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                                                Ágrip ritgerðar                                                       

 

 

Í ritsmíð þessari um Hallfreðar sögu vandræðaskálds reyni ég að umbylta viðteknum hug-

myndum um söguna sem skálda- og ástarsögu og komast að því hvers konar saga þetta sé.  Í 

þeirri tilraun styðst ég við það sem fræðimenn hafa helst ritað um söguna auk þess að vitna í 

textann sjálfan og tína til atriði úr sögu og menningu tólftu aldar og fyrr og úr upphafi þeirrar 

þrettándu. 

Niðurstaða mín er að þetta geti engan veginn kallast ástarsaga í hefðbundnum skilningi þess 

orðs og sýnist mér helst rétt að kalla Hallfreðar sögu þroskasögu enda virðist hún að mestu 

eða nær öllu leyti skálduð eins og Bjarni Einarsson komst að niðurstöðu um í Skáldasögum 

1961.  Þroski Hallfreðar er bæði trúarlegs og sálfræðilegs eðlis.  Smátt og smátt hafnar hann 

heiðninni og gerist kristinn og jafnhliða vex hann frá því að vera svo smábarnalegur að halda 

að allur heimurinn snúist um sig í mann sem tekur ábyrgð á gerðum sínum og hefur þróað 

með sér samvisku og er þar af leiðandi þjakaður af sektarkennd og iðrun vegna fyrri afglapa. 

Það er vegna kynna Hallfreðar af Ólafi Tryggvasyni Noregskonungi sem hann kemst til 

einhvers þroska og sýnist mér sem túlka megi samband þeirra sem allegóríu þar sem Ólafur 

stendur fyrir Guð og fulltrúa hans á jörðu og himni (kirkjuna) en Hallfreður fyrir hinn almenna  

Íslending (söfnuðinn).  Hallfreður unni konungi sínum mjög og er sagan að því leyti ástarsaga 

en ástin sýnist mér þó beinast fyrst og fremst að Kristi,  gegnum Ólaf konung.  Tel ég mig 

greina áhrif frá nýplatónisma, þá trú að það sem menn kalla veruleika sé aðeins blekking en 

að hinn raunverulegi heimur sé á himnum þar sem ríkir kærleiki Krists og friður. 
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                                                           Inngangur 

 

Er ég las Hallfreðar sögu fyrst kom hún mér á óvart; mér hafði skilist að hér væri um 

ástarsögu að ræða,  enda hafði ég lesið hið þekkta ljóð  Davíðs Stefánssonar um Hallfreð sem 

lýsir ævilangri ást og harmi manns sem hafði eyðilagt fyrir sjálfum sér það sem skipti hann 

mestu máli. 

                                      ............  Hún fékk hjartað að veði  / Hún var sorg mín og gleði ........   (7)                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mér var hins vegar ómögulegt að koma auga á neitt í sögunni sem benti til ástar Hallfreðar 

og Kolfinnu og ég var beinlínis reið við hann út af meðferðinni á henni.  Hins vegar var margt 

annað í sögunni sem hreif mig, ég upplifði persónurnar sem raunverulegar og undraðist það 

innsæi sem sagnasmiður í árdaga ritlistar á Íslandi hafði í sálarlíf mannskepnunnar.  Ég fann 

til með föður Hallfreðar líkt og sjálfsagt flestir er hafa þurft að fást við erfiða unglinga, 

skynjaði ánægju hinnar ungu Kolfinnu með þá athygli sem hún fékk hjá Hallfreði, las hugsanir 

Ólafs konungs þegar Hallfreður setti það skilyrði að hann héldi sér undir skírn og samúð mín 

var með Kolfinnu eftir þá margföldu niðurlægingu sem hún varð fyrir í heimsókn Hallfreðar í 

selið.  En ef þetta er ekki ástarsaga, hvers konar saga er þetta þá? 

Ekki hefur mikið verið skrifað um Hallfreðar sögu gegnum tíðina og helst þá í tengslum við 

aðrar sögur,  svokallaðar skálda- og ástarsögur.  Þar ber hæst Bjarna Einarsson sem í bók 

sinni Skáldasögur tekur fyrir Kormáks sögu, Hallfreðar sögu, Bjarnar sögu Hítdælakappa og 

Gunnlaugs sögu ormstungu.  Hann rekur uppruna sagnanna til trúbadorastefnunnar gegnum 

Tristrams sögu og segir þessar sögur  „ ástarsögur  í höfuðatriðum“   en einnig harmsögur því 

skáldin fái ekki konurnar sem þau elski (40).  Paul Schach (1975) virðist hafa verið fyrstur til 

að sjá eitthvað annað en ástarsögu og telur söguna snúast um átök kristni og heiðni og 1997 

birtist svo grein eftir Marianne Kalinke en hún telur tengsl föður og sonar höfuðmótíf 

sögunnar – að Hallfreður hafi fundið sér nýjan föður í Ólafi Tryggvasyni.  John Lindow skrifar 

sama ár um trúarlegt myndmál frásagnarinnar  af því er Hallfreður og Ólafur hittust fyrst og 

konungurinn kallaði sig Akkerisfrakka.  Torfi Tulinius (2001b) hefur fjallað dálítið um 

félagslegan bakgrunn Hallfreðar sögu. Hann veltir því fyrir sér út frá hugmyndum Pierre 

Bourdieu hvort sæmdin hafi ekki haft a.m.k. þrjú andlit á miðöldum og telur að sjá megi að 

aðstæður á ritunartíma hafi haft áhrif á sögusviðið.  Einnig hefur Marlen Ferrer (2002) skrifað 

um söguna og finnst Hallfreður vera mjög nútímalegur. 

Ég hyggst fyrst skoða hvort það sé mögulegt að lesa söguna sem ástarsögu en fjalla síðan um 

hvað Schach,  Kalinke,  Lindow,  Torfi og Ferrer hafa að segja  auk þess að líta á hvort megi 

lesa söguna sem allegóríu og skoða hvað komi út úr bókmenntagreiningu á sögunni.  Í lokin 

vonast ég til að geta tengt allar þessar ólíku hugmyndir saman í eina heild og svarað 

spurningunni sem vaknaði hjá mér við fyrsta lestur á sögunni:   „Hvers konar saga er þetta 

eiginlega?“  
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 Til að skilja sögu sem þessa getur líka verið gagnlegt að velta því fyrir sér hvaða heimildir 

höfundurinn hafði um sögupersónur sínar, hvaðan honum kom afgangurinn af efniviðnum, 

hvaða menntun hann hafði og af hverju sagan var yfirleitt fest á skinn. 

Hallfreðar saga mun hafa verið rituð á fyrsta þriðjungi þrettándu aldar.  Menn eru sammála 

um að hún hafi verið skrifuð eftir 1200 en áður en Snorri lauk við konungasögur sínar og 

skaut Sigurður Nordal ( 1968:119) á árabilið 1215-25 og taldi líklegt að hún hefði verið skrifuð 

á Þingeyrum eða þar í grennd.  Sagan hefur varðveist í ýmsum handritum en talað er um tvö 

meginhandrit:  Möðruvallabók frá fyrri hluta  14. aldar þar sem sagan er sjálfstæð en töluvert 

stytt, ekki þó efnislega að því er virðist, og AM 61 fol. auk Flateyjarbókar þar sem sögunni er 

ofið inn í Ólafs sögu Tryggvasonar hina mestu.  Þótt handrit Ólafs sögu séu yngri en Möðru-

vallabók þá telur Bjarni Einarsson (1977) texta þeirra nær frumsögunni þó að hann trúi 

hinum „siðavanda Ólafs sögu höfundi“ (cxxv) til að hafa sleppt ýmsu sem honum hafi ekki 

fundist nógu kristilegt.   Við túlkun sögunnar mun ég því efnislega styðjast við texta AM 61 

fol.  í útgáfu Bjarna Einarssonar frá 1977 að viðbættu því efni í Möðruvallabók sem líklegt er 

að hafi tilheyrt sögunni í upphafi. 
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1. Er þetta ást? 

 

 

Líklega er hún mjög gömul,  hugmyndin um að ásta- og skáldasögur skipi sérstakan flokk 

bókmennta. Finnur Jónsson (1904-5) spyrðir saman Gunnlaugs sögu, Bjarnar sögu, Hallfreðar 

sögu og Kormáks sögu og segir að vanalega sé það „einn aðalviðburður, er kemur fyrir æsku-

manninn, að hann verður ástfánginn í kvennmanni [svo] á sama reki og hún í honum, og 

verður það undirstaða allrar sögunnar og ástir þeirra meginþráðurinn“ (231).  Svo gæti virst 

sem flokkun og túlkun sagnanna  sem heild hafi komið í veg fyrir að menn tækju eina þeirra 

út úr og túlkuðu hana með öðrum hætti.  En getur það verið að menn hafi gegnum tíðina 

samþykkt gagnrýnislaust að Hallfreðar saga sé ástarsaga ef hún er það ekki?  Eina leiðin til að 

komast að því er að rýna í textann og til þæginda nota ég útgáfu Hins íslenzka fornritafélags 

með sinni samræmdu stafsetningu enda er þar efni úr báðum höfuðhandritum sögunnar, 

Möðruvallabók og Ólafs sögu Tryggvasonar hinni mestu.  

Við fréttum það fyrst af Húnvetningnum Hallfreði Óttarssyni í sögunni að hann leggur hug á 

Kolfinnu Ávaldadóttur en vill þó ekki kvænast henni.  Faðir hennar leitar þá til Más vinar síns 

og finnur sá heppilegan biðil handa Kolfinnu, efnaðan bónda sem hafði verið í þjónustu 

Miklagarðskeisara.  Hallfreður kemur í sömu mund og biðillinn,  sér að komnir eru tignir 

gestir því gullslegið spjót stendur við bæjardyr,  grunar hvað standi til og gengur til Kolfinnu 

til að fá viðbrögð hennar.  Svar hennar:  „Láttu þá fyrir því sjá er ráða eigu“. (145) virðist 

bergmála bréf það er erkibiskup skrifaði til íslenskra biskupa líklega 1189 (Sveinbjörn 

Rafnsson, 2005) að best sé að forráð frænda sé á giftingum kvenna ... því oftast er það að 

þeir sjá betur fyrir en þær sjálfar – en þó var gert ráð fyrir frjálsum vilja kvenna  og ekki vel 

séð að þær væru gefnar gegn vilja sínum.  Kolfinna mótmælir því ekki að eiga Grís og sú 

einkunn er henni var gefin er hún var kynnt til sögunnar að hún væri ofláti mikill segir okkur 

að hún vilji frekar vera kona Gríss en frilla Hallfreðar.  Við sjáum svo af viðbrögðum Hall-

freðar við svari Kolfinnu að sú túlkun sé rétt því hann fyrtist við og segir:  „Finn ek, at þér 

þykkir nú þegar biðill þinn betri en ek“. (145). 

