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Den svenske historiker Laurits Weibull behandler i sin "Kritiska Undersgkninger í Nordens 

historie omkring ár 1000" de begivenheder, der leder til Svolderslaget og Olav Tryggvassons 
endeligt. Han mener at kunne pávise to uforenelige traditioner indenfor litteraturen: Den ene 
med udgangspunkt i at Olav selv optræder som angriber og at slaget udkæmpes í Gresund, den 
anden tradition siger, at Olav var den angrebne part, og at slaget stod ved Svold. Weibull 

forudsætter, at disse opfattelser ikke er lige gamle og ikke laber paralelt, men at den ene 

opfattelse afloser den anden. 

Adams oprindelige tekst menes afsluttet o. 1070. Bortset fra Snorres Heimskringla, der 

normalt anslás til at være skrevet o. 1220, dateres de gvrige værker, der omtales í denne 

artikel, alle til sidste halvdel af 12.arh. Historia Norvegia dateres normalt til o, 1170, Theodri- 
cus 0. 1180 og Ágrip 0. 1190, Munken Oddr Snorresson, hvis værk bliver en væsentlig kilde 
for Snorre, skriver sin saga om Olav tryggvasson ca. 1190. Det kan derfor forekomme 

problematisk at tale om en glidende overgang fra én tolkning/version til en anden. Ser man pá 
f& hvern der tager initiativ til kampen, vil man finde, at Adam og Saxo, der begge má siges at 
repræsentere dansk tradition, tillegger Olav ansvaret for kampen, mens den norsk-islandske 

gruppe kilder alle som én lægger ansvaret for at kampen indledes, pá de allierede, dvs Svend 
Tveskæg, Olav Skotkonge og Erik jarl med Sigvalde som biperson. 

Weibulls konklusion pá undersogelserne er, at de tidlige kilders sikre udpegning af Olav som 
den, der indleder striden, efterhánden omstabes "och pá samma gáng en tragisk konflikt 

skapats, hade sagaskrivarna fátt ett aldrig försummat tillfölle att öka glansen kring Olav 
Tryggvesson, som ej lángre var den angripande utan den försátligt överfallne"!. 

Arsagen til dette finder han i de senere kilders efter hans opfattelse fejlagtige udlæggelse af 

Skule Thorstenssons flokkr om et slag ved Svolder?, Det kan ikke bevises at omhandle Olavs 
sidste slag, men konsekvenseme ved en konstatering af, at Olav befinder sig i vendisk farvand 
pá det kritiske tidspunkt, má nadvendigvis være, at de allierede opseger ham der med angreb 

for je. 

For at forklare, hvorfor han angribes, mener Weibull nu at kunne pavise, dels at Tyras rolle í 
de begivenheder, der farer til slaget ved Svolder, formindskes, og dels at Sigrid - en skikkelse 
som Weibull helt frakender historisk eksistens - indsættes som opviglerske i stedet for. 

aur ‘Weibull: Nordisk Historia, bd. 1, p. 321. 

Adam oplyser, ‘at alaget finder sted í Orosund, hvor det or smallest. Saxo nævner ingen skueplads, omend Weibul mener at:kunne forstf í 

A at vee hod Tan, Sur cee ae aca as ne aces Seiad 
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Adam siger, at Olaf Tryggvasson fra Danmark hentede sin hustru, den meget hovmodige 

Thore, pá hvis tilskyndelse han páfarte daneme krig *. Efter slaget sulter hun sig ihjel "sáledes 

som hun fortjente det"*, Begge disse omtaler af Thore eller Tyra er iflg. Schmeidler tilskrevet 

Adams egne senere tilfojelser til sit værk - ændringer, der er foretaget í B- og C-versionen og 

som altsá ikke opirader í A-versionen. I bedste fald kan man altsá sige, at Adam efter at have 

afsluttet sit værk har faet informationer, der supplerede blandt andet Sven Estridsens oplysnin- 

ger. Dermed kan der sds nogen tvivl om Tyras optræden i den tidlige danske version af 

historien. Anne K G Kristensen har imidlertid sandsynliggjort, at A-versionen ikke nodvendig- 

vis er mere autoritativ end de gvrige - og at der derfor ikke foreligger nogen version, som kan 

foruðsættes ældre og mere oprindelig end de evrige’. Hvad man kan sige, er altsá, at det eneste 

udsagn om svolderslaget i Adams version, som med rímelig sikkerhed kan siges at gá tilbage til 

en serskilt bremensisk-dansk tradition, er oplysningen om, at Olav Tryggvasson var angri- 

beren. Heri er Saxo ganske enig. 

Mens Adam nok navner, at Thora ægger sin mand imod danerne, forteller han ikke noget 

om med hvilken begrundelse, hun gar det. Man kan blot konstatere, at Adams bemærkning 

bevidner en tro pá, at en kvinde kan opægge til strid, men den uddyber ikke i dette tilfælde de 

ngjere omstændigheder. 

