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Introduktion 

Här ges en översiktlig biografi om Olav Haraldsson och en orientering om Sankt 
Olavslegenden med stöd i nutida forskning. Dokumentet gör förstås inte anspråk på att 
baseras på en fullständig kartläggning av all relevant vetenskaplig litteratur. 

Källäget
Samtida källor som beskriver kung Olav Haraldssons liv är sparsamma, men det finns ändå fler 
bevarade dikter om honom och hans tid än om tidigare norska kungar. Flera islänningar ingick i 
Olavs hird som skalder. Tre av dem – Gissur Gullbråskald, Torfinn Munn och Tormod 
Kolbrunarskald – följde kungen i landsflykt 1028 och kom tillbaka två år senare. De stupade i 
Stiklestad. Det finns dock inte mycket bevarat av vad de skrev.

Skalden Ottar Svarte kom till Olav i början av 1020-talet. Han hade tidigare tjänat hos den svenske 
kung Olof Skötkonung. Ottar uttryckte i ett kväde Olavs prestationer både i Norge och på andra 
håll. Det finns också skaldekväden från tiden efter slaget på Stiklestad. Ett exempel är Erfidrápa av 
Sigvat Tordsson, en stor minnesdikt från cirka 1040. Detta kväde påverkade inte den kyrkliga 
traditionen och blev nedtecknat först i slutet av 1100-talet. 

Sigvat var jämngammal med Olav och kom till Norge 1015. Hans far ingick i Olavs hird. Sigvat 
anslöt sig och blev inte bara Olavs skald utan också en personlig vän. 

Olav ska själv ha varit en skicklig skald och det finns 18 bevarade strofer som knyts till hans namn. 
Det är dock oklart om hur mycket av diktningen som är äkta. Dikterna har erotiska inslag och har 
därför utelämnats helt eller delvis i vissa sagor.

Det förekommer även spridda uppgifter om Olavs liv i utländska källor, som till exempel hos Adam
av Bremen från cirka 1070–1080. Uppgifter kan också hämtas från ortnamn, landskapslagar och det
arkeologiska materialet. 

Den äldsta världsliga historiska litteraturen från Island och Norge är korta kungakrönikor från 
1130-talet och framåt och innehåller översiktliga uppgifter om Olav. Theodorius Monacus skrev 
omkring 1180 den norska kungakrönikan Historia de Antiquitate Regum Norwagiensium i 
Trondheim.

Det finns fyra bevarade sagor om Olav. Sagorna skulle i första hand berätta om den jordiske 
kungen, men saga och legend flyter gärna samman. Sagorna täcker dock in ett större perspektiv än 
de kyrkliga texterna och innehåller mer av politiskt stoff. Men sagoförfattarna kan inte bortse från 
att de skriver om ett helgon.

Den äldsta sagan kallas också Den eldste saga om Olav den hellige och daterades tidigare till 
omkring 1160, men anses nu vara från cirka 1170. Den skrevs troligen i Thingevrarklostret på norra
Island. Texten finns bara bevarad i sex eller sju korta fragment. 

Nästa saga är Den legendariske saga om Olav den hellige, en helgonbiografi från cirka 1200 som 
troligen baseras på den äldsta sagan, men också på en ”mellansaga” som gått förlorad. Namnet 
kommer av att den tar med så mycket av legendstoffet. En central del av skildringen är Olavs 
martyrdöd. Den anonyme författaren kan ha varit norrman. Sagan finns bevarad i en enda norsk 
handskrift från mitten av 1200-talet, men författades troligen tidigt på 1200-talet, kanske på Island. 

Den tredje sagan författades av Styrmir Kárason (cirka 1170–1245), en isländsk präst som också 
var huskaplan och sekreterare hos Snorre Sturlason omkring 1220. Han gjorde en egen version av 



sagan om Sankt Olav benämnd Lifssaga Ólafs helga eftir Styrmi fróða.

Den fjärde sagan kallas Olav den helliges saga och ingår i sagosamlingen Heimskringla som skrevs
av den isländske skalden och historikern Snorre Sturlason omkring 1230. Sagan består av 251 
kapitel och är den mest omfattande sagan i Heimskringla. Snorres saga var en utvecklad version av 
en tidigare Olavsaga som han hade färdigställt på 1220-talet. 

Det finns också andra källor till legenden om Sankt Olav. Den äldsta bevarade handskriften som 
berättar om Sankt Olav är engelsk och från mitten av 1000-talet. Den innehåller ett så kallat 
officium, liturgiska texter som användes vid firandet av Olavsmäss (Olsmäss). 

Den norsk-isländske skalden Einar Skulesson författade det storslagna kristna kvädet Geisli 
(”Solstrålen”) i början av 1150-talet som en hyllning till Sankt Olav. Det framfördes av Einar själv i
Nidarosdomen 1153 när Nidaros ärkebiskopsdöme inrättades och i närvaro av de tre samregerande 
kungarna Øystein Haraldsson, Sigurd Munn och Inge Krokrygg. I dikten blir både Olav och Kristus
omtalade som ”solstrålen” och den som bringar ljus och värme till Norden. Fjorton mirakel från 
Olav den helige omtalas.

Passio Olavi är en helgonbiografi om Olav som författades på latin i Norge omkring 1170/1180 och
byggde på äldre texter. 

Olav Haraldsson 

Norden under vikingatid 
I samtida källor framstår vikingarna främst som slagskämpar och krigare – barbarer som kom från 
havet. Men det finns en mer mångfacetterad bild. Vikingarna bedrev också fredlig handel och 
sysslade med hantverk. De var nybyggare och grundade nya byar och städer. Vikingarna var inte 
nödvändigtvis mer våldsamma än andra människor under den tidiga medeltiden, men deras 
plundringar av kyrkor och kloster väckte uppseende och avsky i det kristna Europa där man 
respekterade de sakrala byggnadernas helgd. Att vikingarna var hedningar har förmodligen bidragit 
till att proportionerna på deras härjningar har överdrivits.

Annorlunda blev det under 1000-talet då vikingakungarna själva hade blivit kristna och lät kyrkor 
och kloster vara i fred.

Vikingarnas skepp var en framgångsfaktor och mycket av deras liv kretsade runt sjöfart och livet på
och i närheten av vatten. Under längre vikingatåg eller handelsfärder följde man kuster och, som i 
Ryssland, flodsystemen. På hösten drog man sig tillbaka till älvmynningar och gick till vinterläger 
där eller på närbelägna öar. Skeppen var en del av en kultur, vilket de stora båtgravarna från 
vikingatiden vittnar om. Skeppet var dessutom sedan bronsåldern en viktig religiös symbol. Flera 
betydande arkeologiska fynd, bland annat från inloppet till Oslofjorden, visar hur vikingaskeppens 
konstruktion utvecklades från romersk järnålder till senmedeltiden. Ett av de mest kända är 
Osebergskeppet som upptäcktes 1904.

Namnet Norge betyder den nordliga vägen, den viktiga kustvägen mot norr (jfr. engelskans Norway
och tyskans Norwegen). Sett från Danmark och handelsplatser som Hedeby var den norska kusten 
vägen mot norr (i analogi med detta förekom namnet Norrstigen längs den svenska 
Bottenhavskusten). Kanske kunde de olika folken i Norge – med egna namn och identiteter – 
successivt känna en samhörighet med ”nordmansbegreppet” i relation till kontakterna med England 
och kontinenten.

De svenska vikingarna var mest aktiva i österled och fick politisk kontroll i delar av nutida 



Ryssland, Belarus och Ukraina. Själva ordet ”ryss” ska ursprungligen vara identiskt med ”ros” i 
Roslagen, ett gammalt namn på kustområdet i svenska Uppland. Det första ryska vikingariket 
uppstod runt Novgorod, som av nordborna kallades Holmgård i ett rike som de kallade Gårdarike 
(”städernas rike”). Ett annat vikingadominerat rike uppstod med centrum i Kiev (”Könugård”) och 
med tiden blev Novgorod-Kiev till ett rike, ofta kallat Kievriket eller Kievrus. De nära kontakterna 
med Skandinavien fortsatte till slutet av 1100-talet och förgreningarna var livliga in i det mäktiga 
bysantinska riket med Miklagård (Konstantinopel/Istanbul) som huvudstad. 

Vikingatiden var en epok då människor från Norden blev alltmer internationella och började delta i 
den europeiska maktpolitiken på allvar. Av den anledningen har också vikingatiden fascinerat och 
väckt intresse i senare tider, inte minst under nationalismens 1800-tal då en idealbild av vikingen 
började skapas, men också i nutid i form av populärkulturella böcker, filmer och tv-serier.