Næst má sjá Hallfreð ögra Grísi með því að setjast með Kolfinnu úti undir dyngjuveggnum og 

kyssa hana þar svo allir máttu sjá til.  Grís er glöggskyggn og segir: „Auðsætt er þat, at við mik 

vill hann nú illt eiga....“ (146).  Eftir  rifrildi  við Má er Hallfreði veitt eftirför og hann bundinn. 

Er faðir hans leysir hann hugsar hann bara um að Grís megi ekki eiga Kolfinnu en býðst ekki 

til að eiga hana sjálfur – hann vill sem sagt endilega hafa Kolfinnu sem frillu en vill ekki unna 

henni virðingar sem giftrar konu.  Hallfreður ætlar næst að bjóða Grísi hólmgöngu en faðir 

hans og afi sameinast um að koma honum til útlanda svo hann megi framast.  Kalinke  telur 

að Hallfreður hafi viljað eiga Kolfinnu en ekki viljað láta þvinga sig til þess (63-64) en jafnvel 

þó svo hefði verið er ekki þar með sagt að ást hefði ráðið gerðum hans. 
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Nú líða mörg ár áður en Hallfreður hittir Kolfinnu aftur.  Fyrst fer hann til Hákons jarls en er 

síðan í siglingum milli Íslands og Noregs,  svo hjá Ólafi Tryggvasyni þar sem hann tekur kristni 

og á Gautlandi þar sem hann kvænist og eignast tvo syni.  Virðist það samband ganga vel en 

þegar kona hans deyr þá fær hann löngun til að sjá Ísland en eins og hann hafði fyrr í sögunni 

beðið Ólaf konung leyfis til að fara í kaupferð en farið í þess stað og flutt Sigvalda jarli kvæði 

og þegið gullhring fyrir,  þá fer hann nú og hittir Kolfinnu  (svona eins og fyrir tilviljun).  Hall-

freður kemur að landi í Kolbeinsárósi í Skagafirði og segir skipsfélögum sínum að sig langi til 

að fara  „suðr um heiði at finna foður minn, ok skulu vér ríða tólf saman“ (180).  Augljóslegra 

hefði nú  verið styttra að leggja upp við Breiðafjörð ef þeir hefðu aðeins ætlað í Norðurár-

dalinn.  Þeir ríða allir í litklæðum og stefna til selja Gríss þar sem Kolfinna er ásamt nokkrum 

konum og smalamanni.  Kolfinna fagnar vel Hallfreði en þegar hann biður um gistingu segist 

hún vilja að hann gisti í híbýlum sínum í byggð og býðst til að lána honum leiðsögumann.  

Hallfreður vill vera um kyrrt og segir þá Kolfinna:  „Gefa munu vér yðr mat, ef þér vilið þetta 

eitt“ (180).   Eru þetta viðbrögð konu sem hittir ástina í lífi sínu eftir margra ára aðskilnað? 

Eftir að menn höfðu matast tilkynnir Hallfreður að hann ætlaði að liggja hjá Kolfinnu en að 

félagar sínir mættu gera það sem þeir vildu.  „Þar váru fleiri sel“ , segir sagan, „ok er svá sagt 

at hverr þeira fengi sér konu um nóttina“ (181).  Getur verið að mýtan um lauslæti íslenskra 

kvenna hafi að nokkru leyti verið byggð á misskilningi eða af hverju taldi erkibiskup þörf á því 

að banna mönnum að taka konur nauðugar árið 1190 (Jón Jóhannesson, 1956:224).  Er þau 

koma í eina sæng Hallfreður og Kolfinna ber ekkert á ástarorðum og ekki mærir hann hana 

með vísum heldur lýgur því upp á hana að hún hafi ort háðulega um mann sinn og fer með 

þær vísur.  Um morguninn yrkir hann í öðru orðinu um ofurást sína á Kolfinnu en í hinu 

hreykir hann sig af því að hafa farið illa með Grís.  Áður en þau skildu reyndi Hallfreður að 

gefa Kolfinnu skikkjuna sem Ólafur hafði gefið honum og bannað að láta en hún vildi ekki 

skikkjuna sem von var. 

Grís kemur stuttu eftir að „gestirnir“ eru farnir því Kolfinna sendi smalamanninn með boð til 

hans og í stað þess að skamma hana fyrir að hafa haldið fram hjá sér  þá yrkir hann vísu um 

að kona sín gangi um grátbólgin og að gestirnir hafi gert usla.  Ljóst er að það er ekki af ást 

sem Hallfreður fer að hitta Kolfinnu   – tilgangur hans er að niðurlægja Grís sem sést enn 

betur í framhaldi sögunnar er hann næsta vetur orti vísur um Grís;  illu heilli því þær leiddu til 

vígs Galta, bróður Hallfreðar.  Hann skorar nú á Grís til hólmgöngu og yrkir tvær vísur sam-

kvæmt Möðruvallabók og gæti höfundur Ólafs sögu hinnar mestu vel hafa fellt þær burtu.  

Sú fyrri er um að nú megi menn fullreyna hug hans til Kolfinnu í bardaganum  en í hinni líkir 

hann henni við fagurbúið skip;  sjá má að hún er eingöngu eftirsóknarverður hlutur fyrir 

honum líkt og skip,  þ.e. stöðutákn. 

Er Hallfreður er kominn að dauða,  á skipi á leið til Íslands,  verður honum enn hugsað til 

Kolfinnu.  Hann sér fyrir sér að hún muni gráta er hún frétti lát sitt og iðrast þess að hafa 

valdið henni harmi.  Ekki er óraunhæft að ætla Kolfinnu að gráta við að fá fregnir af láti 

Hallfreðar.  Við getum alveg ímyndað okkur að hún hafi notið athygli hans í upphafi og að 
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hún hafi verið farin að næra drauma um sig sem virðulega húsfrú á Haukagili enda segir 

sagan:  „Ekki váru miklar ástir af hennar hendi við Grís“  (150).  Einnig er hægt að ætla henni 

að gráta glataða sæmd og kannski finnst henni hún bera að einhverju leyti ábyrgð á láti 

þeirra tveggja manna er féllu í framhaldi af heimsókn Hallfreðar í selið.  Við skoðun textans 

finnst ekkert sem bendir til að Hallfreður hafi elskað Kolfinnu.  Hann gæti jú hafa girnst hana  

en að hann hafi elskað hana á sér enga stoð í textanum.  Hins vegar má ætla Kolfinnu að hafa 

borið hlýjan hug til hans í upphafi.  

En hvernig getur það staðist.  Getur verið að menn hafi lesið Hallfreðar sögu sem ástarsögu 

af því að þá langaði til að lesa ástarsögu og töldu sig vera að lesa slíka sögu?  Samkvæmt 

kenningum Stanley Fish  (1980)  gæti það vel verið.  Hann segir að sameiginlegur skilningur á 

tilteknum texta eigi ekki rætur í textanum sjálfum heldur í sameiginlegri menningu lesenda 

og ef lesandi trúi því að verkið falli í einhvern ákveðinn flokk þá muni hann finna ýmislegt í 

textanum til að styðja þá hugmynd sína. 
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2. Átök kristni og heiðni 
 

 

Við Paul Schach eru sammála um að ekki sé hægt að túlka Hallfreðar sögu sem ástarsögu 

með skáld sem aðalsöguhetju.  Hann segir að ekki einu sinni þótt farið sé yfir söguna á 

hundavaði sé hægt að komast að þeirri niðurstöðu.  Hann bendir með réttu á að mestan 

hluta sögunnar sé Kolfinna víðs fjarri og segir að mest alla söguna snúist hugsanir Hallfreðar 

og gerðir um átökin milli  heiðni og kristni (130). 

Er við kynnumst Hallfreði fyrst er hann hundheiðinn og skömmu áður en hann hittir Ólaf 

konung heitir hann og aðrir kaupmenn á Frey ef þeim gæfi til Svíþjóðar en Þór eða Óðin ef 

þeir kæmust til Íslands en fengu ekki byr og urðu að sigla inn til Þrándheims þar sem 

konungur bauð þeim að skírast. Það er þeir hittast Ólafur og Hallfreður,  segir  Schach,  

„marks the beginning of a spiritual struggle that ends only with the poet´s death“  (128).  

Hann bendir á að kristnun Hallfreðar gerist ekki snögglega, heldur smám saman.  Hann lasti 

ekki goðin þó það sjáist hjá öðrum trúskiptingum og yrkir um að áður hefði hann dýrkað Óðin 

og olli það vanþóknun hjá Ólafi sem lét hann yrkja nýjar og nýjar vísur þar til konungi fundust 

vísur hans nógu kristilegar (129).  Eins og við vitum þá byggðist tungutak og myndmál drótt-

kvæða á gömlu goðafræðinni og því eðlilegt að Hallfreður hafi þurft að læra að yrkja upp á 

nýtt. 

Áfram heldur Schach að benda á togstreitu kristni og heiðni,  að Hallfreður hafi kallað á 

Hvíta-Krist sér til bjargar er hann varð fyrir árás ræningja á Gautlandi en setjist svo þar að, 

kvænist heiðinni konu og nær gleymi kristninni.  Næst sjáist hann yrkja trúarljóð sér til 

yfirbótar,  skori hinn gamla keppinaut Grís á hólm en hætti við hólmgönguna að fyrirmælum 

Ólafs í draumi,  ætli að drepa Eirík jarl en hætti aftur við og yrki um hann drápu.  Í lýsingunni 

á dauða Hallfreðar og útför segir Schach að höfundurinn nái snilldarlega að sýna og leysa úr 

trúarlegum átökum hans þegar hann sést losa sig við síðustu leifar heiðninnar með því að 

hafna fylgjukonunni og endi á Eynni helgu (Ionu) þar sem gripir hans urðu helgigripir og hann 

fékk virðulega útför.  Fylgjukona Hallfreðar er íklædd brynju og því liggur ljósast við að telja 

hana eina af valkyrjum Óðins, guðs skálda og konunga, og á hún augljóslega ekkert erindi 

þangað sem Hallfreður stefnir eftir að hafa iðrast synda sinna á elleftu stundu.  Athyglisvert 

er að sonur Hallfreðar vilji taka við henni,   ef til vill  er höfundurinn að segja að kristnin risti 

ekki mjög djúpt hjá þrettándu aldar Íslendingum. 