Thyras sultedad nævnes foruden af Adam ogsá af Historia Norvegia og Oddr - men ikke af 

Snorre. Mens Adam finder hendes skæbne velfortjent, beklager Oddr den og forsikrer læserne 

om, at hun efter rad fra en præst spiste-et æble, idet “ho ville vere syndfri og utan ansvar om ho 

hjelpte livet sitt med eitt eple."“ 

Weibull mener især gennem introduktionen af Tyras ægteskab med den vendiske hertug og 

det tilhorende godsmotiv at kunne pávise udviklingen henimod overfaldsteorien og en 

heroisering af Olav. Ágrip, Historia Norvegia, Oddr og Snorre sammenkæder alle Tyra med 

den vendiske hertug. I Ágrip og Historia Norvegia har Tyre í begge tilfælde været bortlovet', 

men det er Svend Tveskæg, der tilbageholder medgiften efter hendes ægteskab med Olav. 

Turen til Venden er et forsag pá at samle stetter til det forestáende opger. Oddr og Snorre har 

derimod begge oplysninger om ægteskab og vendiske ejendomme. 

Tyras ægteskabelige status bliver meget grundigt behandlet af Oddr. Han noterer sig allerede 

dam af Bremen: De Hamburgake.seckebispers historic og Nordens Beskrivetse. Oversat af Carsten L. Henrichsen (Kbh.1968) p.101. 

Adam af "Bremen p. 104, 

Sostudien zam Adam von Bremen Cherlicferung” af A.K.G.Kristenson (Kbh 1975) 

Sagogs om Olav Tryggvasson" oversat af Magnus Rindal, ‘Outo 1577, p. 90. 

veill skriver p. 314, st Hist Norv. faktisk angiver hends som gift með den vendiske hertug, I den aversætielse, som jeg har aibejdet næd 
(Astrid Salvesen, Oslo 1969), stÁr der bare "havde været lovet:til" (p.34). 
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ved forste presentation af hende', at hun máske er enke efter en nordmand. Senere hen, da 
Olav skal give hende en gave i anledning af brylluppet, sperger han, om hun mon skal have 

bænkegave eller linfé. Hun svarer ikke direkte: Kongen má selv bestemme, hvað der er 

passende, men hun vil da lige gere opmærksom pá, at hun har været i seng med en konge ni 

nætter - og hvis hun havde været i hans seng í ni nætter, ville han vide, hvað han skulle give. 

Bænkegaven, som hun ender med at fá, - gommens gave til sin hustru, nár denne har været gift 

for - var mindre end linfé - den tilsvarende gave til en indtil da ugift kvinde. Forklaringen pá 

Tyras svar er, at hun ensker at fastholde den status, som hun som tidligere gift har? Tfgige 

dansk lov har Svend som nærmeste mandlige slægtning nemlig ret til at aftale et ægteskab for 

hende, mens han ikke har legale muligheder for at tvinge hende, hvis hun herer under norsk ret. 

Spergsmálet om, hvilken ret man henhorer under er ikke vanskeligt - det er nemlig den i hvis 

geografiske omráde man befinder sig! Da Tyre tilsyneladende opholdt sig i Danmark, ligger det 

altsá fast, at Svend kunne tvinge hende til at ægte Burislav - men ogs4 at nordmændene ville 

have vurderet hendes ret anderledes, hvis hun havde været enke, 

Om danske regler for skilsmisse for indferelsen af kanonisk lov vides ikke meget. Men ved 

skilsmisse kunne i Norge og pá Ísland hver af ægtefællerne sige sig fri í vidners pahor og med 

en fast forme! og hustruen kunne tage en del eller hele sin ejendom med sig. 

Der er efter Oddrs beretning ingen tvivl om, at Tyre blev skilt. Hun markerede sin utilfreds- 

hed ved ikke at indtage fade i hele den tid, hun befandt sig hos Burisleiv. Oddr angav tidsrum- 
met som 9 dage, et tal som i nordisk mytologi havde en symbolsk værdi. Burislav tager 

konsekvensen af hendes holdning og sender hende hjem ledsaget af mend og skibe. Her er 

altsá tale om en fælles ophævelse af ægteskabskontrakten.!? 

Oddr skriver, at Burisleiv efter personligt at have friet og fáet ja, tager hjem til Venden med 

meðgiften, mens Tyra bliver siddende pá sine ejendomme. Der er altsá her tale om, at Svend 

iflg. Oddr overdrager Tyras kommende mand den fædrende arv, som han indtil da har 
administreret for hende som nærmeste slægtning. Svend har tidligere ægtet Gunnhild, der var 
datter af Burislav. Oddr oplyser, at Gunnhild er utilfreds med, at Tyre sidder pá de ejendomme, 

som hun har fáet af Svend. Om Gunnhild har fáet ejendomme, som Svend har administreret for 

loga um Olev Tryggvason” ovenat af Magnus Rind, Oslo 1977, p. 90, 

wt a aT eg Rea sso ote 
den wage pige over 15 Ár, der havde fit arv, solv vælge sin mand. ‘Hon burde dog ridímre sig med sin verge forst. 

