hann hevði tikið við kristnari trúgv. 
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Snorri og Ólavur 

Hjá Snorra Sturlusyni er skilligt, at ringt er hjá honum at geva eina 

heilskapaða persónslýsing av Ólavi. Tá ið Snorri sigur, at Ólavur 

var væl siðaður maður og væl sintur, so rímar hetta mangan illa við 

egnu frásøgn hansara. Eftir henni fór hann harðliga fram móti 

mótstøðumonnum sínum; hann brendi hús og bygdir, tók gíslar og 

læt menn meinsla. Av Upplandakongunum læt hann stinga eyguni 

út á einum og tunguna skera úr einum øðrum. Snorri Sturluson 

sigur eisini, at harðskapur hansara og tað, at hann var so grammur 

eftir fæ, og harumframt fleiri sera ódámlig dráp, vóru orsøk til 

mótstøðuna. Tað skilst als ikki av heimildunum, at 

trúarspurningurin hevur verið so avgerandi. Og tað er neyvan 

nakað undarligt; ein víkingakongur og eitt halgimenni eru tvey 

fyribrigdi, ið hóska illa saman; ein sovorðin maður passar illa inn í 

tíðina. 

Tað er ikki, fyrr enn vit nærkast Stiklastøðum, at 

halgimennisljómin fer at lýsa um hann - eisini hjá Snorra 

Sturlusyni. Ivaleyst er ikki ilt at skilja, hvussu hetta er hent. Í 

Noregs søgu tykist tað at hava havt størri týdning, hvat ið fólk hava 

hildið um Ólav, enn hvat hann veruliga var. Fólksins trúgv skapaði 

ein veruleika, sum var nógv sterkari enn tann reint søguligi. 

Meting 

Ólavur misti ikki ríki sítt orsakað av rættvísi síni. Tað var ikki 

meira rættvíst, at hann skuldi ráða heldur enn høvdingarnir. Av 

Upplandakongunum vóru summir eins nær í ætt við Harald 

Hárfagra og Ólavur Haraldsson. Hann hevði tikið valdið frá 

høvdingunum; tí styðjaðu teir Knút hin Mæta. Teir vildu heldur 

hava ein kong í Onglandi, sum bert var Noregs kongur av navni. 

Teir vunnu á Stiklastøðum; men tann sigur, teir høvdu ætlað sær, 

vunnu teir ikki. Teir fingu ikki meiri vald, tí Knútur hin Mæti sendi 

Svein og Alfvivu til Noregs. Tá var tað ikki ónatúrligt, at teir sendu 

tveir av sínum egnu: Einar Tambarskelvi og Kálv Árnason eystur í 

Garðaríki eftir tí ómynduga frillusoninum Magnusi 
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og settu hann til kongs. So fingu teir, ið hvussu er í eina tíð, tað 

kongadømi, teir vildu hava. 

Heilaggeringin av Ólavi Haraldssyni til Ólav Halga legði sterkar 

lunnar undir hetta kongadømi. Við hesum var nógv meira enn fyrr 

latið upp fyri kristningini av Noregi. Nú kundu politikkur og trúgv 

ganga hond í hond. Ivaleyst var kirkjan tann stovnur, sum vann 

mest av hesum viðurskiftum. Hon kundi við at birta upp undir 

halgimyndina fáa tann pínsluvátt, tað halgimenni, henni so nógv 

tørvaði. 

Tað man bera til at siga, at tað var ikki Ólavur kongur 

Haraldsson, men halgimenni Ólavur, sum í deyðanum kristnaði 

Noreg. Harvið fingu bæði ríkispolitikkur og kirkjupolitikkur eitt 

nýtt grundarlag, sum var so sterkt í fólksins sinni, at tað helt í øldir. 

Soleiðis gjørdist Ólavur Halgi „rex perpetuus Norvegiae": 

Noregs ævinligi kongur. 
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