800-talet
Man brukar ange starten för vikingatiden med nordmännens plundring av klostret på Lindisfarne år 
793. Det är dock viktigt att betona att det förekom täta kontakter mellan till exempel Skandinavien 
och England långt före vikingatiden. Belägg finns bland annat i form av ett stort antal fynd av 
dräktspännen av en viss typ som bara förekommer i östra England och i de nordiska länderna och 
som härrör från tiden före 800.

Omkring år 800 påbörjades den norska koloniseringen av öarna i Västerhavet, som Shetlandsöarna 
och Orkneyöarna. De geografiska avstånden var inte orimliga. Det är inte längre från Bergen till 
Shetland än från Bergen till Kristiansund. Ett stort antal ortnamn av nordiskt ursprung ger belägg 
för den omfattande kolonisationen.

Från 841–842 övervintrade norska vikingar på den plats där de började anlägga Dublin, vilket blev 
den första mer utvecklade staden anlagd av vikingar. Dublin blev en viktig etapp på vägen mellan 
Norden och kontinenten: en rutt som sträckte sig från Norge och Atlantöarna till den franska 
västkusten, Spanien och Medelhavet och som vikingarna öppnade med sina oceangående skepp.

På ön Man, mitt i Irländska sjön, uppstod en norsk bosättning av speciell karaktär. Där finns många 
bevarade runinskrifter på fornnordiskt tungomål, bland annat på gravstenar från 900- och 1000-
talen resta över vikingaättlingar som blivit kristna.

En stor vikingahär gick i land i England 865 och stannade i många år med följden att vikingarna 
övertog flera av de engelska hertigdömena och 878 blev den så kallade Danelagen ett eget rike 
under de danska vikingarnas överhöghet. 

Kontakterna med det kristna Europa blev tätare. Ett exempel är missionären Ansgar som 829 
genomförde sin första missionsresa till Birka och Hedeby.

Under andra halvan av 800-talet upprättade Harald Hårfagre sitt kungadöme i Norge. Han avled 
cirka 932.

900-talet
Alltinget på Island upprättades 930. 

I Danmark konsoliderades kungamakten genom Gorm den gamle och hans son Harald Blåtand.

I Frankrike blev vikingahövdingen Rollo (Gånge-Rolf) hertig i Normandie år 911.

I England återtog Wessexkungarna stora delar av de danska områdena. År 954 föll det sista 



vikingariket i England, York. Den engelske kung Athelstan uppfostrade Håkan Haraldsson. 

Mot slutet av 900-talet skedde en ny våg av vikingaangrepp i England.

1000-talet 
Kung Olav Tryggvason räknas som den förste kristne norske kungen. Han var troligen kung över 
Vestland och Trøndelag samt områdena norrut, men inte på Østlandet. Olav Tryggvason hade varit 
med om vikingatåg i både västerled och österled. Han deltog i plundringar i England, bland annat 
tillsammans med Sven Tveskägg. Enligt engelska källor blev han konfirmerad av en engelsk biskop
och med Ethelred som fadder mot löfte om att aldrig angripa England igen.

Sagokällor knyter Olav Trygvason till att ha kristnat bönder och lagt grunden till kyrkor vid tre 
platser, bland annat Nidaros. Nidaros var mötesplatsen mellan ”nordvägen” och de rika bygderna i 
Trøndelag. Det var ett brohuvud för en kungamakt som ville etablera en fastare maktstruktur. 

Olav Trygvason kom dock i konflikt med den danske kung Sven Tveskägg och utrustade en stor 
flotta för att möta kungen i ett slag på Östersjön. Enligt sagorna var Olavs skepp, ”Ormen långe”, 
det största som någonsin hade byggts i Norden. Cirka år 1000 stod slaget vid Svolder, en plats som 
är okänd. Enligt de isländska sagorna låg den vid Rügen, medan Adam av Bremen hänvisar till 
Öresund. Olav Tryggvason stupade och efterträddes som norsk kung av Sven Tveskägg. Denne lät 
Eirik Håkansson, och troligen även dennes bror Svein, inneha makten över Vestlandet och i 
Trøndelag som jarlar.

Sven Tveskägg inledde ett nytt angrepp på England och erövringen fullbordades 1013. Sonen Knut 
den store övertog som kung året efter. Den engelske kung Ethelred gick i landsflykt i Normandie.

Olav Haraldssons bakgrund 
Olav Haraldsson föddes år 995 enligt de norsk-isländska sagoförfattarna. Men det året kan ha valts 
symboliskt med tanke på att Olav Tryggvason blev kung samma år. Betänker man att Olav ska ha 
dragit ut på vikingatåg redan omkring 1007 finns det därmed en möjlighet att han var född redan 
några år tidigare, i början av 990-talet.

Fadern var Harald den ”grenske”, som härstammade från Grenland eller Skienområdet, och modern
var Åsta. Uppgifterna om Harald är få. Han var en småkung under den danske kungen i Viken, men
det framgår inte exakt var han ska ha bott.

Harald var död redan när Olav föddes. Åsta gifte då om sig med hövdingen Sigurd Sýr, en småkung
på Ringerike från Oppland. Olav Haraldsson kom senare att ha sin viktigaste maktbas i det område 
som kallas Uppland, regionen närmast Mjøsa.

Enligt sagor från 1100-talet var både Harald Grenske och Sigurd Sýr ättlingar till Harald Hårfager, 
men det är förmodligen en uppdiktning i syfte att skapa ett större historiskt sammanhang och en 
kontinuitet i kungalängden. Motivet var att stödja idén om en urgammal norsk kungadynasti.

Barndom och uppväxt 
Enligt skalderna kom Olav tidigt att följa med på vikingafärder, troligen med början omkring 1007. 
Han ska först ha varit på resor i Östersjön och ända upp mot Bottenviken. Skalderna nämner strider 
i Sverige, på Ösel och i Finland. 

År 1009 anslöt sig Olav till en större dansk vikingahär och kom då till Västeuropa längs Jyllands 
kuster och till Frankrike och England. Hären leddes under tre år av jomsvikingen Torkjel Høye, 
som också ska ha varit en av deltagarna i det beryktade slaget vid Svolder. Vikingahären 



genomförde angrepp i England och Olav ska ha varit med om att inta Canterbury 1011. Hårt 
pressade gick engelsmännen året därpå med på att betala den enorma summan om 48 000 pund till 
vikingarna för att de skulle avbryta plundringståget – den största så kallade ”danegäld” som 
någonsin hade utbetalats. Olav måste ha fått en andel av detta byte.

Vikingahären upplöstes och Torkjel Høye gick i tjänst hos den engelske kung Ethelred. Skalderna 
berättar att Olav nu drog vidare söderut till Normandie där han kom i tjänst hos hertig Rikard II. 
Olav härjade och slogs mot fiender och tog till fånga flera furstar, om man ska tro Sigvat. Olav ska 
bland annat ha angripit Saint Michel i Akvitanien, Tui i Baskien och Poitiers vid Loire.

År 1013 följde ett nytt stort danskt angrepp på England, denna gång lett av den danske kungen Sven
Tveskägg. Ethelred och hans normandiska gemål Emma, syster till hertig Rikard II, sökte sin 
tillflykt i Normandie. Där ska Olav ha träffat dem och anslutit sig till Ethelred. 

Efter Sven Tveskäggs plötsliga död i februari 1014 återvände Ethelred till England medan Svens 
son Knut den store började uppbåda styrkor i Danmark och England för att återvinna kungadömet. 

Enligt sagorna hjälpte Olav Ethelred. Bland annat ska han genom ett listigt angrepp längs Themsen 
ha hjälpt Ethelred att inta London, men det bygger på ett missförstånd vid en översättning av 
Heimskringla till engelska.

Dopet
Enligt helgontraditionen blev Olav döpt i Rouen under sin vistelse hos hertig Rikard II av 
Normandie vintern 1013–1014. Uppgiften finns hos William av Jumièges som skrev Gesta 
Normannorum Ducum, vilket baserades på ett äldre med Olav samtida verk. Det finns också andra 
uppgifter som pekar på att Olav kan ha döpts redan som barn tillsammans med modern och 
styvfadern. Ritualen i Rouen skulle i så fall kunna tolkas som en konfirmation av dopet (se mer om 
denna hypotes hos Egil Kraggerud, ”Hellig-Olavs dåp hos Theodoricus Monachus og i hans kilder”,
Collegium Medievale, 2012). 