10 De akonomiske komsekvester for Tyra ved at vere cnke/ Ereskil, har sation til den inde Oddr fortæller sín historic pá. Ved 

Nis ante, De e-ð Mego pure 1 nn, 1 Í in nd gine i 
og var ca foruðsæting for bornencs filde arveet í Norge. ‘Der blev ad af fiestopar, giftingsmand og vidner gjort handarband pá aftlen, ‘Siden kom brýlluppet 

#1 med en fællsa bestigning af ægskjat. 
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Tyra og som han í anledning af hendes ægteskab har mageskiftet med sin svigerfar, sá de 

respektive koner kan fá ejendomme, der ligger í deres ægtemænds riger, eller om Gunnhild 

bliver vred over, at Tyre sidder pá sine egne ejendomme, som Svend har overdraget hende (der 

tales et sted om en tandgave) - det fremgár ikke kiart af teksten. Gunnhild kunne have god 

grund til pa sin fars vegne at tage ansted over bryllupsforsinkelsen, der mátte anses for ikke 

bare fornærmende men ogsá uloviig.”” 

Da Tyre er blevet skilt, tager hun tilbage til Falster, hvor hun tager ophold og hvorfra hun 

sender bud til Olav, idet hun faler sig utryg ved tanken om at Svend kan finde pa at sende 

hende tilbage til Venden igen. Hfalge dansk lov har han jo ret til det. Olav opseger hende med 

et stort skib og sperger, om hun vil gifte sig med ham eller om hun hellere vil have en anden. 

Selvom kongen skal være enkens beskytter, er der jo ikke meget han kan gare, hvis hun ikke 

giftes til en anden mands beskyttelse. Tyra vil gerne have Olav - og Oddr er meget omhyggelig 

med at fortalle, at hun serger for at indhente sin fosterfars samtykke. Hun har altsá fiet lov af 

en mandlig slægtning og fortaber derfor ikke sin ejendomsret i familien. En trolovelse holdes - 

hvilket er den strengt nadvendige juridiske forudsætning for det efterfalgende ægteskab og en 

sikring af eventuelle berns ret til fuld arv. 

Netop opbygningen af historien hertil er for Oddr en forudsætning for tilrettelæggelsen af de 

begivenheder, der farer til Olavs undergang. Grunden til, at Olav rejser hjemmefra er nemlig - 

pá trods af alle de intriger, som er iværksat af Sigrid i Danmark - dels at Oluf "Skotkonge í 

Sverige har opfordret Olav til at made sig med henblik pa en missionsindsats i Sverige, og dels 

at Tyre vil have sine ejendomme i Danmark - dem hun har faet i tandgave - og i Venden: 

nemlig de ejendomme, som hun har fáet som medgift ved sit ægteskab med Burislav, men som 

hun ikke har föet med hjem, da hun rejste derfra, og som hun har lovligt krav pa efter en 

skilsmisse. Tyre taler netop om sine ejendomme, da Olav vender hjem fra marked med en 

kvanstilk til hende. Kvanstilken var et frugtbarhedssymbol eller en frugtbarhedsfremmende 

medicin. Hun tager imod den og bider af den og herefter er det, at hun begynder at tale om sine 

ejendomme. Netop fordi hun accepterer hans gave og tanken om beam", kommer det til at 

betyde noget for hende, at hendes ejendomsforhold er ordnede, sá hun har noget at byde pá og 

sá det ligger fast, at eventuelt afkom er ægte kongeborn med alt, hvad det indebærer. 

Sigende nok har Olav ikke det fjerneste besvær med at fa Burislav til at udrede værdierne. 

Oddr nævner selv, at det er pá grund af deres tidligere svigerforhold, men hvis skilsmissen har 

fvis hryðluppst blov trokket ud af en af parterne var det aftalöbruð. En giftingsmand mátte ikke holds pá fæstskonen mere ond 12 máneder ud. 

Kok ae ee unten barka Ari tar 
„ða ne SEA eba HOM bn mu OE Ole Tran eg Ok dr wer Ct ‘Skotkonge. Det vil ikke í site tilfældo 

dár nærvaer, at Olav og Tyra havde st We dreng, der dode som 1-deig. 
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været lovlig, og hvis det nye ægteskab har været lovligt indgáet, har der heller ikke været den 

fjemeste grund til at stritte imod udleveringen. Det sídste stettes í Oddrs fremstilling af, at 

Svend ikke har protesteret mod ægteskabet pá trods af, at der má være gáet nogle ár imellem 

ægteskabets indgáelse og Svolderslaget. 

Det kritiske punkt kommer derimod, nár Olav skal have Tyras ejendele udleveret fra sin bror. 

Hun har ret til dem, men hun har ogsá ved sit manglende samtykkeindhentning sat spergsmáls- 

tegn ved hans administration og evne til at varetage hendes interesser. Formelt set kunne hun 

alts4 gores arvelos, hvis hun havde giftet sig uden samtykke - men pá den anden side er det 

tvivisomt, om fx hendes tandgave (máske i form af ejendommene pá Falster?) kunne tages fra 

hende. 

Nar Oddr nævner, at Tyra tager med pá Ormen Lange, kan det skyldes, at han vil pointere, at 

Olav og Tyre má have forventet et ganske almindeligt familiebesog. Hermed har vi med 

Weibuil konstateret, at historien drejer sig om den unge heltekonge, der skammeligt overfaldes 

af svigagtige slægtninge, fordi hans beundringsværdige og uegennyttige dronning har ansket at 
sikre sit afkom. 