En hvað með Ólaf konung.  Birtist hann okkur sem sannkristinn í sögunni?  Ekki var það nú 

sérlega kristilegt að senda Hallfreð til Upplanda til að blinda eða drepa Þorleif spaka.  Á þeim 

punkti í sögunni er eins og Hallfreður sé kristnari en Ólafur sjálfur því honum er á móti skapi 

að fara og gefur svo Þorleifi annað augað.  Hallfreður náði að iðrast fyrir dauðann en Ólafur 

ekki, hann bara hverfur mönnum sýnum af Orminum langa.  Í Ólafs sögu Odds er því eðlilegt 

að finna efasemdir um að Guð hafi tekið sál hans til sín þó það sé talið líklegt (2006:346).   
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Gaman er að velta því fyrir sér hvort Ólafur sé í Hallfreðar sögu að gera það sem hann náði 

ekki að gera í fyrri sögum;  hvort hann sé þegar hann segir Hallfreði í draumi að yrkja kvæði 

um Eirík jarl í stað þess að drepa hann að gera hið sama og Magnús jarl í Orkneyinga sögu – 

að fyrirgefa óvinum sínum og biðja fyrir þeim (110).   Í Ólafsdrápu Hallfreðar í Fagurskinnu 

(141-44) segir frá hernaði Ólafs gegn kristnum þjóðum og rændi hann meðal annars á 

Suðureyjum,  trúlega þá einmitt á Eynni helgu en það var vinsælt hjá víkingum á þeim tíma.  Í 

annálum Ulster segir t.d.  frá árás á klaustrið á jólanótt 986 þar sem ábótinn og fimmtán „ 

seniores“  voru drepnir (Herbert, 1988:83).  Öruggt er að hinum óþekkta höfundi Hallfreðar 

sögu hafi verið kunnugt um sögu Eynnar helgu.  Ekki hefur verið véfengt að hann hafi verið af 

Þingeyrarskólanum en þar voru Benediktínar og árið 1204 var einmitt stofnað Bene- 

diktínaklaustur á Ionu (New Catholic Encyclopedia, V: 605).  Er ekki Ólafur  sjálfur að losa sig 

við síðustu leifarnar af heiðninni og friðþægja fyrir syndir sínar á víkingaárum sínum með því 

að senda Hallfreð til að skila fyrir sig jafngildi þess er hann tók þar á sínum tíma? 

Eins og segir í inngangi eru menn eru almennt sammála um að Hallfreðar saga hafi verið 

skrifuð snemma á þrettándu öld og væri ekki nema eðlilegt að hugur manna leitaði til baka 

þegar liðin voru 200 ár frá kristnitökunni  og að menn veltu því fyrir sér hvort hún hefði 

virkilega gengið jafn átakalaust fyrir sig og Ari lýsir í Íslendingabók.  Samkvæmt ofangreindri 

túlkun á sögunni má draga það í efa.  Við sjáum Hallfreð ekki losa sig við síðustu leifar 

heiðninnar fyrr en á dauðastundinni en láta jafnframt afkomendum sínum þá arfleifð eftir. 
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                                               3.        Hinn nýi faðir 

 

Marianne Kalinke gekk einnig illa að koma auga á ást karls og konu í Hallfreðar sögu.  Henni 

finnst að það hve Hallfreður tekur lítið mark á ávítum Kolfinnu og ráðleggingum er hann 

heimsækir hana í selið í  þriðja og síðasta hluta sögunnar gefi til kynna  „a lack of depth in his 

relationship to her“ (65).  Eftir nákvæma skoðun sögunnar eins og hún birtist í Ólafs sögu 

Tryggvasonar hinni mestu  kemst hún að þeirri niðurstöðu að „the love triad is to be rejected 

as the generating principle of plot“ (50).  Hún segist ekki getað neitað því að átök andstæð-

inga,  þar með talinna keppinauta í ástum annars vegar og átök hugmyndafræði kristni og 

heiðni hins vegar, gegni mikilvægu hlutverki í lífi Hallfreðar en að aðal valdabaráttan standi 

milli föður og sonar. 

Hallfreðar saga is the story of the poet´s constant struggle against paternal authority, his  repeated 

attempts to assert himself,  and his gradual recognition of the value of subordination to the will of 

another  (51). 

Hún telur að Hallfreður hafi haft vilja til að ganga að eiga Kolfinnu í upphafi sögunnar en 

viljað taka ákvörðun um það sjálfur í stað þess að hlýða boði föður hennar og þjóðfélagsins.  

Hún bendir á að orðin ráð/ráða varði fléttuna í fyrsta hluta sögunnar  og vitnar fyrst í orð 

Kolfinnu er Hallfreður segir henni frá biðlinum: „Láttu þá fyrir því sjá, er ráða eigu“.  Hall-

freður segist ráða orðum sínum en hin raunverulegu völd eru hjá Óttari föður hans sem 

ræður því að Grís fær Kolfinnu en Hallfreður fær aðeins að ráða hvort hann sitji í fjötrum eða 

hlýði.  Sagan af Ingólfi sem sagðist sjálfráður ferða sinna og hlýddi illa föður sínum segir hún 

að þjóni þeim tilgangi að vera forspeglun ástamála Hallfreðar og undirstriki uppreisnarhug 

hans. 

Hinar furðulegu kröfur Hallfreðar að Ólafur konungur gerist guðfaðir hans og láti hann aldrei 

frá sér segir hún skýrast af þörf hans fyrir nýjan föður er faðir hans og afi höfðu þvingað hann 

af landi brott og brugðist honum að hans áliti.  „Vant er þo at vita hverir mer ero truir ef 

feðrnir bregðaz“  hefur hún eftir Hallfreði.  Samkvæmt Oddi Snorrasyni hlýddu Kjartan, Hall-

freður og fleiri Íslendingar á allar þrjár jólamessurnar og úr Davíðssálmi nr. 2 sem Kalinke (62) 

hefur grafið upp að hafi verið lesinn við hámessu á jólum a.m.k.  síðan á sjöttu öld segir hún 

að hann gæti hafa fengið þessa hugmynd.  Hluti af texta sálmsins hljóðar svo:  „Þú er sonur 

minn. Í dag gat ég þig.  Bið þú mig og ég mun gefa þér þjóðirnar að erfð og endimörk jarðar-

innar að óðali“ (Biblían, 1981).  Í jólahómilíu Gregoríusar sem finna má  í Gamal norsk  

homiliebok (39-43) segir hún að sé minnt á að hinn gamli Adam óhlýðnaðist Guði en sá nýi  

(þ.e. Kristur) var hlýðinn Guði. 

Með skírninni varð Hallfreður sem sagt að nýjum manni, hlýðnum syni Guðs, en Ólafur 

konungur að andlegum milligöngumanni Guðs og jarðneskum föður.  Þessi umskipti gengu 

þó ekki snurðulaust fyrir sig og lýsir Kalinke því hvernig Hallfreður reyndi á þolrifin í hinum 

nýja föður í hárfínu jafnvægi undirgefni og andófs.  Óttar, segir hún að hafi ekki gefið syni 
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sínum neitt svigrúm til að þroska eigin vilja og að samband þeirra hafi einkennst af annað 

hvort / eða tilskipunum.  Ólafur stenst sem sagt prófið en uppreisnargirnin brýst út aftur, 

segir Kalinke, er Hallfreður í afbrýðiskasti vegur Óttarr keppinaut sinn um hylli konungs í 

híbýlum konungs með sverðinu sem hann hafði gefið honum. 

Hallfreður sleppur við að vera líflátinn en konungur sýnir honum kalt viðmót og er það 

honum svo skelfileg reynsla að hann „reveals to Óláfr feelings he never divulged to his own 

father“ (62).  Í sendiförinni sem fylgir í kjölfarið segir Kalinke að Hallfreður sýni í fyrsta sinn 

vitund um þörf þess að taka ábyrgð gerða sinna er hann segist á sig taka að gefa Þorleifi 

annað augað.  Hér hefur því skáldið strax komist til nokkurs þroska.   Er Ólafur konungur 

kallar Hallfreð heim frá Gautlandi í draumi hlýðir hann mótþróalaust.   Hinn áður uppreisnar-

gjarni sonur á Íslandi  „now shows himself to be the epithome of docility“ (64) og sömu 

hlýðni sjáum við seinna uppi á Íslandi er Ólafur birtist honum aftur í draumi og ræður honum 

frá hólmgöngu við Grís.   Kalinke bendir á að faðir Hallfreðar hafi aðeins getað forðað ofbeldi 

gegn Grís með því að beita son sinn ofbeldi en nú lúti Hallfreður fúslega vilja konungs jafnvel 

þó hann sé ásakaður um heigulshátt.   Eftir dauða konung er sem skáldið festi hvergi yndi og 

felur sig á dauðastundinni hinum himneska föður,  a.m.k. samkvæmt texta Ólafs sögu 

Tryggvasonar hinni mestu, og finnst Kalinke það kaldhæðnislegt að með því hefur hann 

framfylgt fyrirmælum föður síns er hann hélt frá Íslandi,  að leita sér sæmdar og heilla.  

Lokaorð Kalinke eru að andlátsorð Hallfreðar staðfesti að: 

The troublesome skáld has come full circle; he submits to the Father, but not as the shackled son 

intent on breaking loose in Iceland.  Rather he relinguishes his life freely while acknowledging the 

ultimate authority of the Eternal Father (68). 