Rikard II efterträdde sin far som hertig av Normandie år 996 och regerade till sin död i augusti 
1026. Han hade vikingahärstamning på både fädernet och mödernet. Rikard II hade djupa religiösa 
intressen och understödde kyrkor och kloster. 

Genom systern Emmas äktenskap med kung Ethelred blev Rikard II en nära allierad med England. 
Detta äktenskap gav också senare stöd för anspråken på Englands tron från Rikard II:s barnbarn, 
Vilhelm Erövraren. 

Kampen om norska tronen
Den danske kung Sven Tveskägg hade kontrollen över stora delar av Norge. På många håll var det 
dock lokala makthavare som styrde. I Trøndelag var Eirik, jarl av Ladeätten, och hans halvbror 
Svein makthavare. Eirik jarl var gift med Gyda, dotter till Sven Tveskägg. 

Efter Sven Tveskäggs död år 1014 fortsatte sonen Knut den store faderns ambitioner att lägga under
sig England. År 1015 seglade han mot England med en mäktig flotta och hade understöd från Eirik 
jarl med en norsk flotta.

Olavs relation till Knut den store har diskuterats mycket. Troligen hade Olav ett närmare samarbete 
med danskarna i England än vad som gjordes gällande i senare historieskrivning. Snorre var till 
exempel mån om att måla upp en klar fiendskap mellan Olav och danskarna.

Men historiker räknar med möjligheten att kung Knut och Olav blev allierade. Knut gav Olav löftet 



om makt i Norge mot att han övergav sitt stöd för kung Ethelred. Sannolikt var Eirik jarl införstådd 
med denna uppgörelse.

Tidigt på hösten 1015 samlade Olav Haraldsson en skara utvalda män i England och satte kurs mot 
Norge. De använde endast två skepp, så kallade ”knarrar”, vilket indikerar att det handlade om en 
handelsresa snarare än ett krigståg. Enligt Ottar Svarte var det en hård seglats innan de nådde land 
”midt i Norge”. Enligt sagorna var platsen Selja, som också förknippas med legenden om Sankt 
Sunniva vars kvarlevor ska ha upphittats av Olav Tryggvason 20 år tidigare och där kungen lade 
grundstenen till en kyrka över Sunnivas reliker (Selja blev biskopssäte 1068 och där anlades ett 
benediktinerkloster).

När Olav var framme på Vestlandet mötte han Eirik jarls son Håkon, som beskrivs som den ”näst 
högste” i landet, det vill säga jarl under den danske kungen. Enligt skalderna skedde 
sammanträffandet vid Saudungssund, beläget i Fjaler i Sunnfjord, och intressant nog beskrivs 
händelsen som ett ”nödvändigt möte”. Det berättas inte om några strider, men Olav tog Håkon till 
fånga tillsammans med manskap och skepp. Det dröjde dock inte länge innan Håkon släpptes fri, 
men på villkor att han inte skulle ta till vapen mot Olav. Detta erkännande av Olavs herravälde 
måste förstås ha haft stor betydelse. 

En spekulation är att Håkon jarl räknade med bättre framtidsutsikter i England – där hans far Eirik 
jarl nu befann sig – än vad som var möjligt i Norge.

Men alla var inte nöjda med händelseutvecklingen. Olav Haraldsson blev snart indragen i en strid 
med Håkons farbror, Svein jarl. Svein var bara halvbror till Eirik jarl och de verkar inte ha haft ett 
särskilt nära samarbete. 

Skalden Sigvat diktar i Nesjavisur om ett slag som stod vid Nesjar nära nutidens Larvik. Kvädet 
anger att striden inföll på en palmsöndag och troligen var det under Olavs första vår i Norge, alltså 
den 25 mars 1016. Olav besegrade Svein jarl, som hade haft svårt att samla stöd på Vestlandet. 
Uppslutningen var större runt Olav, som i kvädena beskrivs som givmild till skillnad från den girige
Svein. Olav hade delat ut guldmynt, vilket var en typisk metod hos en vikingakung att knyta till sig 
lojala trupper.

Hos Ottar beskrivs att det sedan förekom ytterligare strider på Østlandet där Olav lyckades besegra 
de lokala småkungarna. Senare, hos Snorre, är versionen en annan. Snorres ideal är ett lagbundet 
kungadöme och enligt honom anslöt småkungar och bönder på frivillig väg till Olav – men gjorde 
sedan uppror när Olav ville införa kristendomen.

Historiker menar att Olav på många sätt var en typisk vikingatida kung. Först lyckades han 
tillskansa sig materiella rikedomar, makt och status genom vikingatåg. Detta gjorde det möjligt för 
Olav att låta sig hyllas som kung och bygga upp en maktbas på allt fler platser, inte bara längs 
kusten, utan också inne i landet. Men det politiska stödet från Knut den store måste också ha hjälpt 
till att kratta manegen för Olav.

Åren som kung 
Olav Haraldsson lyckades knyta till sig stöd från hövdingarna längs kusten, förmodligen i utbyte 
mot vissa löften och garantier. Det verkar dock inte som att Olav införde någon nyskapande 
organisation utan fortsatte enligt principer som hade gällt även tidigare.

Kristnandet och lagstiftningen blev två ytterligare komponenter i Olavs maktbas. Troligen hade 
fornnordisk tro och kristendom redan levt sida vid sida under ett par generationer i Norge och 
kristendomen var inte okänd för vikingarna. Men under Olavs tid som kung gick den kristna 



processen in i en ny fas.

Troligen har Olavs roll för kristnandet av Norge förstorats i senare traditioner. Man föreställde sig 
att en helgonkung skulle ha gjort extraordinära insatser. Flera inflytelserika stormän var redan döpta
och deras stöd för den nya religionen hade betydelse på den lokala nivån. Den danske kungen var 
dessutom i högsta grad kristen. Olav var därför inte avgörande för att introducera den nya 
religionen.

Samtidigt står det klart att Olav var mycket engagerad i kyrkans uppbyggnad och expansion. Enligt 
Gulatingsloven lät Olav införa den första kristna lagen vid ett ting på ön Moster på Vestlandet i 
början av 1020-talet (kanske 1024) och det blev också det första norska kyrkomötet. Där lades fast 
flera viktiga och grundläggande bestämmelser om kyrkan och den nya religionen.

Vid sin sida hade Olav biskop Grimkjell, en engelsman som var lojal rådgivare och organisatör och 
som ska ha varit brorson till Sigvard, biskop under Olav Tryggvason. 

Motståndet mot Olav har ofta diskuterats i religiösa termer. Men där förekommer troligen 
överdrifter. I samtida källor framstår inte en motvilja mot kristendomen i sig som ett motiv för att 
störta Olav från tronen. Kanske väcktes missnöje på grund av nya lagar och skatter, men inte på 
grund av en vilja att hålla fast vid en hednisk tro. Efter Olavs död finns heller inga tecken på att 
kristnandet avtog eller att hedendomen växte sig stark igen. Dessutom var uppslutningen runt den 
kristne Olav särskilt stark i det inre av Østland, som tycks ha varit den region där hedniska ritualer 
levde kvar längst hos befolkningen.

Olavs relation till de svenska kungarna är ganska okänd. Skalden Sigvat beskriver en resa som han 
gjorde till Sverige på uppdrag av Olav för att förhandla om fred med Ragnvald, som kan ha varit 
släkt med Ladejarlarna. Ragnvald och Olav hade tidigare varit vänner, men senare blivit fiender. 
Troligen bodde Ragnvald i Mälardalsområdet. Sigvat lyckades med sitt uppdrag och Ragnvald gav 
löfte om att stödja Olav mot att fritt kunna resa i Norge med sina män.

Enligt sagorna ska Olav Haraldsson ha föreslagit ett äktenskap med Olof Skötkonungs dotter 
Ingegerd omkring år 1016. Olof Skötkonung gick först med på förslaget, men ångrade sig sedan 
och gav istället löfte om giftermål med dottern Astrid, som var frukten av en relation med frillan 
Edla – hon anses ha kommit från Venden, ett slaviskt område i nuvarande Mecklenburg.

Olav och Astrid gifte sig i Sarpsborg år 1019. De fick en dotter, Ulfhild (cirka 1020–1070), som 
gifte sig med hertig Ordulf av Sachsen (cirka 1020–1072). Astrids halvbror Anund Jakob blev 
svearnas kung 1022 och hennes bror Emund Gamle var kung cirka 1050–1060.