Snorre giver en lidt anden fremstilling af Tyra, og juridisk og akonomisk stiller han hende i et 

noget andet lys. Der er slet ingen omtale af eventuelle tidligere ægteskaber. Svend er blevet 

presset til et dobbeltægteskab, der dels involverer Gunnhild og ham selv, og dels involverer 

Tyra og Burisleiv. Gunnhild bliver taget med til Danmark med det samme, mens Tyre skal 

"eftersendes". Da Gunnhild imidlertid der, og Tyra er uvillig, trækker sagen í langdrag. Pá 

Burisleivs opfordring drager Sigvalde til Danmark, hvor han overtaler Svend til at udlevere 

hende. Hun rejser, ledsaget af damer, fosterfar og andre, til Venden, hvor der bliver holdt 

bryllup, og hvor Tyra skal have Gunnhilds ejendomme som medgift. Tyra spiser eller drikker 

ikke, mens hun er der. Snorre angiver tidsrummet - sikkert influeret af sin kristne kulturbag- 

grund - til 7 dage. Hendes ársager til ikke at ville gifte sig begrundes med, at han er gammel og 

hedensk! 

Snorre fortæller, at hun en nat leber væk, kun ledsaget af sín fosterfar. Der er alts slet ikke 
tale om en formel skilsmisse her. Snarere kan man som konsekvens af Tyras protester og grad 

inden "ægteskabet" hævde, at hun ved ikke at samtykke har bevirket, at ægteskabet kan regnes 

for ugyldigt. Denne tofkning forudsætter naturligvis, at kristen praksis pá dette omráde var 

anerkendt. Nar Tyra derpð indgár et nyt ægteskab uden at rádfare sig med sine slægtninge, kan 

hun som sagt i visse dele af Skandinavien (bl.a. iflg. ML landslov) regnes for arvelas, 
Ifig. Snorre stopper hun ikke i Danmark som i Oddrs version men fortsætter direkte til Norge, 
hvor hun beder om Olavs beskyttelse. Han falder for hende, og hun affinder sig med ham, da 
hun ikke kan lide at trække sig tilbage og desuden tanker, at det er et heldigt gifte. Hos bade 
Oddr og Snorre er det altsi Olav, der gerne ser dette ægteskab bragt pá plads í farste omgang, 
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men Oddr lader Tyra vælge ham frem for alle andre muligheder, mens Snorre lader hende 

vælge Olav af mangel pá noget bedre. 

Efter et árs tid klager Tyra iflg. Snorre over sine manglende ejendomme. Hun vil have Olav 

til at hente sig sine ejendomme i Venden - den medgift, som hun ved sin flugt ikke fik med. 

Efter dette bringer Olav hende kvanstilken, som hun afslar med en henvisning til sin far, 

Harald, der gav sterre gaver og som var i stand til at tage selv det, som han mente tilkom ham. 

Olav skulle pá grund af denne forhánelse have tilkaldt ledingen. 

Hos Snorre fár Tyra ubetinget medansvar for Olavs skæbne, idet hun ved sín egen oprindeli- 

ge uansvarlighed og sin insisteren pá hans pligt til at reparere skaden, tvinger ham ud i den 

situation, der ferer til sammenstadet. Dog er der ogsá pá den anden side af Gresund lagt op til 

ballade, idet Sigrid dér opildner sin mand, Svend. 

Hvad angár Tyras betydning for Olavs skæbne, kan man altsá ikke med rimelighed sige, at 

den mindskes med rene, for sá vidt som Snorre, der skriver senere end og pá grundlag af 

Oddr tillægger hende sterre vægt end Oddr, der ikke inddrager hende som ansvarlig i sagen. 

Tyra er dog ikke den eneste kvinde, der har indflydelse pá slaget ved Svold. Weibull skriver, 

at med den andrede opfattelse af Olavs ansvar for slaget, “afdampas Tyres rall i striden mellan 

Olav och Sven mer och mer, för att siutligen utelimineras, och som den eggande trader i 

hennes stálle den nye angriparens, Sven Tjugesköggs gemál. Denne gemál ár i den nordiske 

sagan icke den historiska Gunhild utan den kvinnogestalt, som uppstátt genom en klyvning av 

hennes person: Sigrid Storráda."'* 

Weibulls argumenter for at benægte Sigrids eksistens udspringer af en grundig gennemgang 

af kilderne til hendes historie. Adam af Bremen er den forste, der nævner et ægteskab mellem 

Svend Tveskæg og enken efter Erik Seirsæl, moderen til Oluf Skotkonge. Hendes navn nævnes 

ikke, men ægteskabet skulle have haft indflydelse pá Olufs genindsættelse af Svend í det 

danske rige. Adam nævner ydermere, at Knud og Oluf var bredre. Han bruger et andet sted 

udtrykket "germani fratres", der af Weibull oversættes til halvbredre"". 

Saxo har samme oplysninger vedrarende Olufs og Knuds slægtskab, men her navngives 

kvinden Syritha, hvilket Weibull henferer til en afsmitning fra den islandske tradition. I denne 

er Svend færst gift med Gunnhild, der er Burislavs datter og som fader ham sennerne Harald 

og Knud. Efter hendes dad ægter han Sigrid, der iflg Knytlinge Saga bliver mor til Estrid, 

Svend og Bjarn. 