Ekki er hægt annað en að hrífast af rökum og framsetningu Kalinke.  Greinilegt er að Ólafur 

konungur tekur að sér að ala Hallfreð upp.  Þegar hann kemur til konungs er hann enn á 

mótþróa- og frekjuskeiði smábarnsáranna sem bendir til að föður hans hafi ekki tekist 

sérlega vel upp í uppeldinu enda snemma föðurlaus sjálfur og óljóst samkvæmt textanum 

hvenær afa hans var falið uppeldið.  Kalinke minnist á hugmyndir Freuds um að börn dreymi 

um að eignast mikilhæfari foreldra (eða föður) þegar þau stálpist og sjái ófullkomleika þeirra.  

Því væri ekki úr vegi að viðra aðrar hugmyndir Freuds  um þrískiptingu sálarinnar í þaðið, 

sjálfið og yfirsjálfið sem virðist eiga einkennilega vel við þessa sögu.  Þaðið er hinn hömlulausi 

frumkraftur sem krefst tafarlausrar fullnægju þarfa sinna, yfirsjálfið er samviska mannsins og 

dæmir um hvort hegðun sé rétt eða röng og sjálfið sér um að miðla á milli eftir lögmálum 

raunveruleikans.   Upphaflega, segir Freud, stjórna foreldrar börnum sínum með umbunum 

og refsingum en smám saman tileinka þau sér viðhorf og gildi foreldranna og gera yfirsjálf 

þeirra að sínu  (Hilgard o.fl., 1979).  Ekki er einhugur um réttmæti þessarra kenninga Freuds 

en þar sem þær nýtast vel til að lýsa sálarlífi Hallfreðar þá leyfi ég mér að nota þær.  Í upphafi 

sögunnar er sem Hallfreður stjórnist eingöngu af þaðinu.  Sigurður Guðmundsson (1949) lýsir 

honum mjög skemmtilega þegar hann segir að hann sé  „jafnskjótur til höggs og víga og hann 

er skjótur til níðvísna.  Eðli sjálfs hans er fellt í sverðslýsinguna.  Sverðið er umgerðarlaust.  

Hallfreðr er, sökum hvatvísi sinnar, sem umgerðarlaust sverð“ (79).   Eftir að hann kynnist 
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Ólafi konungi fer hins vegar yfirsjálf hans að þroskast og hann gerir samvisku Ólafs að sinni 

þó hann virðist hafa takmarkaðan aðgang að henni og þá helst í draumum.  Ef til vill er orðið 

full seint að tileinka sér samvisku þegar komið er yfir tvítugsaldur. 

Annað sem gerir sögu Hallfreðar mjög sálfræðilega raunverulega og styður um leið túlkun 

Kalinke er að hegðun Hallfreðar gagnvart konungi,  sem mörgum hefur þótt með ólíkindum,  

á sér samsvörun í hegðun nútíma ungmenna sem foreldrar hafa gefist upp á og komið hefur 

verið í fóstur.  Undir niðri grunar þau að þeim verði hafnað aftur og reyna því mjög á þolrifin í 

fósturforeldrunum  í  því skyni að fá það staðfest af eða á.  Standist þeir prófið eru þeir teknir 

í sátt.  Að vísu var sálfræðin ekki orðin að fræðigrein á miðöldum en gera má ráð fyrir að eðli 

manna hafi verið samt við sig,  þá sem nú.  Gera má  ráð fyrir að prestlærðir menn hafi sem 

skriftafeður öðlast töluverða innsýn í sálarlíf manna og velt því fyrir sér hvað gerði menn 

hæfa sem uppalendur þar sem þeir voru öðrum þræði uppalendur sinna safnaða.   

Ef hinn ungi Hallfreður væri uppi nú á dögum væri trúlega búið að greina hann með and-

félagslega röskun og kannski myndi hann líka greinast með ofvirkni því hann virðist eiga erfitt 

með að vera kyrr á sama stað.  Andfélagslega röskunin lýsir sér í því að einstaklingurinn á í 

stöðugum deilum við aðra og við samfélagið.  Hann er afar sjálfselskur, tilfinningakaldur, 

hvatvís og óábyrgur.  Erfiðleikarnir byrja oft á unga aldri með skrópum úr skóla, stroki að 

heiman og villtum unglingsárum sem einkennast af uppreisnargirni og óábyrgri kynlífshegðan 

(Robins, í Gleitman, 1999:804).  Er þetta ekki alveg lýsingin á Hallfreði?  Fræðin kenna okkur 

að menn með andfélagslega röskun sjái ekki fyrir afleiðingar gerða sinna og finni síður til ótta 

en aðrir menn,  sérstaklega ef hættan er ekki alveg á næstu grösum (Gleitman 1999:805).  

Þetta sjáum við skýrt hjá Hallfreði er hann skorar Grís á hólm í fyrra skiptið – föður hans og 

afa eru vel  ljósar afleiðingarnar af því að ætla sér að berjast við einn af Væringjum Mikla-

garðskeisara sem voru víðfrægir fyrir hörku og dugnað í bardögum.  Þessi röskun er talin vera 

af líffræðilegum orsökum og ganga í erfðir og því er athyglisvert að Hallfreður yngri fær líka 

viðurnefnið vandræðaskáld.  Algeng viðbrögð við svona hegðan er að senda vandræða-

unglinginn burt í meðferð og það var einmitt gert við Hallfreð.  Venjulegar uppeldisaðferðir 

höfðu brugðist og því var nú komið að Ólafi Tryggvasyni 
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                                              4.     Af veraldlegum reigingi 

 

Torfi Tulinius skrifar í Arbeiten zur Skandinavistik, 2001 og er sammála Kalinke um að Hall-

freðar saga sé sagan af manni sem bjargar sálu sinni með því að finna sér andlegan föður í 

stað þess veraldlega en hann segir að sagan snúist ekki bara um það,  hún fjalli einnig um 

þær hindranir sem þessi einstaklingur mæti  í framapoti sínu innan þjóðfélagsins vegna þess 

að hann ofmeti félagslega stöðu sína og telji sig hærra settan en hann raunverulega er.  Hann 

segir að fræðimönnum hafi gengið illa að skilja söguna;  að fá einhvern botn í af hverju Hall-

freður vill ekki ganga að eiga Kolfinnu og ekki séð hvaða tilgangi sagan af Ingólfi Þorsteinssyni 

og Valgerði systur Hallfreðar átti að þjóna en það skýrist fullkomlega sé litið til félagslegra 

aðstæðna á Íslandi snemma á þrettándu öld og lítur hann þar til þess félagslega veruleika er 

birtist í Íslendinga sögu Sturlu þórðarsonar.  Af henni megi glöggt ráða að ef jafningi eða 

einhver sem er af lægri þjóðfélagsstigum reyni að taka sér hjákonu þá sé litið á það sem 

móðgun við ætt hennar en ef aðdáandinn sé af hærri stigum en fjölskylda stúlkunnar þá 

virðist ekkert að því.  Hann tekur dæmi af Sturlu Sighvatssyni og sambandi hans við Vigdísi 

Gíslsdóttur  – ekki verði séð að fjölskylda hennar hafi haft neitt við sambandið að athuga því 

bræður hennar séu oft nefndir í liði með Sturlungum. 

Torfi segir að Ingólfur og Hallfreður hafi ekki ætlað að kvænast fyrr en þeir fyndu maka sem 

gæti hækkað valdastöðu þeirra í þjóðfélaginu,  svipað og Sturla Sighvatsson gerði með því að 

kvænast Sólveigu Sæmundardóttur.   Það að Hallfreður festir ráð sitt á Gautlandi segir hann 

að skýrist af því að Ingibjörg átti eignir.  Hún var ekkja auðugs manns sem reyndar lést á 

ferðalagi með Hallfreði (en það var ekki nema að litlu leyti honum að kenna).  Hann bendir á 

að nauðsynlegt hafi verið að hafa frásögnina af Ingólfi með til að hið félagslega baksvið kæmi 

betur í ljós.  Ingólfur  Þorsteinsson er af höfðingjaættum og hegðar sér sem slíkur en bæði 

Óttar og Hallfreður sonur hans eru haldnir þeim ranghugmyndum að þeir séu höfðingjar líka 

og því er það sem tilraunir Ingólfs og Hallfreðar til að taka sér hjákonur fara út um þúfur. 

Óttar gerir sig sekan um að stefna syni goðans líkt og þeir væru jafningjar en það getur 

Þorsteinn ekki þolað og losar sig við Óttar með því að dæma honum bætur og skikka hann til 

að flytja burt úr héraði.  Samkvæmt Torfa telur Hallfreður sig hins vegar vera betur ættaðan 

en Kolfinna vegna þess að Óttar hafði betri félagslega stöðu en Ávaldi í gamla landinu,  sem 

sést á því að Óttar var í fóstri hjá föður Ávalda og hefur alltaf orð fyrir þeim félögum.  Þær 

reglur gilda hins vegar ekki í nýja landinu, eða það finnst Ávalda alténd ekki, og í stað þess að 

leita til Óttars og viðurkenna að hann væri valdameiri leitar hann eigin leiða og nær með 

tengslunum við Grís hærri stöðu en þeir Óttar og Hallfreður.  Upphefð þeirra feðga verður nú 

að koma að utan;  það sér Óttar og kemur Hallfreði úr landi með aðstoð afa hans, Ólafs á 

Haukagili.  

Í annarri grein Torfa sama ár er ber nafnið Virðing í flóknu samfélagi kemur hann einnig inn á 

efni Hallfreðar sögu.  Þar er hann að velta fyrir sér gerð íslensk samfélags á fyrri hluta 
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þrettándu aldar og prófar að nota hugmyndir Pierre Bourdieu um félagslegt rými (espace 

social)  en þær ganga út á að keppt sé um þrenns konar auðmagn:  efnahagslegt, menningar-

legt og táknrænt.  Heildarmagn og samsetning þess auðmagns sem hver einstaklingur ræður 

yfir ákvarðar stöðu hans í samfélaginu,  þ.e. þá virðingu sem hann nýtur.  Hann fjallar um 

Hallfreðar sögu á svipaðan hátt og hér á undan og bendir á að menn hafa mismunandi 

aðgang að auðmagni;  menn hafi möguleika á að ná sér í efnahagslegt auðmagn með góðum 

búrekstri og menn geta aukið menningarlegt auðmagn sitt með þekkingu á lögum og skáld-

skap  en erfiðast sé að ná því táknræna því það fari eftir ættum, sbr. Ingólf  son Þorsteins 

goða.   Hið táknræna auðmagn verði  því í dæmi Hallfreðar að koma að utan, frá dvöl við 

konungshirð líkt og Grís hafi gert enda séu þeir Grís jafningjar þegar Hallfreður snýr aftur.  