Ingegerd gifte sig år 1019 med storfurst Jaroslav av Novgorod och fick många barn, varav dottern 
Elisif blev gift med Olavs halvbror Harald Hårdråde och sedermera drottning av Norge. 

Ny maktkamp om Norge
Olav utmanades om makten över Norge från flera håll. De danska kungarna hade ett gammalt krav 
på herravälde över Norge och Knut den store var den viktigaste politiska maktfaktorn i norra 
Europa under 1020-talet. 

Efter kung Ethelreds död år 1016 blev Knut kung över hela England, men han uppnådde full 
kontroll först omkring år 1020. Han gifte sig också med Ethelreds änka, drottning Emma. År 1019 
blev Knut också kung i Danmark, där han efterträdde sin bror. 

Under flera år var alltså Knut fullt upptagen med den politiska utvecklingen i England och 



Danmark, samtidigt som Olav kunde stärka sin maktbas i Norge. Men Knut hade inte gett upp 
anspråken på att ha överhöghet över Norge och kanske såg han med oro på hur Olav blev alltmer 
självständig.

Det är möjligt att Knut till slut framförde ett krav till Olav på att bli ”lydkung”. Några rader hos 
skalden Sigvat antyder att så kan ha varit fallet. Där beskrivs hur småkungar i Skottland böjde sina 
huvuden för Knut. ”Men Olav solgde aldri sitt hode til noen her i denne verden”, understryker 
Sigvat. Mellan raderna kan man tolka det som att någon hade krävt det.

Även Olavs svåger, den svenske kungen Anund Jakob, var pressad av den danske kung Knuts 
maktambitioner. Tillsammans gick de nu till anfall, från varsitt håll, mot Skåne. Tolkningarna går 
isär om anfallet ska ses som början på ett erövringskrig av Danmark, som också var försvagat av 
inre maktstrider, eller om det var mer av ett försvarskrig i förebyggande syfte. Hos Snorre beskrivs 
det att Olav och Anund Jakob härjade den skånska landsbygden.

Knut den store utrustade en stor flotta för att möta angreppet och det kom till ett större sjöslag vid 
Helgeå, antingen 1025 eller (mest troligt) 1026. Idag är en vanlig uppfattning att slaget stod i 
Hanöbukten vid åns utlopp och i närheten av Åhus på Skånes östkust. Danskarna gick segrande ur 
striden och blockerade Öresund vilket förhindrade den norska flottan att segla hem igen.

Enligt Snorre blev skeppen kvarlämnade vid Kalmar och därefter gick den norska hären genom 
Småland och upp till Viken för att slå vinterläger vid Sarpsborg. Förlusten blev kännbar för Olav 
som nu hade förlorat en stor del av sin här och hela sin flotta.

Olavs intresse att regera över hela Norge skapade också en motreaktion hos flera av de mäktigaste 
hövdingarna och lokala stormännen, till exempel Erling Skjalgsson på Sola, Kalv Arneson på Egge 
i Inntrøndelag, Einar Tambarskjelve på Gimsan i Uttrøndelag, Hårek på Tjøtta i Hålogaland och 
Tore Hund på Bjarkøy i Troms. 

Erling Skjalgsson var den mäktigaste stormannen och hade kontroll över Rogaland och stora delar 
av Vestlandet. Hos Sigvat beskrivs Erling som ”skjoldungr jarla”, jarlarnas kung, vilket 
understryker det stora anseende han hade. Erling var också släkt med flera av de övriga stormännen.
Systern Sigrid var till exempel gift med Sigurd på Trondenes, som var bror till Tore Hund, och vars
syster var gift med Kalv Arneson. En son till Erling var gift med Svein jarls dotter Gunnhild.

Olav Haraldssons nätverk av släkt- och vänskapsförbindelser var inte lika starkt och mer avgränsat 
till de inre delarna av Østland. Problematiskt blev också de konflikter som uppstod. Omkring 1022 
hamnade Olav i fiendskap med Erlings systerson Asbjørn Sigurdsson, som dödade kung Olavs 
årman Tore Sel på Avaldsnes. 

År 1027 ska det ha uppstått en fullständig brytning mellan kung Olav och Erling Skjalgsson och det
kom strax före jul till en avgörande drabbning vid Bokn i Ryfylke. Genom en listig manöver 
lyckades Olav och hans här tvinga in Erling och hans folk i ett hörn. Enligt Snorre överlämnade sig 
Erling, men en av Olavs män ska ändå, mot kungens vilja, ha dödat Erling. Hos Sigvat beskrivs 
mordet dock ha ägt rum med kungens goda minne.

Detta blev nu droppen för de lokala hövdingarna, som bildade en allians med Knut den store för att 
driva kung Olav på flykten. Kung Knut utrustade en stor flotta tillsammans med Håkon jarl och 
landsteg i Norge sommaren 1028.

På landsflykt 
Kung Olav Haraldsson måste ha insett det lönlösa i att kämpa mot övermakten. Han flydde österut 



tvärs genom Norge och vidare in i Sverige. Förmodligen lämnade han sin hustru Astrid och dottern 
Ulfhild hos Astrids bror, kung Anund Jakob. Därefter fortsatte Olav med sonen Magnus till sin 
svåger Jaroslav och Ingegerd i Gårdarike. 

Olav stannade länge i Novgorod och Kiev och funderade på vad han skulle göra. Han hade nu 
förlorat sin kungatron och sitt släktarv och ingen visste hur det skulle gå för kristendomen i Norge 
som han hade försökt införa. Framtiden var osäker för Olav. Skulle han börja ett nytt liv? Enligt 
sagorna lovade storfurst Jaroslav att Olav kunde få bli bulgarernas kung. Men så en natt drömde 
Olav och fick av en tidigare norsk kung uppmaningen att återvända till Norge.

Eirik jarls son Håkon insattes som Knut den stores mäktigaste jarl i Norge. Sommaren 1029 reste 
Håkon jarl tillbaka till England. Efter några månader drog han till sjöss igen, förmodligen med kurs 
mot Norge, men han och hela hans besättning försvann och hördes aldrig mer av. Knut sände då sin
oäkte son Sven och hans mor Alfiva till Norge för att representera kungen. Införandet av nya skatter
och missväxt gjorde dock att kung Knut blev impopulär hos befolkningen. Ryktena nådde även 
Olav följande vinter och han beslutade att våga ett försök att återta kungamakten i Norge.

Vägen till Stiklestad 
Olav reste från Ryssland på senvintern 1030 och ska först ha kommit till Gotland. Enligt en senare 
tradition var Olav den som kristnade de hedniska gotlänningarna. Sant är att Olavskulten blev 
mycket omfattande på Gotland.

Därefter kom Olav till Uppland och mötte igen Astrid, dottern Ulfhild och svågern Anund Jakob. 
Den sex år gamle sonen Magnus hade lämnats kvar i Ryssland. Anund Jakob upplät en styrka på 
400 krigare till Olav och gav honom tillåtelse att resa runt i riket för att värva fler män.

Hur den fortsatta vägen till Stiklestad såg ut beskrivs ganska vagt i Snorres saga. 

Kungen drog fram på de vägar svearna kunde visa honom. De tog sig upp i landet till skogarna och kom 
fram där det är kallat Järnbäraland. Där kom emot kungen det manskap som farit från Norge för att möta 
honom, som här tidigare sagts. Där träffade han sin bror Harald och flera andra av sina fränder, och det 
vart det största glädjemöte.

Begreppet Järnbäraland användes av Snorre även i Kung Sverres saga. Exakt vilket geografiskt 
område som åsyftas är oklart, men flera tecken tyder på att det handlar om Västerdalarna och 
kanske angränsande områden. 

Olavs färd beskrivs vidare av Snorre:

Så förde kung Olav fram sin här och drog över skogsbygderna och ibland över ödemarkerna samt ofta 
över stora vatten. Mellan vattendragen släpade de eller bar skeppen. Det drev en mängd folk till kungen, 
mest skogegångsmän och en del stigmän. På flera ställen där han slog nattläger har det sedan varit kallat 
Olavsbodarna. Han gjorde inte uppehåll förrän han kom fram i Jämtaland och sedan drog han vidare 
norrut till Kölen. Hans manskap ströddes ut över bygderna och for fram i mycket spridd ordning eftersom
de inte väntade sig någon ofred.