Adams oplysninger om, at Svends kone var mor til Oluf understattes senere af, at Sven 

14 300 

15,10, Andre oversætter det til kedeligs bredre. Mod:kirkena tarikegang, mi. de vel karukteriscres som bradre, hvis den ene mor er gift mod 
den.andens far. 
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Estridsens kone siges at være Gunhild, med hver han er blodsbeslægtet. Snorre, der ikke 
omtaler den skilsmisse, som fár Adam til at interessere sig for sagen, giver til gengæld 
oplysninger om det nojagtige slægtskab: Gunhilds mor, Holmfrid, var datter af Olav Skotkonge 
og Sven var sgn af Estrid, Svend Tveskags datter®. Snorre tillegger altsá her moderskabet 
over Estrid til Sigrid, der var mor til Oluf og ikke til Gunnhild, der var mor til Knud'". Den 
eneste antydning hos Adam af den omtalte mors identitet ligger i scholie 24, i hvilket det 
nævnes, at Erik indgik forbund med Bolizlaus og at Erik fik dennes datter eller saster til ægte. 
Adam nævner, at dette forbund udlaste et angreb pá danerne. Weibull afviser angrebet bl.a. 
udfra betragtninger over Svends styrke iflg. de engelske annaler. Til gengæld sammenknytter 
han dette ægteskab med de tidligere nævnte oplysninger om Eriks enke. Thietmar omtaler 
Svends ægteskab med Boleslaws saster og anfarer deres sonner i flertal, FÁ linier senere 
nævnes Harald (Arolt) og Cnut'* Thietmar har ligeledes en oplysning om, at denne sester af sin 
ægtemand var blevet forstedt og havde levet alene i en lang periode. Thietmar har ingen 
oplysninger om hendes navn, og ej heller refererer han til et ægteskab med den svenske kong 
Erik. Encomium Emma nævnerKnuds og Haralds tur til Venden: “Pariter uero Sclauoniam 
adierunt, et matrem suam, quae illic morabatur, reduxerunt."'? Navnene Sigrid og Gunhild 
fremtræðer altsá forst i sene kilder og ingen kilder kan siges at bevise, at de to kvinder er 
identiske, 

Hos Adam tillegges Svends ægtefælle ikke indflydelse pá Svolderslaget bortset fra, at den 
danske og den svenske konges forbund, som er foranlediget af den forstes ægteskab med den 
andens mor, opirrede Olav Tryggvasson. Historia Norvegia forholder sig pá nogenlunde 
samme vis: Ogsá her kaldes Oluf Svends stedsan, hvilket implicerer en viden om, at Svend 
havde ægtet Eriks enke. 

Theodricus har slet ingen oplysninger om hverken Thyra eller Sigrid. Den eneste kvinde, der 
optræder i denne sammenhæng, er Svens datter, der er blevet givet til Erik jarl, og som udlgser 

medgift pá Svends del af det erobrede Norge. 

I modsætning til disse magre oplysninger star igen Oddr og Snorre, som begge tillegger 
Sigrid vægt i de begivenheder, der leder til Svolder, idet de begge lader hende fortælle sin 

und var datr af Svea jart Hákansson og Holm, datter af Ohuf Skotkongs og Edla, en vendisk fyrsta dater, dor siges at vere huctaget 
a nr a ed gr dogs 7 rr. 
0 mo gud, dor pide og des fr Sven Eden, og áls Sig, dcr modo Ak slogan. Snaeforvealr ds to Þig En 

nor og emt ep nog ing tan lk ng cn on he ae mde 8K 

47. Die Chron des Bebo, Thier von Menaburg und ire Karsi Úterrbitag Udgaf Robert Holtmann, Dein 1935, p 446 og 

 gcomium Emsac Regina ed. by Alistair Campbell, London 1949, p.18 

387



Slaget ved svold - og kvinderne bag. 

mand om den vanære, Olav Tryggvasson har pafort ham. 

Snorre er gjensynligt fascineret af hende. Han nævner, at hendes far er en mægtig mand - dog 

uden havdingenavn - som er i lag med Harald Grenske. Sigrid er selv ung og vakker og ikke 

lite stor, siger Snorre". Oddr derimod kan ikke lide hende. Deres holdninger kommer tydeligt 

frem, da de skal referere Olavs slutbemeerkning til Sigrid: Mens Olav ifig Oddr angriber hende 

pa hendes kvindelighed og hendes karakteregenskaber ved at sige "Dit gamle skrukkeskind"?!, 

vælger Snorre istedet at gere Olavs bemærkning til et led í hele hans kristningsindsats, idet 

Olav efter Snorre karakteriserer hende som "Hedensk som en hund“?! Og mens Oddr som den 

egentlige ársag til bruddet angiver, at Olav ikke for hendes skyld vil blive hedning - senere 

siger han faktisk, at Olav ikke vil opretholde fæstemálet pá grund af hendes manglende tro” -, 

vil Snorre ved at nægte Olav at acceptere, at de lever med hver sin tro, flytte stejlheden over pá 

Olav selv. 