Torfi segir að það að Grís skilji betur en aðrir viðbrögð Hallfreðar við láti Ólafs Tryggvasonar 

undirstriki að nú sé staða þeirra jöfn.   Virðingu sína fengu þeir af konungum þeim er þeir 

þjónuðu en virðing konungs segir Torfi að hafi verið óbreytanleg stærð þótt virðing höfðingja 

hafi verið sveiflum háð og vitnar þar í ummæli Sturlu Þórðarsonar um Snorra frænda sinn.  

Einnig lýsir Torfi því að eftir því sem kirkjan hafi orðið sterkari því meira pláss hafi hún fengið 

í félagslega rýminu og þar með meira táknrænt auðmagn.  Uppspretta virðingar á trúarlega 

sviðinu er hjá Guði en túlkendur hans ( hinir prestlærðu) veita þessa virðingu.  „Á þessu sviði 

ákvarðast virðingin af því hvort viðkomandi hafi hegðað sér eins og kristnum manni ber“ (74)   

segir Torfi. 

Mér sýnist að með því að senda Hallfreð fyrst til Eiríks jarls til að yrkja um hann  (sýna að 

hann fyrirgæfi honum)  og sjá til þess að kistu hans ræki til Eynnar helgu  (Ólafur var jú byr-

sælli en aðrir menn)  hafi Ólafur Tryggvason aukið táknrænt auðmagn sitt og sama má segja 

um Hallfreð.  Af því hann breytir rétt á banastundinni (iðrast) þá á hann himnaríkisvistina 

vísa.  Í lok sögunnar hefur Hallfreður náð virðingu á öllum sviðum;  hann er auðugur vel, 

skáld gott og skólaður í hirðsiðum auk þess að baða sig í virðingu konungs og fara beint til 

himnaríkis.  Kaldhæðnislegt er,  eins og Kalinke benti á,  að hann hefur þar með hlýtt boði 

föður síns um að fara utan og leita sér meiri sæmdar. 

Í grein sinni ræðir Torfi um að fyrstu áratugir þrettándu aldar hafi einkennst af margvíslegum 

og stundum andstæðum kröfum hinna ólíku sviða og lýsir því hvernig menn létu stundum 

kristið siðferði lönd og leið ef þess þurfti til að bæta valdastöðu sína í þjóðfélaginu og talar 

um félagslegt margsæi.  Marlen Ferrer (2002) er í svipuðum hugleiðingum í grein sinni 

Middelaldermennesket – et postmoderne menneske?  Hún fjallar um að þjóðfélagið hafi 

orðið flóknara á tólftu öld,  gamla hefndarskyldan hafi verið enn til staðar en að auki hafi 

komið fram vitund um hirðmenningu og trúarlega menningu sem ýtti nýjum gildum að fólki.   

Bæði kirkjan og kóngarnir gera kröfu um skilyrðislausa hlýðni og stundum rekast þær kröfur á 

eins og mér virðist gerast hjá Hallfreði er hann er sendur til að blinda eða meiða Þorleif spaka 

og tekur bara annað auga hans.  Gamla hefndarskyldan brýst svo fram þegar Hallfreður fer til 

Kálfs og ætlar að drepa hann en hún vegur salt við kristilegt umburðarlyndi svo hann lætur 

sér nægja annað auga Kálfs.  
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Hallfreður kemst fljótt að því að hegðun hans á Íslandi er ekki viðurkennd við hirð Noregs-

konungs enda á hann stuttan stans við hirð Hákons jarls og segir Ferrer að hann upplifi 

þrýsting úr mörgum áttum við mörg tækifæri í sögunni,  líkt og nútímamanneskjur,  og hvaða 

„identitet“ hann velji fari eftir aðstæðum hverju sinni.  Við sjáum þannig Hallfreð ganga inn í 

hlutverk höfðingjans í Svíþjóð, hirðmannsins hjá Ólafi konungi og  í hlutverki hetjunnar er 

hann drepur óþokkann Ögmund og síðar Björn en þeir höfðu báðir reynt að fyrirkoma 

honum.  Á Íslandi er hann heimsækir Kolfinnu í selið gerist hann eiginlega víkingur en hluti af 

því að sigrast á óvinunum samkvæmt þeirra hugmyndafræði var að eigna sér konur þeirra.  

Við sjáum leifar þessa hugsanaháttar í Sverris sögu er hann eftir sigurinn á Magnúsi gefur 

mönnum sínum eiginkonur fallinna óvina sinna (2007:146).  Á dánardægri sínu gengur Hall-

freður svo inn í hlutverk hins iðrandi syndara og er þar með hólpinn. 
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                                            5.     Tákn og allegóríur 

 

Frásögnin af fyrstu kynnum Hallfreðar og Ólafs er mjög svo ótrúleg,  að konungurinn hafi 

stokkið fyrir borð í veðri sem var svo slæmt  að hætta var á að skipið myndi farast og komið 

upp með slitna akkerisfesti,  og hlýtur hér að vera um táknsögu að ræða eins og John Lindow 

hefur gert vel grein fyrir í grein sinni Akkerisfrakki. Traditions concerning Olafur Tryggvason and 

Hallfredur Ottarsson vandraedaskald and the problem of the conversion.  Hann telur að orðið 

akkerisfrakki vísi til þess hluta af akkerinu sem stingst ofan í hafsbotninn og heldur skipinu 

þar með kyrru og telur það myndað líkt og orðið hræfrakki sem talið er merkja sverð í 

dróttkvæðum.  Táknmynd um kirkjuna sem skip sem haldið sé kyrru með von og trú segir 

hann að sé vel þekkt og að í Hebreabréfinu  6:19  sé vísað til vonarinnar sem öruggs og 

stöðugs akkeris sálarinnar.  En orðið akkerisfrakki vísar einnig til heilags Klemensar sem 

sýndur er á myndum með akkeri og Lindow segir að svo virðist sem einhverjir hafi viljað gera 

Ólaf Tryggvason að dýrlingi jafngildum Ólafi Haraldssyni og tenging við heilagan Klemens 

(Clement) gegnum akkeri Hallfreðar hafi verið gagnleg.  Með því að tengjast Klemensi deyi 

Ólafur píslarvættisdauða.  Mildi (clementia) segir hann að einkenni líka söguna og nefnir að 

Ólafur þyrmi lífi Hallfreðar þegar hann hafði drepið Óttar, hirðmann konungs, og refsi 

Hallfreði ekki þó að hann hafi óhlýðnast og aðeins tekið annað auga Þorleifs  og svo annað 

auga Kálfs í leyfisleysi , að Hallfreður sýni mildi þegar hann ákveði að taka aðeins annað auga 

Þorleifs,  að Grís sýni mildi þegar hann sýni skilning á tilfinningum Hallfreðar við fregnunum 

af láti Ólafs og sama eigi við um Þorleif spaka sem biðji Hallfreði lífs og Eirík jarl að auki sem 

leyfi Hallfreði að lifa þótt hann hafi drepið einn manna jarls.  Einhver tenging virðist vissulega 

hafa verið milli Ólafs Tryggvasonar og heilags Klemensar því samkvæmt Sögu Vestmannaeyja  

var kirkjan sem Ólafur fól þeim Hjalta Skeggjasyni og Gissuri hvíta að reisa þar sem þeir 

kæmu að landi (samkvæmt Kristni sögu) tileinkuð heilögum Klemensi  (Sigfús Johnsen, 

1989:61). 

Lindow veltir því fyrir sér hvort skikkjan sem Ólafur Tryggvason gefur Kjartani  (m.a. í sögu 

Odds)  og „ólpan“ sem Hallfreður sér konung klæðast sé forspeglun feldsins sem Þorgeir 

lagðist undir á Alþingi kristnitökuárið.  Slíkar forspeglanir voru víst afar algengar og var Ólafur 

Tryggvason látinn forspegla nafna sinn Haraldsson á sama hátt og Jóhannes skírari Jesú  

(Sverrir Jakobsson, 2005:94).  Gamla testamentið var einnig talið forspeglun hins nýja á 

margan hátt og til að mynda var sagan af því er Jakob ætlaði að fórna Ísak túlkuð sem for-

speglun krossfestingarinnar.  Ef við gefum okkur nú að þessi græna „ólpa“ tengist kristni-

tökunni, hvaða merkingu hefur hún þá?  Lindow segir að grænn sé í helgisiðabók kirkjunnar 

tengdur þrettándanum.   Í New Catholic Encyclopedia,V:481-82)  segir að hann sé haldinn 

hátíðlegur bæði í Austur- og Vesturkirkjunni.   Í Austurkirkjunni fagni menn skírn Krists í ánni 

Jórdan en í Vesturkirkjunni komu vitringanna þriggja.  Í báðum tilfellum sé kjarninn hinn 

sami;  koma Krists í þessan heim (barnið/Jórdan).  Þar segir að „epiphani“ sé grískt orð og 

þýði birting guðdómleikans og hafi verið notað um merkisatburði í lífi konungs svo sem 
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fæðingu eða krýningu en hér sjáum við táknrænt upphaf kristnunar Íslands.  Þessi græna 

„ólpa“ myndi því tákna að á alþingi árið 1000 (eða 999)  tókum við fyrst og fremst kristni 

Nýja- testamentisins en skildum hinn gamla,  stranga og hefnigjarna guð Gamla- testament-

isins eftir og fellur sú túlkun fullkomlega að anda sögunnar,  mildinni sem menn sýna hver 

öðrum.  Einnig má benda á að Hallfreður segir: „erum leið sonar reiði“  í þriðju vísunni sem 

Ólafur lét hann yrkja og í þeirri síðustu segist hann nú þurfa að biðja til Krists.  Græni liturinn 

á „ólpunni“ gæti líka forspeglað hvernig kristnin breiddist yfir landið eins og gróðurlitur að 

vori og einnig gæti hann vísað til himnaríkis. 