Om Olavsminnen i Selånger
Enligt en lokal tradition från Selånger i Medelpad, nedtecknad av häradshövding Erik Teet år 1683, 
landsteg kung Olav med sitt folk i den väl skyddade hamnen på sin väg västerut. 

Många hermelser finnass här och efter S. Olof ifrån Nårie som han effter sigh lembnat wijdh sitt resandhe
igenom dhette landh, såsom 1) wijdh högsta klintten eller backen hartt wijdh Sundzwaldh där gambla 
stadzkyrckian stått är ett widlyftigt Troienborgh lagt, därest han skall sigh medh sitt fruentimber förlustat 
och leckt 2) nedhan för Näfstadh byy på dhess änge haff:r han landstigit sägandhess 'landh för stamb i 
Jesu nampn' och där opreest ett stoort Kårss medh kåppar öffuerdraget, hwilcket för 40 – – –.                  



Teet beskrev hur kung Olav hade haft tillfälle att rasta för lek och förlustelse. Nedanför Nävsta by 
hade han landstigit och upprest ett kopparkors. Slutet på Teets anteckningar saknas, men det antyds 
att korset ska ha försvunnit någon gång på 1600-talet. 

Den breda dalgången var säte för en inflytelserik hövdingasläkt på 400- och 500-talen – om det 
vittnar de monumentala gravhögarna i Högom. Gravfynd tyder på nära kontakter med Norge, bland 
annat så kallade Vestlandskittlar. Kanske var Högom under flera hundra år ett centrum för 
järnexporten från Jämtland och en knutpunkt för handel mellan Norge och Bottenhavsområdet samt
Mälardalen.

Utvecklingen under vikingatiden är inte lika väl utforskad, men troligen hade Selånger en 
framskjuten plats som tingsplats och som säte för stormannafamiljer. Den kristna tiden 
manifesterades tidigt i runstenar daterade till mitten av 1000-talet, bland annat den berömda 
runstenen vid Högom. En stenkyrka i Selånger började uppföras på 1200-talet och var invigd till 
Sankt Olav. Där fanns också en numera försvunnen Olavsskulptur. Hamnen nedanför kyrkan 
kallades under medeltiden Sankt Olavs hamn. Den medeltida hamnen har återfunnits vid 
arkeologiska undersökningar i nutid – däremot saknas forskning om den vikingatida hamnen som 
troligen på grund av landhöjning var belägen längre västerut i enlighet med Teets beskrivning.

Olavsminnen längs Ljungandalen och i Jämtland 
Det finns många Olavsminnen längs Ljungandalen och i Jämtland. Här finns ett flertal Olavskällor 
och Olavsskulpturer och ett stort antal kyrkor vigda till Sankt Olav. Det förefaller inte orimligt att 
den utbredda Olavskulten här verkligen har att göra med att Olav Haraldsson passerade här på sin 
väg mot Stiklestad, men det kan också vara ett resultat av helgonets växande popularitet under 
1000-talet och 1100-talet. 

I Gällö finns sägnen om Skepparhällan. Enligt berättelsen seglade Olav förbi i tät dimma. Han 
rände rakt in i klippan med sitt stora järnskodda skepp. Kollisionen var så kraftig att en djup skåra 
bildades som är synlig än idag. Sägner som berättar om Olavs äventyr till sjöss finns dock även från
fler håll. 

Upptakten till slaget 
Kung Olav kom ridande över fjället från Sverige. Det sägs att han längs vägen fick se en drömsyn. 
Många män gick före kungen och många kom efter. Olav red ensam på sin häst och var 
koncentrerad och försjunken i tankar. Det verkade som att han inte märkte något alls av vad som 



hände runtomkring honom. Så red biskopen fram till Olav och frågade vad han tänkte på, eftersom 
han var så tyst. Olav svarade då att han hade sett underliga saker framför sig. 

Jag hade en syn där jag såg ut över hela Trondheim och vidare över hela Norge; och ju längre denna syn 
stod för mina ögon, desto längre såg jag, till dess jag såg ut över hela världen, både över land och hav. Jag
kände väl igen de ställen som jag förut har besökt och sett; men lika tydligt såg jag ställen som jag inte 
har sett förut, både sådana som jag har hört talas om och sådana som jag aldrig har hört nämnas, bebyggda
och obebyggda platser, så långt som världen når.

Biskopen sade, att denna syn var helig och mycket märklig. 

Sedan kom Olav och hans följe till gården Sul där de övernattade. Det berättas att kungen hade sagt 
till sina män att de skulle vara snälla och behandla folket i trakten väl, inte plundra eller förstöra 
något. Men några av mannarna hörde inte på och sprang över åkern och trampade ner säden.

Bonden som hette Torgeir klagade hos Olav över skadorna och den förstörda åkern. Risken var stor 
att det inte skulle bli någon skörd. Det sägs då att Olav red med sin häst runt åkern och berättade för
Torgeir att Gud skulle ingripa och att åkern skulle se fin ut igen inom bara en vecka. Och i 
efterhand blev det också en av tidernas bästa skördar, precis som kungen hade sagt.

Det var bara en av många märkliga händelser som inträffade där Olav hade rest förbi.

Natten före slaget hade de flesta svårt att sova och många tänkte på vad som skulle hända. Även 
Olav låg vaken och funderade, men tidigt på morgonen somnade han till och sov en stund. Efteråt 
berättade kungen om en dröm som han haft. Olav drömde att han klättrade upp på en stege som 
ledde rakt upp till himlen. Han hade precis kommit till översta steget när han blev väckt ur 
drömmen. Olavs vän Finn menade att det var ett olycksbådande tecken, att innehållet i drömmen 
pekade på att Olav inte skulle överleva slaget.

Alla gjorde sig klara för strid och Olavs mannar lät döpa sig som en förberedelse. En av dem som 
lät döpa sig var vikingen Arnljot från Gällö.

Slaget vid Stiklestad 
Några samtida skalder var med vid slaget på Stiklestad. Högst källvärde anses några verser av 
Tormod Kolbrunarskald ha. En fylligare beskrivning ges hos Sigvat, men han befann sig själv i 
Rom sommaren 1030.

Slaget på Stiklestad inföll troligen i slutet av juli år 1030 och enligt traditionen firas Olsmäss den 29
juli, det datum då Olav ska ha stupat. Det finns också en hypotes om att slaget kan ha stått en 
månad senare, i slutet av augusti. 

Enligt de äldsta källorna blev Olav mördad av sina egna. Adam av Bremen skriver till exempel 
cirka år 1070 att Olav mördades av några män i ett bakhåll. Den engelske krönikören Florence av 
Worcester skrev cirka år 1100 att Olav blev utsatt för ett fegt överfall. 

Berättelsen om ett större slag dyker först upp i Roskildekrøniken från cirka 1135. Där sägs att Olav 
dödades av några få män i ett fältslag. Ett större slag med många detaljer dyker upp först i de yngre 
sagorna på slutet av 1100-talet och på 1200-tlaet.

Olavs här ska ha varit mindre än motståndarna. Enligt Snorre hade Anund Jakob hjälpt Olav med 
ett betydande antal män, cirka 400. Det kom också tillskott längs vägen. Enligt Sigvat fanns både 
kristna och hedningar i Olavs här. Halvbrodern Harald Sigurdsson ska dessutom ha anslutit med en 
styrka från Oppland. 



Men enligt Sigvat var Olavs trupper ändå bara hälften mot bondehären från Trøndelag. De flesta 
kom troligen från de folkrika bygderna i Inn-Trøndelag. Stormännen längs kusten hade också 
skickat mannar. Bondehären leddes av Kalv Arnesson, Hårek från Tjøtta och Tore Hund.

Kung Olav ställde upp med sina mannar på en kulle och sen kastade de sig ner mot bondehären. Det
uppstod ett stort tumult. Det visade sig snart att bönderna var de starkaste och Olav blev omringad 
av sina fiender. De ville hämnas på Olav och istället för att ta honom som fånge dödade de honom.

Enligt Sigvat dödades Olav av Tore Hund. Men i sagorna dör Olav av tre sår: Torstein Knarresmed 
högg Olav ovanför knäet, Tore Hund stack honom i midjan och till slut högg Kalv Arnesson 
kungen i halsen.

Det finns många olika beskrivningar av slaget vid Stiklestad i helgonberättelserna om Olav. En sak 
som behandlas på olika sätt är frågan om huruvida kungen var beväpnad. Enligt den äldsta 
handskriften var kungen utan vapen när han stupade på Stiklestad  och var utrustad med trons sköld 
och svärd. I något yngre gammalnorska religiösa texter heter det också att han var klädd i brynja i 
form av helig tro, och att han skyddade sig med tillit till Gud. Enligt Olavslegenden hade Olav 
svärd då han gick ut i slaget, men varken hjälm eller brynja. Så fort han blev sårad ska han ha kastat
svärdet ifrån sig medan han bad för sina fiender. 