Der er forskelle í Snorres og Oddrs oplysninger om Sigrids ægteskabelige forhold. Mens Oddr 

mener, at Erik Sejrsæi skiller sig fra Sigrid og igvrigt senere ægter en datter af Harald jarl (og 

dermed en sester til Erik - hel elier halv), fortæller Snorre, at Sigrid bliver enke efter Erik. 

Oddr har den oplysning, at Sigrid rader over Gautland, men han fortæller ikke med hvilken 

ree’, Snorre er meget mindre exakt i sine beskrivelser af hendes ejendomme, men han lader 

hende sige til Harald Grenske, at "hun satte like stor pris pá de eiendommene og det riket hun 

hadde i Svitjod, som pá kongedommet hans i Norge og de eiendommene han hadde der." 

Men de er begge enige om, at ægteskabet mellem Erik Sejersal og Sigrid har fundet sted og at 

Sigrid er mor til Oluf. Da Erik der, bliver Sigrid dermed kongemoder. Hun má have været et 

ganske attraktivt parti efter Eriks dad o. 994., eftersom hendes friere tæller Harald Grenske, 

Vsevolod, Olav Tryggvasson og Svend Tveskæg som minimum. Sável hendes tilsyneladende 

rolle som Olufs administrator” som eventuelt hendes særstatus i Gautlandet (hvis Oddr altsá 

jeimskringja p. 121 
dr. 89 

jinskringla p. 177. 

Boas p. 89. 

ae 4 gar kan godt have ret í st der har værst et ægtnskab melicm Erik Sefrsæl og Hákon jarls datter. Det behaver ikke at have forndsat ex: 

25 cade, p.82: “Folk acer at kongen ville ski teg fr Sigrid, og at ham dejo louger vill ha ofsen og ovmodst hennar, og sets hens tl 
eee Di kong Olav Tryggvasson fekk hoyre at det ejekk store ord om denne dronninga som ridde over Gautland, ville han vinno det 

Brie p163. 

Teer tenkeligt, at Olav Skothongs var umyndig, da Erik dade. Sigrié kan have administroret riget for bam. ‘Det undertettes fra on - miske 

Bót updlidelig - kant, idet Saxo omtaler dt, som ig, ham kan vært don forste kontakt mellem Svond og Sigrid, Saxc fortæller:om stridigheder mellem Erik og 

A rneae semaine ciara cepa meee 
han i de engelske annaler betragtes som-cn smericiea stærk hevding for sin Vikingshær. ‘Alligevel or den moðstandslegs afrejss ct indioium pá, at Olav ikke af 
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har retl), ager hendes værdi som ægtefælle, 

Oddr og Snorre er enige om, at Olav selv frier til Sigrid, Hun sparger sine venner til ráds iflg. 

Oddr. Igen ser vi, hvor omhyggelig han er med at nævne et sádant faktum, der sikrer mod alle 

spergsmál vedr. hendes arveret eller andre ejendomsjuridiske spargsmal”*, 

Olav sender efter Sigrids accept af frieriet en guldring, som han har taget fra hovet pa Lade 

iflg. Snorre. Oddr nævner bare, at den er fra et hov. For ham er det vigtigt at pointere, at 

denne falske ring er af hedensk oprindelse. Men Snorre knytter den til Hakon jarl, hvorved 
Hákonslægten altsá indirekte bliver ársag til bruddet med Sigrid. Guldringen viser sig nemlig at 

være forgyldt. Hvis det var en fæstegave, som Oddr fremfarer, var det som tidligere skrevet 

nadvendigt, at gaven havde en værdi af mindst 12 gre for at lovliggare ægteskabet. Sigrids 

vrede bliver derved ganske forstáelig. Ifalge Oddr brækker Sigrid den i hvert fald i stykker og 

sender den tilbage - en ophævelse af fæstemálet, ved at angive, at det ikke er indgáet pá gyldig 

vis. Oddr uddyber Olavs gode vilje ved at lade ham sende bud tilbage om, at han gerne vil 
giftes med hende og at de skal medes for at tale om sagen. Heri viser Oddr, at Olav stærkt 

ensker forbindelsen, at han ikke er ansvarlig for bedrageriet, at han beklager det og - ved 
forhandlingernes sammenbrud - at Sigrid i kraft af sin manglende vilje til at lade Olav leve som 

god kristen i et kristent ægteskab selv har medvirket til hans fald. Olav falder sá at sige for 

troen - en holdning, der harmonerer meget godt med den kendsgerning, at Oddr skriver et 

helgenvita-lignende skrift om Olav. Snorre derimod, der ikke pá noget tidspunkt skriver, at der 
er tale om en fæstegave - máske fordi en sádan ifelge norsk lov forst overdrages efter forste 
nat sammen - sikrer sig, at Sigrid mader op i Kongshelle med en vis portion mistro, med en 

manglende lyst til at antage kristendommen men ogsá med en tolerance overfor Olavs 

personlige overbevisninger, Hun returnerer ikke ringen, fordi hun ikke har fást den i fæstegave, 

og der dermed ikke er overtrádt nogle formelle juridiske regler. 