Líkt og miskunnsami Samverjinn (Lúkas 10:30-37) kom Ólafur til hjálpar í nauðum  og vinsæl 

miðaldatúlkun á þessari dæmisögu  var að ferðalangurinn væri mannkynið á leið sinni til 

þessa heims eftir syndafallið;  illskan leiðir hann afvega, hin andlegu klæði eru tekin frá 

honum og lestir og villur særa hann.  Trú Gamla- testamentisins kemur honum ekki að gagni 

svo presturinn og levítinn ganga hjá.  Miskunnsami Samverjinn er hins vegar Kristur sem upp 

lyftir manninum bæði andlega og líkamlega og færir hann í kirkjuna  – til trúar  (Wailes, 

1987:210). 

Nær öruggt er talið að höfundur Hallfreðar sögu hafi verið klerklærður og líklegt að hann hafi 

haft aðsetur í Þingeyraklaustri.  Hann mun þá hafa sungið messur og eins og við sjáum af 

verki Anselmusar frá Laon (d. 1117), Glossa interlinearis,  voru dæmisögur Jesú endalaus 

uppspretta allegórískra túlkana  (Wailes, 1987:69) og því væri ekki úr vegi að skoða hvort 

fleiri dæmisögur Jesú gætu nýst til skilnings á Hallfreðar sögu.  Sagan um týnda sauðinn 

(Matteus 18:12-14, Lúkas 15:4-7) kemur fyrst upp í hugann.  Ólafur konungur leggur mikið á 

sig í sögunni til að bjarga Hallfreði,  vakir yfir hverri hreyfingu hans og beinlínis elur hann upp  

– allt til að hann megi öðlast eilíft líf á himnum.  Afar algengt myndmál er að kalla konung 

hirði  (pastor)  og  hefur tíðkast frá  upphafi kristni með germönskum þjóðum (Ármann 

Jakobsson, 1997:129) og því er þessi hugmynd ekki fráleit.  En hér mætti líka finna allegóríska 

skírskotun.  Talið er að menn hafi ekki alist upp í klaustrunum á Íslandi heldur komið þangað 

stálpaðir eða jafnvel ekki fyrr en undir lok ævinnar.  Því gæti höfundur sögunnar haft reynslu 

af því að eltast við óþægar kindur;  forystusauðir eru sýnu erfiðastir.  Er ekki hægt að líta á 

Hallfreð sem húnvetnskan forystusauð?  Báðir fara þeir sínar eigin leiðir og geta haft slæm 

áhrif á hjörðina/ Vatnsdælinga, þar með talinn Ingólf, með því að hvetja til  almennrar 

óhlýðni við þá er vilja stjórna þeim. 

Sökum þess að Hallfreður iðraðist á elleftu stundu kemur dæmisagan um verkamennina í 

víngarðinum upp í hugann (Matteus 20:1-16)  en hún hefur frá tíma Gregoríusar mikla verið 

tengd sögunni um ræningjann á krossinum  (Lúkas 23:39-43) sem gekkst við syndum sínum 

og sekt og hlaut vist í Himnaríki  (Wailes,1987:35).  Hallfreður hafði vissulega gert sig sekan 

um ýmsa glæpi og syndir:  dramb er hann setti sig og sína fjölskyldu ofar fjölskyldu Ávalda,  

reiði þegar Kolfinna fékk alvöru biðil, lygi og ágirnd þegar hann þóttist ætla í verslunarferð en 

fór þess í stað til Sigvalda jarls, flutti honum kvæði og fékk gullhring fyrir og  öfund  og morð 

þegar hann drap Óttar félaga sinn við hirðina vegna þess að Ólafur konungur hafði tekið hans 
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málstað.   Án þess að við getum nokkuð um það fullyrt er óvíst að ræninginn á krossinum hafi 

gert sig sekan um stærri glæpi en Hallfreður.  Ágústínus varar menn við því í einni stólræðu 

sinni að fresta viljandi iðrun og yfirbót því enginn viti nær kallið komi (í Wailes, 1987:143) en 

Hallfreður náði að iðrast á síðustu stundu.  Hann var að vísu ekki á krossi, heldur sjáum við 

hann undir eins konar krossi er siglutréð með rá og reiða féll á hann ofan.  Með aðstoð Hall-

freðar nær Ólafur konungur einnig að gera yfirbót synda sinna. 

 Verk Gregoríusar mikla voru mjög vinsæl á Íslandi á miðöldum og eru Viðræður hans ásamt 

tíu af hómilíunum varðveittar í handriti frá upphafi þrettándu aldar og er víða vitnað í 

hómilíur hans í verkum trúarlegs eðlis (Svanhildur Óskarsdóttir, 2005:341). Vinsælasta 

miðaldatúlkunin á dæmisögunni um týndu drökmuna kemur einmitt frá honum.  Konan er 

Kristur (sapientia Dei),  týnda drakman er maðurinn sem vegna syndar hefur fjarlægst 

skapara sinn og að kveikja á lampa merkir birtingu viskunnar í mannlegu formi.  Heimilið 

hefur verið sópað hreint þegar samviska mannsins vaknar til vitundar um sekt sína sem leiðir 

til að drakman finnst (skynjunin um að maðurinn sé skapaður í mynd Guðs).  Vinir konunnar 

eru svo túlkaðir sem kór engla á himnum (Wailes, 1987:234).  Hér gæti Hallfreður verið týnda 

drakman og Ólafur konungur viskan sem með orðum sínum fær Hallfreð til að þroska með 

sér samvisku.  Eftir dauða Ólafs/ viskunnar/ ljóssins er hann svo týndur í myrkrinu en viskan 

/Ólafur er ekki alveg horfin og bjargar sálu Hallfreðar með því að fella ofan á hann kross  

(siglutré með rá og reiða)  þegar hann ætlaði að flytja til Svíþjóðar því að þá hefði hann gerst 

heiðinn aftur,  eða svo má álykta af fyrri Svíþjóðardvöl Hallfreðar er hann hafði það „helzt til 

trúar, at hann blés í kross yfir drykk sínum, áðr hann drakk, en fátt song hann“ (177).       

 Allt frá tíma Origenusar (d. 254) voru alls konar allegórískar túlkanir mjög svo vinsælar á 

miðöldum.  Hann sagði að hver lína í ritningunni hefði þrefalda merkingu, bókstaflega, 

siðferðislega og allegóríska og að aðeins hin síðastnefnda fæli í sér sannleikann.  Origenus 

var platonisti og tengist hrifning hans á allegóríum hugmynd Plato um að hinn sýnilegi 

heimur sé aðeins óskýr eftirmynd hins ósýnilega (Arzt, :70-72).  En allegórían var ekki bundin 

við biblíulegar útleggingar,  hennar gætir einnig í sögum frá tólftu öld svo sem í Cosmo-

graphiu Bernard Silvestris og í Anticlaudianusi Alans frá Lille þar sem Náttúran ákveður að 

skapa nýjan mann og Skynsemin er valin til að fara í vagni til himna til að biðja um sál handa 

honum (Wetherbee, 1988) og seinna í riddarasögum Chrétiens de Troyes (Kristjáns frá Tróju)             

– altént hafa menn reynt að túlka sögur hans allegórískt (Wailes, 1987:26).  Því kæmi ekki á 

óvart að þeir sem settu saman sögur á þrettándu öld  gripu til hennar.  Því skal nú skoðað 

hvort sé hægt að lesa Hallfreðar sögu í heild sem allegóríu.   

Kjarni sögunnar er samband þeirra Ólafs og Hallfreðar en hvað gerist ef við í stað þeirra 

setjum sóknarprest og sóknarbarn á Íslandi eða kannski frekar biskup og dæmigert erfitt 

sóknarbarn.  Í heimildum höfum við fjölmörg dæmi um að menn voru biskupum erfiðir.  Í 

Hungurvöku segir t.d.  að Ísleifur biskup hafi lent í vandræðum vegna óhlýðni manna, trúleysi 

og siðleysi (2002:8) og í elstu sögu Þorláks segir að hann hafi undir lok ævinnar verið 

mæddur í mótgerðum manna og þar með í margfaldri vanheilsu (2002:79).  Reyndar eru 
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töluverð líkindi með Þorláki biskupi og Ólafi konungi eins og hann birtist í Hallfreðar sögu.  

Svo segir að Þorlákur hafi minnt þá er þurfti með blíðlegum boðorðum betur að gera en ef 

það dugði ekki, með stillilegum stríðmælum og hógværum hirtingum.  Hann var sagður 

mjúklátur og hafa borið þolinmóðlega meingerðir manna en harmað mjög vanhagi þeirra en 

aldrei samþykktst við siðleysur vondra manna.  Drottinn elskar miskunn og réttlæti en gefur 

af sér dýrð og mildi er haft eftir honum (Þorláks saga A, 2002:72-73). 

Á síðari hluta tólftu aldar gerðu erkibiskupar í Niðarósi ítrekaðar tilraunir til að bæta siðferði 

manna hér á landi.  Í bréfi sem Eysteinn erkibiskup ritaði fimm helstu höfðingjum sunnan og 

austan í upphafi biskupsdóms Þorláks segir að þeir lifi búfjárlífi og voru þar á meðal Jón 

Loftsson og Gissur Hallsson (Jón Jóhannesson, 1956:221).   Það virðist ekki ósennilegt að 

höfðingjarnir hafi að einhverju leyti verið fyrirmynd Hallfreðar  en einnig gæti Hallfreður 

verið táknmynd Íslendinga í upphafi  þrettándu aldar.  Að skoðun höfundar væru þeir þá sem 

heild  lítt agaðir, hvatvísir, metnaðarfyllri en þeir hefðu efni til og breyskir en hefðu með því að 

hlýta traustri leiðsögn biskupa sinna og annarra fulltrúa Guðs á jörðu möguleika til frelsunar 

sálarinnar gegnum sanna iðrun.  Jafnvel á dauðastundinni væri það ekki of seint. 

Svo virðist því sem hægt sé að lesa Hallfreðar sögu sem allegóríu þar sem Ólafur konungur 

stendur fyrir fulltrúa Guðs á jörðu en Hallfreður er hinn dæmigerði Íslendingur eða íslenski 

höfðingi.  Á báðum  sviðunum sjáum við uppreisnargirni og átök.  Sonur reynir á þolrifin í 

föður sínum og föðurímynd og söfnuður hlýðir illa biskupi sínum og prestum en með 

þolinmæði, fræðslu og umburðarlyndi tekst að koma hinum villuráfandi sauðum til himna.  