En förklaring till de olika utsagorna är utformningen av den traditionella helgonberättelsen. Under 
äldre kristen tid hade martyrerna varit personer som förföljdes av hedningar med vapenmakt på 
grund av sin tro. De var då utrustade med trons sköld och svärd, ett uttryck som härstammar från 
Paulus brev till efeserna där han bad de kristna om att ikläda sig Guds fulla rustning i kampen mot 
ondskan. Att även en kung och van krigare beskrevs på samma sätt hänger förmodligen samman 
med en önskan hos de som utformade Olavskulten att visa på Olavs sanna martyrskap.

Den äldsta kända avbildningen av hur Olav stupar vid Stiklestad kommer från dopfunten i Löderups
kyrka i Skåne och dateras till cirka 1160. Där dör Olav av ett yxhugg, men inte av spjut och svärd. 
En ängel för bort Olavs själ i form av ett spädbarn. I en isländsk handskrift från 1300-talet, 
Flateyjarbók, visas hur Olav får ett yxhugg över knäet och ett spjutstick i sidan, men inte något 
svärdshugg. 

Enligt traditionen så är Stiklestads kyrka byggd precis på platsen för själva slagfältet. Och i altaret 
där framme finns inmurat en sten som kung Olav ska ha lutat sig mot när han låg skadad.



Begravning 
Inget av skaldekvädena berättar om Olavs lik och vad som hände efter slaget. Enligt sagorna var det
bonden på Stiklestad, Torgils, och hans son som lyckades gömma undan kroppen och sedan förde 
den till Nidaros. Där begravdes träkistan i sanden vid Nidelven utanför staden. Ett år senare grävdes
graven upp igen och en ny grav anordnades i Klemenskirken vid kungsgården. 

Olavs barn och relationer till europeiska kungahus 
Olavs son Magnus, kallad Magnus den gode, föddes 1024 och dog den 25 oktober 1047 i Skibby i 
Danmark. Enligt sagotraditionen var Magnus utomäktenskaplig son till Olav och Alvhild, en 
tjänstekvinna på kungsgården. Han följde med sin far till Kievriket år 1028 och stannade där under 
flera år vid Jaroslavs och Ingegerds hov. Han hämtades år 1034 hem till Norge och kampen mot 
ladejarlen Svein. Magnus utropades till norsk kung år 1035. 

Som 18-åring drog Magnus på krigståg mot Danmark år 1042 och blev hyllad som kung på vissa 
håll. Men Magnus tvingades utkämpa flera sjöslag med den främste konkurrenten om tronen, Knut 
den stores systerson Sven Estridsson. År 1046 gick Magnus med på att dela makten i Norge med 
sin farbror, Harald Hårdråde. Året därpå avled Magnus plötsligt, antingen av sjukdom eller genom 
en drunkningsolycka. Han begravdes i Kristkirken i Nidaros.

Ulfhild, Olavs dotter med Astrid, gifte sig 1042 eller 1043 med hertig Ordulf av Sachsen. 
Äktenskapet kom till för att Sachsen skulle understödja kung Magnus kamp mot venderna och 
säkerställa hans nyvunna ställning som Danmarks kung. Ordulf och Ulfhild hade en son, Magnus 
(cirka 1045–1106), som var hertig av Sachsen 1072–1106. Han var gift med prinsessan Sofia av 
Ungern och de hade två döttrar: Wulfhilde, gift med hertig Henrik IX av Bayern, och Eilika, gift 
med greve Otto von Ballenstedt. Wulfhildes barnbarnsbarn blev stammor till den habsburgska 
kejsardynastin.

Jaroslav och Ingegerd – halvsyster till Astrid och som tog det grekiska namnet Irene – hade ett 
blomstrande hov i Kiev, en stad som av vikingarna kallades för Könugård. Där lade Ingegerd 
grundstenen till Sofiakatedralen och hon tog också initiativ till byggandet av Sofiakatedralen i 
Novgorod. Ingegerd dog i februari 1050. Hon förklarades senare som helgon i den grekisk-ortodoxa
kyrkan under namnet Sankta Anna. 

Ingegerd gav inte bara beskydd åt Olavs son Magnus vid sitt hov. På samma sätt uppehöll sig också
den engelske kung Edmunds söner Edwin och Edward vid hennes hov. Dessutom Olavs halvbror 
Harald Sigurdsson (se nedan). 

Jaroslav och Ingegerd fick många barn och flera av dem fick framskjutna platser i de europeiska 
kungahusen. 

Dottern Anastasia av Kiev (ca 1023–1074/1096) blev drottning av Ungern genom äktenskap med 
kung Andreas I. Hennes son Salomon blev kung av Ungern och var gift med Judith, syster till den 
tysk-romerske kejsaren Henrik IV. Dottern Adelaide var gift med hertig Wratislav II av Böhmen.

Dottern Anne av Kiev (ca 1030–1075) var gift med kung Henrik I av Frankrike och efter dennes död
1060 regerande drottning under en period då sonen Filip (blivande kung Filip I) var omyndig. Man 
antar att det var Anne som introducerade det grekiska namnet Filip som kungligt namn i 
Västeuropa. Anne gifte 1061 om sig med greve Raoul de Crepy-en-Valois. Hon gav stora 
donationer till kyrkor och kloster. Under Sovjettiden blev Anne föremål för intresse i en nyväckt 
ukrainsk nationalism och en staty över henne restes så sent som 2005 i Ukraina.

Sonen Vsevolod I (1030–1093) var storfurste av Kiev från 1078 till sin död. Hans första hustru 



Anastasia var en nära släkting till den bysantinske kejsaren Konstantin X Monomachos. I ett andra 
äktenskap föddes dottern Eupraxia av Kiev (1071–1109) som i sitt andra äktenskap var gift med 
den tysk-romerske kejsaren Henrik IV (1050–1106), berömd för sin botvandring år 1077 till 
Canossa där påven vistades. Eupraxia (i Tyskland kallad Adelaide) mötte sin blivande man Henrik 
på klostret i Quedlinburg där hon bodde efter sin förste makes bortgång. De gifte sig 1089 i Köln. 
Men äktenskapet blev olyckligt. Eupraxia hölls inspärrad på ett kloster utanför Verona. Hon 
lyckades fly och sökte skydd hos Matilda av Toskana, som var en av kejsarens fiender. Eupraxia 
anklagade därefter offentligen kejsaren för att bland annat ha tvingat henne att delta i orgier och 
obscena ritualer – det kan ha varit överdrifter som ett inslag i konflikten mellan påve och kejsare. 
Eupraxia bodde sedan i Ungern och återvände slutligen till Kiev.

Dottern Elisiv av Kiev (1025–cirka 1067) gifte sig vintern 1043–44 med Olav Haraldssons halvbror 
Harald Sigurdsson (”Hårdråde”). Harald hade lämnat Norge efter slaget vid Stiklestad 1030 och 
flytt till Sverige. Därifrån fortsatte han till Gårdarike. Han fick tjänst hos storfurst Jaroslav och 
Ingegerd. Harald stannade under några år i Kievrus och deltog bland annat i strider mot polackerna.
År 1034 reste Harald söderut i spetsen för en här på cirka femhundra krigare där han tog tjänst i 
väringagardet hos kejsar Mikael IV i Miklagård (Konstantinopel/Istanbul). Det var vanligt att 
nordbor, särskilt svenskar, levde i Bysans och där tog uppdrag som legosoldater. Harald ska bland 
annat ha deltagit i fälttåget mot Sicilien år 1038. Efter att ha kämpat mot bulgarerna på Balkan 
utnämndes han till en särskild livvaktsofficer.

Efter kejsar Mikael IV:s död blev Harald inblandad i striderna om tronen. Änkekejsarinnan Zoë 
gifte om sig med den nye kejsaren, Konstantin IX Monomachos. Denne nekade Harald att lämna 
riket, men Harald flydde norrut och tog med sig en stor förmögenhet. Därefter gifte han sig med 
Elisiv (Elisabet) i Kiev. 