Bade Oddr og Snorre anfarer, at Olav afslutningsvis slár hende med en handske, idet han 

fremsætter de tidligere refererede ukvemsord. Handsken er som pant p&, at et givet ægte- 
skabslofte skulle indfries, en urgammel germansk sædvane*. Nar Olav slir Sigrid med den, 

begár han altsá en badepádragende handling overfor hende med selve symbolet pá det, der 
forenede dem.” 

‘Saxo eller hans kilder regnedes for af sidde sæti fast í sín fara crobringsorardder. Det imane være et fingerpeg om, at Olav var mindredsig, da Erik dade og 
„derfor ikke havde etubleret sig endna, Det undentstics af bor:ærkningsn om, st Otev laðer ein mor std for atyret, 

men ls Ola Skotkongs var myndig p dsc for flt, ver dc vel egentig her, hun sue sponge? 

knturhýstorsk Leksiknn for Nordak Midelaior,bd.14, 9.600. 

2 Hr or ct game pudsig ksepal pl, hvortan Saxo hers, fora og fobedter sine hsorer Han er ances post stemt overfor Sigrid og 
‘sveumner over af begejstret lovptiming af hendes byrd og hendes dyder som ca natutig kamsckvens af. at hun senere bliver mor úl Knud - og dered 

tig ccna dar Ned are aonb per bees tite sale oho i a 
‘calringen planken væk under hendes fiaddcr, 83 han falder í vandeL Mens hun forseger at redde fivet - for æren er tabt og svenakeme skammer sig! -hlnet 
nordsuendenc hende med latter og tlrih. 
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Oddr og Snorre er ogsá enige om, at Sigrid senere ægter Svend Tveskægefter at Gunnhild, der 

tidligere havde været gift med Svend, var dad." 

Men der er uoverensstemmelser imellem tidspunktet for ægteskabet mellem Svend og Sigrid 

set relativt til ægteskabet mellem Olav og Tyra. Oddr siger tydeligt, at Svend og Sigrid giftede 

sig í Olavs femte regeringsár", hvilket altsá vil sige i 998-999”. Det sker efter Olavs bryliup 

med Tyra, idet Svend ferst siges at misbillige det manglende indhentelse af samtykke til Tyras 

ægteskab og det derpá hedder: "Noko seinare daydde dronning Gunnhild, som var gift med 

kong Svein, ..han) gifte seg seinare med Sigrid Storrade, som far hadde vore gift med Eirik 

Sigersæl"**. Det er oven i kobet fortalt, at Tyra og Olav fik en usædvanlig smuk sen, som 

begge forældre elskede men som desværre dade inden et ár. Dette understreger, at Olavs og 

Tyras ægteskab ikke umiddelbart havde Olavs fald til folge, og dermed mindskes Tyras "skyld" 

i Olavs ded. Denne tendens understettes ved at lade Olav reagere lige sá meget pá Oluf 

Skotkonges opfordring til en missionsindsats i Sverige som pá Tyras ejendomskrav. Til 

gengæld ager Oddr Sigrids ansvar bade ved at fare hendes og Svends ægteskab meget tet pá 

Svolderslaget i tid, ved at lade hende true med skilsmisse, safremt Svend ikke vil hævne 

forsmædelsen ved Tyras manglende indhentelse af samtykket, og ved at Sigrid tillagges 

planlægningen af bagholdet. 

Snorre er mere exakt í sin redegerelse for begivenhedernes kronologiske sammenhæng end 

Oddr. Han beskriver forhandlingerne mellem Olav og Sigrid pá en made, sá de má dateres til 

vinter/var 995/996. Om bryllyppet mellem Olav og Tyra siger han, at det stod í den hest, hvor 

Olav var kommet nordfra Hálogaland. Váren efter forbereder Olav turen til Venden. Det svarer 

til ret 998. Erik jarl tager efter et ár í Svesvælde til Danmark og ægter Gyda, datter af Svend. 

‘Som anledning til denne ugeming liguer i maodamtning til de Islandske kilder ikke on uoverenestemmelsc snellera Olav: og Sigrid. Initintivet er her - applauderet af 

‘Saxo - lagi aver pá Svend, ‘dex narrer Olav tl at hesve farlovelsen mod Sigrid for at fá en ung kvinds istedet for en ganuncl. Sven¢ sikrer sig dermed 

muligheden for selv at gare sine hoser granne - og undser sig dkke for at trække sit mptcakabatlsaga pA Thyraa vegu Wbage, Olav má aed som fatge af sift 

liderlighed st tilbage uden gevinster. ‘Hole historien kommer alted ti at handlc om nordmemdenes dyriake og uciviliserede attfeerd overfor andre mennesker. 