Eina skilyrðið er sönn iðrun en forsenda iðrunar er hins vegar kristilegt uppeldi og þar af 

skýrist þörf Hallfreðar fyrir nýjan föður. 
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                                             6.     Þema, flétta og átök 

 

Reyndar var bókmenntafræðin sem slík ekki til á ritunartíma Hallfreðar sögu en bókmenntir 

höfðu menn þó;   gríska harmleiki eins og Ödipus konungur eftir Sófókles,  epískar sögur svo 

sem Æneasarkviðu eftir Virgil,  lýrík í formi kvæða trúbadoranna svo ekki sé minnst á riddara-

rómönsur Chrétiens.  Skáldsagan var að vísu enn ekki til,  ekki smásagan,  ekki söngleikirnir  

en bíðum nú við.  Er ekki hægt að túlka Hallfreðar sögu sem þroskasögu?  Í  Hugtök og heiti í 

bókmenntafræði  segir að “ hugtakið sé notað um þær skáldsögur sem framar öðru lýsa 

þroskabraut söguhetjunnar frá æsku og óstýrilæti til fullrar sjálfsvitundar og aðlögunar að 

ytri veruleika;  sú braut er mörkuð ólíkum félagslegum og sálrænum áhrifaþáttum og stund-

um lýkur baráttu hetjunnar við sjálfa sig og umheiminn með fullum ósigri hennar“  (310).  

Reyndar segir líka í bókinni að Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96) eftir Goethe marki upp-

haf þroskasögunnar  en samt er þarna greinilega eitthvað sem þarf að skoða betur.  Sagt er 

að til að skilja tiltekið bókmenntaverk sé heilladrýgst að einbeita sér að átökunum í verkinu. 

Fyrst er við kynnumst Hallfreði er hann upp á kant við allt og alla og svo óþroskaður að hann 

skilur ekki að faðir hans og afi eru að hugsa um velferð hans er þeir neyða hann til að fara úr 

landi.  Er hann kemur til Ólafs er hann uppfullur af óvild og mótþróa,  heiðinn og stjórnast 

eingöngu af þaðinu en smám saman með dyggri aðstoð konungsins nær hann meiri þroska;  

uppreisnargirnin hverfur, hann gerist kristinn og tileinkar sér yfirsjálf (samvisku) en þessi 

þróun kostar hann greinilega mikil innri átök.  Meginátökin í sögunni eru innra með Hallfreði  

– deilur hans við föður sinn, Kolfinnu, Má , Grís og hirðmenn konungs eru til komnar vegna 

félagslegs vanþroska Hallfreðar. 

Til að skoða átökin nánar gæti verið gott að líta á fléttuna í verkinu og fer hún saman við 

stigin á þroskabraut söguhetjunnar.   Það sem kemur atburðarásinni af stað í upphafi er hin 

óstöðuga skapgerð Hallfreðar sem kemur honum úr landi til Ólafs konungs og jaðrar Hall-

freður við að vera kómískur er hann stendur frammi fyrir konungi og krefst þess að hann 

verði guðfaðir sinn. Eins og Kalinke benti á vill Hallfreður ráða sér sjálfur þótt hann hafi ekki 

til þess þroska.  Fyrsta varðan á leið hans til þroska er þegar Ólafur lætur hann stöðugt 

betrumbæta kveðskap sinn  – yrkja sig frá heiðninni.  Í ljós kemur að skáldskapurinn er ekki 

bundinn Óðni og hinni gömlu trú og Hallfreður er nú orðinn kristilegt skáld.  Næst sjáum við 

straumhvörf er hann brotnar niður og grætur vegna reiði Ólafs.  Þar hefur hann náð þeim 

þroska að bera hlýjar tilfinningar til einhvers og í sendiferðinni til Þorleifs spaka sést að hann 

er farinn að þroska með sér sjálfsvitund (ego) er hann ákveður að taka aðeins annað auga 

Þorleifs vegna þess að honum fannst hann ekki eiga það skilið að vera blindaður.  Í bardag-

anum við stigamanninn Önund sést að Hallfreður hefur ekki bara tileinkað sér trúna að 

nafninu til er hann heitir á Hvíta- Krist ef hann hafi sigur.  Þroski Hallfreðar kemur ekki jafnt 

og þétt og stundum er eins og hann gleymi öllu sem hann hefur lært og  sérstaklega ef hann 

fer mjög langt frá Ólafi , svo sem í heimsókninni í selið til Kolfinnu, en næsta þrep á þroska-
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brautinni er þegar hann hættir við að ganga á hólm við Grís og er alveg sama um hvaða 

skoðun menn hafa á því  – hann hefur nú gert samvisku Ólafs að sinni. 

Fyrri hvörf sögunnar sjást  er Ólafur birtist í sinni grænu „ólpu“ og bjargar Hallfreði og 

félögum.  Eftir það tekur líf Hallfreðar alveg nýja stefnu.  Undir lok sögunnar koma svo seinni 

hvörfin (sé sagan lesin sem ástarsaga sjást engin hvörf) er Hallfreður fyrst iðrast þess hvernig 

hann hefur hagað sér gegnum tíðina og hafnar endanlega heiðninni í formi fylgjukonu sinnar.   

Reyndar er hvergi minnst á fylgjukonuna í  Ólafs sögu hinni mestu en Bjarni Einarsson (1977, 

cxxix) telur víst að frásögnin af henni hafi verið í upphaflega handritinu.  Hann grunar að 

höfundur Ólafs sögu hafi fellt hana brott en skotið inn kristilegri andlátsvísu í staðinn (sam-

kvæmt Möðruvallabók iðrast Hallfreður þess aðeins hvernig hann fór með Kolfinnu).  Ég 

hallast að því að þetta sé rétt hjá honum því ekki er hægt að finna nein rök fyrir því að skrifari 

Möðruvallabókar hefði átt að sleppa andlátsvísunni.  Í sögulok deyr Hallfreður svo og Ólafur 

konungur stjórnar för kistu hans til Eynnar helgu, við vesturströnd Skotlands, þar sem hann 

verður þess heiðurs aðnjótandi að hvíla meðal konunga og jarla sem fulltrúi Noregskonungs. 

Mér sýnist að þemu sögunnar séu í raun tvö og þá eru við  komin að kjarna þessarar rit-

smíðar.  Annað tengist dæmisögunni um verkamennina í víngarði Drottins sem fengu sömu 

laun hvort sem þeir unnu allan daginn eða komu á elleftu stundu .  Það mætti orða þannig:  

Jafnvel hinn mesti þrjótur og syndari getur öðlast sáluhjálp gegnum sanna iðrun og með náð 

Jesú Krists jafnvel þótt hann iðrist ekki fyrr en á dánardægri sínu.  Við sjáum Hallfreð iðrast á 

dauðastundinni og  Ólaf Tryggvason iðrast eftir dauðann með aðstoð Hallfreðar (eins og ég 

túlka söguna)  en jafnframt skynjum við hið allegóríska svið sem vísar til okkrar allra;  allra 

þeirra syndara sem lítt leiða að því hugann í dagsins önn að leita sér sáluhjálpar.  Leiðin er 

alltaf greið en eins og Ágústínus kirkjufaðir bendir á er það varasamt að ætla sér að bíða með 

iðrunina og geyma hana þar til á dauðastundinni  (í Wailes, 1987:143). Það eru ekki allir svo 

heppnir að hafa  vandræðaskáld sér til aðstoðar. 

Hitt þemað má finna í túlkun Kalinke á sögunni,  að kjarni hennar sé að Hallfreður hafi fundið 

sér nýjan föður í Ólafi Tryggvasyni og þar með leið til að þroska sál sína og sjálfsvitund:  Þótt 

þinn jarðneski faðir bregðist þá áttu vísa aðstoð  biskups þíns og kennimanna sem með 

aðstoð æðri máttarvalda geta hjálpað þér til þroska ef þú aðeins kemur til þeirra.  Þetta 

þema gæti hafa vísað sérstaklega til þeirra sem gengu í klaustrin því líkt og við hirðina var 

sérstök hirðmenning og vald konungs óskorað þá var sérstök klaustramenning í klaustrunum 

og mikið lagt upp úr hlýðni við reglur klaustranna, ásamt fátækt og iðjusemi.  Ef til vill vísar 

hið allegóríska svið sem lýst var hér á undan ekki síst til Þingeyraklausturs þaðan sem sagan 

er talin ættuð. Mér sýnist sem öll bygging sögunnar, þemu, flétta og átök bendi til að hægt sé 

að kalla Hallfreðar sögu þroskasögu þó hún sé samin mörgum öldum fyrir blómaskeið þeirra. 
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                                               7.     Efniviður og úrvinnsla 

 

Gaman er að velta því fyrir sér hver sá maður var er settist niður við púlt með fjöðurstaf í 

hendi og ritaði þessa sögu  og forvitnilegt að vita hvað varð til þess að hann hóf að skrifa 

einmitt svona sögu um Hallfreð.  Hvaða heimildir hafði hann?  Hvaðan kom honum efni-

viðurinn;  þ.e. hvað tók hann af öðrum bókum eða munnlegum heimildum og hvað skáldaði 

hann sjálfur? 

Í bók sinni um Ólafs sögur Tryggvasonar veltir Sveinbjörn Rafnsson því fyrir sér af hverju 

Ólafur hafi fengið svo mikla umfjöllun  (það sé löng saga af honum í Heimskringlu þótt Snorri 

hafi engar sérstakar mætur á honum)  og segir að það tengist ef til vill drykkju Marteins-

minnis í veislum en samkvæmt Ólafs sögu Odds þá vitraðist heilagur Marteinn (Martinus) 

Ólafi og bauð honum aðstoð sína gegn því að hann léti minnast sín í veislum og að sam-

kundum.  Gæti Hallfreðar saga hafa verið samin til upplestrar í veislu hjá einhverjum stór-

höfðingjanum?  Samkvæmt Sveinbirni (2005:188) þá voru sögur af Ólafi Tryggvasyni eins 

konar „helgisiðarit“ (litúrgísk rit) fyrir veraldlega mannfagnaði.  Mér sýnist að einmitt svona 

saga  hefði hentað mjög vel;  almenningur hefði haft gaman af sögunni sem slíkri en hinir 

prestlærðu hefðu skilið hana allt öðruvísi  – ein saga fyrir tvo gjörólíka markhópa. 