År 1045 reste Harald och Elisiv till Sverige och Sigtuna. Harald gjorde anspråk på den norska 
tronen och ett år senare blev han medregent till sin brorson, Magnus den gode. Haralds ambition 
var att återupprätta Nordsjöväldet. Han angrep Danmark med sin flotta. Ett sjöslag utkämpades år 
1062 vid Nissans mynning utanför Hallands kust. Sven Estridsson förlorade slaget.

Nästa steg var att återta England. Harald seglade år 1066 till England med, enligt sagorna, 300 
skepp. Han erövrade Scarborough och gick upp mot York. Där nedkämpade nordborna två engelska



styrkor. Den 25 september 1066 inträffade en ny drabbning vid Stamford Bridge där kung Harald 
mötte den engelske kung Harold Godwinson. Harald träffades av en pil i strupen och dog 
omedelbart. Symboliskt har slaget vid Stamford Bridge ansetts markera slutet på vikingatiden, men 
det nordiska inflytandet fortsatte under åtminstone ännu ett par hundra år.

I oktober 1066 invaderade normandiska vikingaättlingar England och i slaget vid Hastings 
förlorade Harold Godwinson sitt land och sitt liv. Ny engelsk kung blev Vilhelm Erövraren.

Harald Hårdråde efterträddes som norsk kung av sönerna Magnus Haraldsson och Olav Kyrre.

Sankt Olav

Helgonförklaring 
Efter Olav Haraldssons död balsamerades liket och Olav begravdes eventuellt i en sandbacke vid 
Nidälven. År 1031 blev träkistan uppgrävd och en ny grav ordnades i närheten av Klemenskirken 
som var den kungliga missionskyrkan vid kungsgården. En kort tid senare, den 3 augusti 1031, 
gjordes en ny gravöppning. Nu blev liket undersökt och Olav förklarades som helgon av biskop 
Grimkjell. Detta gjordes i enlighet med en anglosaxisk tradition där man lanserade kungliga helgon 
i politiska syften och utan att påvlig kanonisering var nödvändig.

En av de äldsta helgonbeskrivningarna kan vara kvädet Glælognskvida (”Stillhetssången”) av den 
isländske skalden Torarinn Lovtunge. Där beskrivs öppningen av Olavs grav och de järtecken som 
då syntes.

Så der ligger 
med helt legeme
den rene konge, 
rost av alle 
og der kan 
som da han levde
hår og negler
vokse på ham.

Kistan placerades därefter på högaltaret i Klemenskirken och övertäcktes med vackra och dyrbara 
kläden. Senare kom relikerna att flyttas flera gånger innan de placerades i Olav Kyrres Kristkirke, 
vilket blev den äldsta delen av domkyrkan. Omkring år 1100 fick denna kyrka status som 
biskopskatedral och missionstiden med kringresande hirdbiskopar var över. 

Där Olav först hade blivit gravlagd restes ett kapell och altaret placerades enligt traditionen där 
kistan hade stått. Enligt traditionen står Nidarosdomens högaltare på samma ställe idag. 

Olavskult 
Under medeltiden kom kung Olav Haraldsson att bli mer än en historisk gestalt. Olav blev helgon 
och nationalsymbol. Nidaros etablerades som en helig plats och ett pilgrimsmål. Kyrkans 
förkunnelse av Sankt Olav manifesterades genom arkitektur, helgonberättelser och liturgi och 
utgjorde en medveten strategi och iscensättning av pilgrimernas möte med Kristkirken, Olav den 
heliges gravkyrka. Satsningen skedde alltså inte direkt efter Olavs död, utan dröjde drygt 120 år, 
och kom att intensifieras och materialiseras åtminstone ett stycke in på 1200-talet.

Den medvetna uppbyggnaden av Nidaros som vallfartsort gjordes på direkt mandat från påven i 
Rom i samband med att Nidaros upphöjdes till ärkebiskopssäte 1152/53. Vid denna tidpunkt 
besöktes Nidaros av kardinal Nicholas Breakspear (ca 1100–1159) som befann sig i Skandinavien 
som påvlig legat på uppdrag av påve Eugenius III. Kardinal Nicholas upprättade också stiftet i 



Hamar och grundade katedralskolor i Nidaros, Hamar, Oslo och Bergen samt lade en grund till 
upprättandet av ärkestiftet i Uppsala (förverkligat 1164). Kardinal Nicholas valdes 1154 till ny påve
som Hadrianus IV och kom året därpå att kröna Fredrik I Barbarossa till tysk-romersk kejsare.

Den katolska kyrkan använde en strategisk kombination av medveten arkitektonisk 
kyrkogestaltning och Passio Olavi som helgonbiografi för att främja Olavskulten. Nidarosdomens 
arkitektoniska utformning som en helgongrav för Sankt Olav återknyter till Jesu grav i gravkyrkan i
Jerusalem (den åttkantiga byggnadsstrukturen över högaltaret i Nidarosdomen). Arkitekturen 
understryker och samspelar med Sankt Olavs helgonbiografi, som sannolikt författades av 
ärkebiskop Øystein själv i Nidaros omkring år 1180. Integrationen av Sankt Olav i en 
helgonbiografisk genre, en helgonvita, formade Sankt Olav till att bli en Kristuslik martyr. Arbetet 
med Olavskulten skedde i nära samspel med Rom vilket korrespondens mellan ärkebiskop Øystein 
och påve Alexander III visar.

Från den tiden mötte pilgrimerna i Nidaros både ett Kristusvittne i Norden och en helgonkung som 
hade introducerat nordborna i den världsomspännande kristenheten. Därtill kom det liturgiska 
bönelivet, invigningskvädet Geisli (av Einar Skuleson) och uppbyggnaden av undervisning och 
klosterliv runt ärkebiskopssätet – allt sammantaget ett vittnesbörd om hur mörkret i norr hade 
förvandlats till ljus (Lux Illuxit) genom att Sankt Olav – för folket i Norden – fick bli det vetekorn, 
som måste offras och dö för att det skulle ges liv åt många.

Liturgin 
Kyrkan började fira Olsmäss redan på 1030-talet. Behovet uppstod av att framställa rent liturgiska 
texter och en helgonvita med en beskrivning av kungens liv och död. I sin senmedeltida version är 
liturgin, melodier och musik till texterna bevarade, om ej helt fullständiga. De bygger också på en 
äldre praxis. Liturgin har kommit till användning igen vid nutida Olavsmässor.



Olav var det första av nordiska helgon som tas upp i svenska liturgiska källor. Olavs festdag den 29 
juli firades i alla svenska stift. I kalendariet från Vallentunamissalet (ca 1200) tas Olav upp den 29 
juli på andra plats efter de helgon som tidigare firades på denna dag, bl.a. romerska helgon som 
Felix och Simplicius. Att Olav delar plats med etablerade helgon visar att kulten var relativt nyligen
etablerad i Sverige. I kalendarier från 1200-talet i Linköpings stift intar Olav en egen plats som 
första namn den 29 juli. Successivt fick Olav en full mässordning istället för att bara firas som 
commemorati.

Pilgrimsfärder till Nidaros 
Vallfarten till Nidaros och Sankt Olavs grav blev betydande under medeltiden. Pilgrimsfärder var 
ett naturligt inslag i den katolska kyrkan. De stora resmålen var Jerusalem, Rom och Santiago de 
Compostela, men man vallfärdade även till många mindre kyrkor och helgedomar. 

Ryktet om Olav spreds av gamla anhängare till kungen, av släktingar, handelsmän och andra som 
hört historierna om helgonkungens gärningar. Det restes kyrkor och invigdes Olavsaltare på många 
platser på de brittiska öarna: i London, i York, på Orkneyöarna, Man. Besök i dessa kyrkor kunde 
inspirera till att vallfärda till helgonets egen grav i Nidaros.

Från Sverige ledde traditionellt fem pilgrimsvägar till Nidaros:

1) Längs Ljungan och genom Jämtland och vidare antingen över Skalstugan eller Storlien. 
2) Längs Indalsälven och genom Jämtland
3) Genom Hälsinglands och Härjedalens skogs- och fjällbygder
4) Genom Dalarna 
5) Längs Klarälven och uppåt mot de norska dalstråken

Kyrkor som låg utmed de stora pilgrimsvägarna drog nytta av populära helgon. Många av dem 
vigdes till det helgon som utgjorde pilgrimernas resmål. Det gäller också Olavskulten där t.ex. 
kyrkorna utmed den nuvarande Sankt Olavsleden från Selånger och västerut längs Ljungandalen är 
vigda till Sankt Olav. På samma sätt är det ingen tillfällighet att danska kyrkor vigda till Sankt Olav
ligger som tätast på båda sidor om Öresund och att samma tendens fortsätter på norsk sida med tio 
Olavskyrkor i Bohuslän och fem Olavskyrkor i Solør i de trakter där pilgrimsvägar ledde in i Norge
från Sverige.