‘Men derved taber han ganske peinten í bistorien. 

lets er som tdtigere nævnt nok ikke rigtigt. Fordelen ved at lade kendo de í stzdet for at Lido hends blive forskudi, kan være at fasthalde den 

umiddelbars baggrund for alliancen mellem Svend og Sigvaldi, 

(Odds fortzller, at Olav blev sá lenge í Venden, ‘at hans mænd blev wtilfredso over det lange fravær fra hjemmet - de hevdle aga’ i turens begyndelsc brugt ot par 

‘uger pá at vente forgæves pá Olav Skotkonge. (Det indgik nomlig i Svenda plan at narre Olav ti] Brennesvarne for at modes mod Olav Skotkonge og aftale en 

miézsioneindsats í Sverige.) Olav gav derfor hjomlav til de af mandate, som anakede det. Kun-11 skibe af 120 blev tilbage. Da Olav skulle hjem fulgte derfor en 

‘hel ded af Astrids iamgskibe ham pa vej - ialt var der 71 skibe. Sigvakdo var efter sigende taget til Skáne, og Astrid enskeds at sc Olav sikkort gennem danske 

farvande. De allicrede að Olava flide sejls forbi - Olav kom tll ait i Ormen Larige. Sigvalde sejlede from til Torkjell Nevja pá Tranen, fortalee om ot bagholdd 

ag ham 5 at hoide ind under en lille hol og stryge acl. De efterfalgenda skibe gjords det samme, og hermed var Olav placeret, sá de alfioreds nemt katt 

Hie Seene sjer ban hjoumefra med 60 langkibe. Han nde Venn og blves der ele sommren. Sigvalde sendar af Svend tit Olav Tryggvason. for at holds 

‘aj med hans goremal, og Sigvalds trækker tiden ud for Olav, sá hana mæmd bliver trætte af af vært ude, ‘Sigvalde fir beaked om, at Svend er parat, Ved rygter 

‘om ct muligt angreb pá Olav, tlbyder han straks denne assistance fra 11 skibe, Da de lingger ud, sejkr amiskibens i forvejen, og Sigvaide opfordrer Olav tit at 

folge sig mellem acme - han ved bedst, hvor de store skibe kan komme from. Olav faiger efter með 11 skibe. Siledes för Sigvalde altel i begga fremutiltinger 

ansvaret for, af Olav kan lokkes i ot baghold. 

oar, p.120 

jar og í det folgende bentytter jog mig af den tkderegning, som Olafia Eznarsdotir har introduceret í "Studief í kronologisk Metode" (1964), 

‘hori Slaget ved Svolder dateres til dret 999 c.v.t. 

Mods, p. 108 
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Áret efter fades Hökon. Det má altsá være í 995 og 996. Snorre siger, at "Ved den tid, der er 

fortalt om her foran..“** blev Gunnhild syg og dade. Lidt senere blev Svend gift med Sigrid, og 
stort venskab opstod mellem kongerne og mellem dem og Erik jarl. Det kunne altsá være o. 

996 eller senere. Der er hos Snorre ikke nogen direkte sammenhæng mellem begivenhederne, 

men det forlyder, at aftalen mellem Burislav og Svend gar ud pá, at de ejendomme, som 
Gunnhild havde haft í Vendland, skulle være Tyras medgift og særeje. Da Tyra ydermere ved 
sin flugt drager direkte til Norge, kan man altsá fá det indtryk, at hendes ægteskab med 

Burislav af Snorre placeres 997 eller tidligt í 998. 

Sigrid ægger í hvert fald Svend, der tidligt pá váren 999 sender bud til Oluf Skotkonge. Man 
fár altsá det indtryk, at hvis ikke bryllupperne holdtes samtidig, ma Svends og Sigrids ligge 

forud for Olavs med Tyra - máske op til to ár for. Det levner næppe tid til det af Oddr nævnte 

drengebarn, og Snorre nævner da heller ikke noget herom. Til gengæld legitimerer det Sigrids 
engagement vedr. Tyras manglende indhentning af samtykke, idet Sigrids mand forulempes, 

efter at hun har giftet sig med ham. 

Hverken Tyra eller Sigrid opfarer sig altsá helt som de skal iflg Weibulls fremstilling. Tyras 
betydning mindskes ikke, og Sigrids betydning har ikke været sterre end i Oddrs fremstilling, 

der jo til dels ligger til grund for Heimskringla. Mens Snorre i sin vurdering af Svolderslagets 

konsekvenser, nemlig dels styrkelsen af den danske kongemagt og dels Hákonslægtens 

tilbagevenden til magten i Norge, ligger pa linje med bade Adam, Historia Norvegia og 
Theodricus, adskiller Oddr sig her og i andre henseender fra de gvrige kilder. Erik jarl stár som 
slagets seirherre, der for sent begræder sin dumhed og erkender sit og Norges store tab. Det 
kan ikke undre, at Oddr, der har som sit erklærede mál at "heidre kongen vár (= Olav Trygg- 
vasson) med menneskeleg ros, han som Gud opphegjer med himmelsk ros", ger sit yderste 
for at fremstille sável Olav som Tyra i et lys, der berettiger Guds særlige interesse for dem og 
tilsvarende sværter Svend og Sigrid, der foranlediger Olavs fald. 

Weibulls argumentation - sável hans underkendelse af Sigrids eksistens, forlæggelsen af 
slaget til @resund, hans ide om at Tyras rolle í begivenhedeme mindskes og hans tro pá, at 
Olav Tryggvasson var angriberen - bæres af en bevidst opprioritering af Adam pá bekostning 
af de norsk-islandske kilder, uden at der kan fares bevis for Adams fortrinsstilling i denne 
sammenhæng. Der kan sáledes være god grund til at genoptage overvejelser over de begiven- 

heder, der forte til slaget ved Svolder. 

gr. p.19s. 

ogar, P. 20. 
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