Hos Adam av Bremen omtalas att pilgrimer strömmar till Nidaros och att det gick flera rutter dit, 
bland annat från Skåne via Viken till Trondheim, men även att många tog sjövägen. Däremot 
undvek pilgrimer att ta sig fram till lands över fjällen, eftersom vägen var så lång och farofylld, 
enligt Adam av Bremen. 

Samtidigt vimlar det av traditioner och Olavsminnen utmed pilgrimsvägar till lands. Det rör sig om 
namn på platser, heliga källor, minnesstenar med inhuggna kors, pilgrimshärbärgen (själastugor) 
och bönhus. Ärkebiskopen av Uppsala bekostade till exempel en själastuga på Ragundaskogen i 
Jämtland: Stugun. Från Torps socken i Medelpad finns de märkliga bynamnen Munkbyn och 
Klöstre. Troligen var det munkar som skötte om rastplatserna, Sankt Olavsbodarna. Dessa 
medeltidens vandrarhem har traditionen sedan förvanskat till kapell eller kloster.

Olavslegenden 
Det var också viktigt med beskrivningar av mirakler, övernaturliga händelser som endast kunde 
förklaras i relation till helgonet. Snart kom berättelser om olika mirakel som hängde samman med 
Olav. Sigvat omtalade ett par mirakel i Erfidrápa. Eftersom de är nästan samtida ges en möjlighet 
att få en inblick i vilken sorts mirakel som kan ha varit aktuella att hänvisa till då kyrkan etablerade 
Olsmäss. En händelse skulle ha inträffat strax efter kungens död då hans kropp tvättades och låg i 
ett hus nära slagfältet. En blind man som kom gående utanför husväggen ska ha halkat och ramlat i 
det blodblandade tvättvattnet som hade hällts ut på marken. Den blinde gnuggade sig i ögonen med 
de våta fingrarna och strax försvann töcknet framför honom och han återfick synen. 

Skalden Einar Skulesson räknade upp fjorton mirakel i sitt kväde Geisli. I kyrkans officiella 
helgonvita, Passio Olavi, från cirka 1170 domineras texten av olika mirakel, sammanlagt 25. 
Omkring hälften av dem knyter an till Sankt Olavs förmåga att bota sjuka personer. Mönstret känns 
igen från Matteusevangeliets berättelser om Jesus. Det handlar om hur blinda kan se igen och hur 
förlamade kan gå och hur döva får hörseln åter. 

Den helbrägdagörande Olav intog också en huvudroll i den muntliga traditionen. Olavskällorna 
spelar här en särskild roll. Många Olavskällor runt om i Norden kan vara lokala motsvarigheter till 
Olavsbrunnen i Nidarosdomen. Vattnet från källorna ansågs undergörande. Det verkar troligt att 
vissa av källorna hade en status som heliga även under hednisk tid och laddades med en ny 
berättelse under kristen tid. Vissa källor knöts till Olav personligen, som i Borgsjö i Medelpad där 
Olav på sin väg mot Stiklestad ska ha stött med sin stav i marken och fått en källa att springa fram. 



Fram växte också en annan flora av Olavslegender och -berättelser i den folkliga sägentraditionen. 
Han framställs där ofta som en mäktig representant för kristendomen med magiska krafter som kan 
jaga iväg otyg och troll och som kan få mirakler att inträffa. Ibland förekommer rena 
äventyrsmotiv.

Många av sägnerna framställer Sankt Olav som kyrkobyggare och ibland lyckas han till och med få 
troll att genomföra kyrkobyggen. Ett exempel kan hämtas från Avaldsnes där trollet Sigg 
förstenades och blev till en sten i kyrkan. En väggmålning i Dingtuna kyrka i Västmanland visar 
hur Sankt Olav förvandlar troll till sten.

Människor knöt gärna olika fantasieggande naturfenomen till Sankt Olav. Ett exempel är från 
Norddal där en del av fjället såg ut som ett kruthorn. Enligt en uppteckning från 1700-talet kallades 
det av allmänheten för ”St. Olavs Snuus-Horn”. Berättelsen gick ut på att när Sankt Olav hade 
passerat platsen på flykt och skulle ta sig en pris tobak, men misslyckades med att få fram snuset, så
kastade han i förbittringen upp hornet på fjällkanten där det blev kvar och förvandlades till sten.

Många sägner och bilder knyter an till Sankt Olav som sjöfarande och hur han kan segla genom 
skogar och över berg. Ett exempel är en målning på ett medeltida altarskåp i Värmdö kyrka utanför 
Stockholm. I Lilandsheia i Sirdal ligger den avlånga och smala Sankt Olavsdalen. Där kappseglade 
Olav en gång med sin bror och det var så dalgången kom till. En annan gång satte Olav segel vid 
Båsane på nordsidan av den djupa insjön Suldalsvattnet och seglade hela vägen till Raulandsstrond 
i Telemark. Skrapmärken från skeppet kan man se än idag.

Andra sägner handlar om hur Olav blev förföljd och att naturen själv kom till undsättning. 
Olavssundet i Ny-Hellesund blev till genom att bergväggen mirakulöst öppnade sig för kungen då 
fienden var efter honom. I den äldsta fullständiga sagan som finns bevarad, den så kallade 
Legenden, berättas om en vikingafärd som Olav gjorde i Östersjön. Medan han låg inne i Mälaren 
barrikaderade den svenske kungen utloppet med sina skepp. Men berget sprack och ett nytt utflöde 
skapades, vilket räddade Olav och hans män. Hos Snorre berättas om samma händelse på ett annat 
sätt: där lät Olav sina män gräva en ränna och hjälpta av ett kraftig regn lyckades de driva ut med 
strömmarna på naturlig väg.

Efter reformationen 
Under lång tid pågick arbetet med att utradera spåren av den gamla katolska tron, som helgonkult 
och pilgrimsfärder. Men i folkdjupet levde intresset kvar för Olavslegenden och om det vittnar de 
många Olavskällorna och andra Olavsminnen. 

Nationalromantiken och 1900-talet 
Under 1800-talet började nationalismen blomstra i Europa, så även i Norge och Sverige. 
Vikingatiden blev en viktig symbol för ländernas ursprung. Diktaren Bjørnstjerne Bjørnson 
tillhörde de som ansåg att man borde kunna göra Olav den helige till en symbol för den norska 
nationen och att man kunde bortse från den katolska anknytningen.

Bjørnson höll ett tal på Stiklestad 1882 där han framhöll att Norge skulle bryta sig loss från unionen
med Sverige och han jämförde med Sankt Olavs kamp mot sina fiender. Men det fanns en 
tveksamhet och ett försök att återinföra Olsok röstades ned 1893.

Bjørnson uppmärksammade också berättelsen om Arnljot Gelline i en dikt. Denna inspirerade till 
en roman av Victor Hugo Wickström, redaktör på Jemtlands-Posten i Östersund, och till 
musikdramat Arnljot av tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger. Operan hade urpremiär på Kungl. 
Teatern i Stockholm 1910 och blev en ”nationalopera” och en av de mest spelade svenska operorna 



fram till 1960-talet. Arnljot har också framförts som talpjäs på Frösön sedan 1930-talet.

Nobelpristagaren Sigrid Undset gav 1930 ut sin biografi om Sankt Olav, Hellig Olav, Norges 
konge. Hon hade konverterat till katolicismen 1924 och levde sig in i medeltidshistorien och Olavs 
kamp för kristnandet. På grund av sin starka ställning mot nazismen tvingades Sigrid Undset fly 
Norge 1940.

Även nazisterna i Nasjonal samling försökte göra Sankt Olav till en symbol. I likhet med de tyska 
nazisterna ville man använda urgamla germanska symboler. NS såg Olavs kamp som en parallell 
till det egna politiska projektet och jämförde med slaget på Stiklestad.

Efter andra världskriget blommade intresset upp på nytt för Sankt Olav, men då främst lokalt i 
Trøndelag. År 1954 uruppfördes Spelet om Heilag-Olav på Stiklestad. Det har sedan dess setts av 
mer än 800 000 personer. Uppsättningen har bildat mönster för andra historiska friluftsdramer i 
Norge. Man kan också jämföra med ovannämnda Arnljot på Frösön i Jämtland.
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