Bjarni Einarsson (1961) segir að engar sannanir séu fyrir því að söguhöfundur hafi vitað 

annað um ævi Hallfreðar en að hann var skáld Ólafs Tryggvasonar og hefði unnað þessum 

guðföður sínum mjög að viðbættum nokkrum smáatriðum svo sem að hann hefði kveðið um 

Hákon jarl (170).  Reyndar kvað Hallfreður ekki um Hákon samkvæmt Skáldatali ( í Eddu 

Snorra Sturlusonar), aðeins um Ólaf konung og Eirík jarl Hákonarson og verður það að teljast 

traustari heimild en Hallfreðar saga.  Telur Bjarni að meginfyrirmyndin sé Kormáks saga og 

telur upp mörg líkindi með sögunum en segir að einnig fái höfundur hugmyndir úr fjöl-

mörgum öðrum sögum svo sem Orkneyinga sögu, Ólafs sögu helga eftir Styrmi, Jómsvíkinga 

sögu, Maríujarteinum, Fóstbræðra sögu, Ágripi, Heiðarvíga sögu, gömlum söguþætti af 

Æverlingum svo þær helstu séu nefndar og svo auðvitað úr sögum þeirra Odds og Gunnlaugs.   

Alan Boucher (1981) er Bjarna sammála um að Kormáks saga sé helsta fyrirmyndin og telur 

hann upp sextán atriði sem sögurnar eiga sameiginleg.  Hann grunar einnig  áhrif frá Jóns 

sögu Ögmundssonar (án þess að skýra það nánar)  og Þorvalds þætti tasalda (sem Bjarni 

telur reyndar yngri en Hallfreðar saga).  Segir Bjarni vinnubrögð höfundar hafa verið að 

steypa hinu aðfengna efni í nýtt mót án þess að breyta mjög höfuðatriðum eða bæta miklu 

við og má það vel vera enda vitum við að margt hefur glatast úr sagnaarfi fyrri alda.  Ekki er 

til dæmis ólíklegt að til hafi verið söguþáttur af Æverlingum en samkvæmt Boucher (1981:70) 

var  til dæmis Hafliði Másson af þeirri ætt  en Grís var einmitt þingmaður Húnröðar afa hans.  

Sumt hlýtur hann þó að hafa samið sjálfur;  til dæmis er ólíklegt að frásögnin af því þegar 

Ólafur konungur kafar eftir slitna akkerisstrengnum sé úr eldri heimildum því allir aðrir sem 

segja frá fyrstu kynnum þeirra Hallfreðar, svo sem Oddur og Snorri, sýna hann í hópi Íslend-

inga á nokkrum skipum en ekki einan á ferð. 
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Líklegast er að sá sem samdi Hallfreðar sögu hafi stuðst við efni úr ýmsum áttum, hugmyndir 

og atburði, bæði af bókum, úr munnmælum og úr samtíð sinni og bætt við þar sem þurfti.  

Svo gæti virst að hann héldi sig svolítið stíft við fyrirmyndirnar.  Undir lok sögunnar er 

kynntur til leiks bróðir Hallfreðar að nafni Þorvarður og  og telur Bjarni Einarsson að það sé 

að fyrirmynd Kormáks sögu.  Telur Bjarni að höfundurinn hafi gleymt að gera ráð fyrir honum 

fyrr í sögunni en fundist hann þurfa að vera með út af fyrirmyndinni og er erfitt að sjá aðra 

skýringu  (1961:226).  Sem dæmi um vinnubrögð hans getum við skoðað söguna af gripunum 

þrem er Ólafur gaf Hallfreði er þeir skildust í hinsta sinn.  Öruggt er að gripirnir séu hugar-

smíð höfundar og þá einnig frásögnin af því er Hallfreður reynir að gefa Kolfinnu einn þeirra 

eftir nóttina í selinu (örvæntingarfull tilraun til að ná eina stöðutákninu sem hann vantaði og 

mögulega sektarkennd). Síðan virðist hann nota sögu af heilögum Kolumba en sagnir herma 

að skrín hans hafi rekið til Írlands eftir að víkingar hentu því í sjóinn  (Bjarni Einarsson, 

1961:231).  Það að þjónar ábótans taka gripina vísar svo á þörfina fyrir þá siðbót er varð 

innan kirkjunnar á tólftu öld og hvað draum ábótans varðar þá minnir hann Bjarna (230-31) á 

vitrun ábótans í Downpatrick um hvað var í skríni  Kolumba er það fannst auk draumvitrana 

úr  Maríu sögu og Orkneyinga sögu. 

Kormáks saga hefur verið talin helsta fyrirmyndin en Hallfreður minnir líka á ýmsar aðrar 

persónur. Bjarni telur að höfundur Hallfreðar sögu hafi verið undir áhrifum frá Ólafs sögu 

helga eftir Styrmi þar sem segir frá skáldinu Bersa sem var rægður við konung og látinn yrkja 

um sverð og gaf þá konungur honum sverð.  Greinileg líkindi eru með þeim skáldunum 

Sighvati og Hallfreði bæði útlitslega og hvað varðar þætti úr lífshlaupi þeirra,  báðir lenda í 

því að konungur neitar að hlýða kvæði þeirra og báðir eru þeir gefnir fyrir ferðalög og fara í 

sendiferðir fyrir konung (Hallfreður jafnvel eftir dauðann).   Ólafur Tryggvason heldur Hall-

freði undir skírn en Ólafur Haraldsson dóttur Sighvats,  Tófu.  Báðir eru þeir grunaðir um að 

hafa brugðist konungi sínum,  Hallfreður um að vera ekki nógu kristinn en Sighvatur um að 

hafa gengið Knúti konungi á hönd.  Báðir sömdu þeir minningarljóð um konunga sína og 

erkióvini þeirra,  hvorugur var í Noregi er konungar þeirra féllu og báðir tóku lát þeirra nærri 

sér.  Fleira mætti telja svo sem að báðir eru þeir sagðir hafa látist á skipsfjöl og að báðir 

fengu þeir skilaboð frá konungum sínum að þeim látnum  (Hollander, 1945).   Líklegra en hitt 

er að Sighvatur hafi verið frummyndin,  meira hlýtur að hafa verið til af munnlegum 

heimildum um hann.  Með honum rís frægðarsól dróttkvæðra skálda hæst.  Talið er að 

Oddur hafi eignað Ólafi Tryggvasyni sumt er Ólafur helgi gerði (Sverrir Tómasson, 1992:457) 

og svipað gæti hafa verið með þá Hallfreð og Sighvat. 

Einnig minnir Hallfreður sterklega á þá Orkneyjajarla,  Þorfinn hvað útlit og metnað varðar og 

Hákon Pálsson sem ásamt Erlingi Erlendssyni taldi sig rétthærri en aðra.  Óvild magnaðist 

milli feðra þeirra og vinir Hákonar lögðu að honum að fara úr landi.  Hákon stoppaði stutt í 

Noregi en fór til Svíþjóðar sem var enn hálf  heiðin.  Þar leitaði hann til heiðins spámanns 

sem spáði því að hann myndi gerast sekur um glæp sem hann myndi varla geta bætt fyrir  – 

kannski aldrei – fyrir þeim guði er hann trúði á (Orkneyinga saga, 1965:43,87-92). Helsti 

glæpur Hallfreðar er meðferð hans á Kolfinnu og iðrast hann ekki annars samkvæmt sögu-
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lokum Möðruvallabókar en að hafa valdið henni sorg.  Lýsing annars Húnvetnings kemur 

einnig upp í hugann, Más Bergþórssonar, bróðursonar Hafliða Mássonar en frá Má er sagt í 

Þorgils sögu og Hafliða (1988:7-17).  Hann var mesti vandræðagripur og komst upp með 

ýmiss illvirki sökum þjóðfélagsstöðu sinnar.  Meðal annars gerði hann sér dælt við bónda-

dóttur og skeytti engu þótt föður hennar mislíkaði.  Einnig minnir Hallfreður að sumu leyti á 

þá Hrafnistumenn.  Honum lyndir illa við föður sinn og er seinþroska líkt og þeir  enda 

ættaður frá sama svæði, Hálogalandi.  Fyrirmyndin að Hallfreði virðist því ekki vera Kormákur 

einn, eins og haldið hefur verið fram, heldur margar persónur. 

En hvað með lýsingu Ólafs konungs?  Hvaðan kemur hún?  Ekki er hún beint í samræmi við 

hvernig honum er lýst hjá Oddi eða í Heimskringlu.   Í fimmta kafla hér að framan var bent á 

viss líkindi með Ólafi og Þorláki Þórhallssyni en hitt gæti líka verið að lýsing beggja sé undir 

áhrifum frá sögu heilags Marteins en báða átti þá að hafa dreymt hann.  Þorlák dreymdi að 

hann héldi á höfði heilags Martinusar í faðmi sér en Ólafi bauð hann aðstoð við kristniboðið 

gegn smá greiða.  Í elstu gerð Marteins sögu birtist skýrast að hann sé  riddari Guðs  (Sverrir 

Tómasson, 2007: xxii)  og hann gengur hart fram í að boða kristni án þess þó að beita ofbeldi 

svipað og Ólafur gerir í Hallfreðar sögu.  Helsta einkenni Marteins er staðfesti, sem birtist í 

búnaði hans (hálfi möttullinn) og við sjáum einnig staðfesti hjá Ólafi;  að hann skyldi ekki 

gefast upp á Hallfreði.  Forvitnilegt er að heilagur Marteinn tengist einnig Eynni helgu.   Í 

írsku lífsögu Columba (Colum Cille) segir að hann hafi sótt guðspjall heilags Martinusar til 

Tours en þar átti það að hafa legið í kistu hans í hundrað ár (Herbert, 1988:256).   

Almennt eru menn sammála um að Hallfreðar saga sé með elstu Íslendingasögunum, að 

aðeins Kormáks saga sé örugglega eldri.  Alan Boucher (1981) telur líklegt að hún hafi verið 

skrifuð áður en Styrmir flytur til Snorra í Reykholt,  ca. 1215-20.  Líklega er hann þar að meina 

að hún hafi verið eitt af því sem kom upp úr koffortunum hjá Styrmi en ef til vill er hann að 

gefa í skyn að Styrmir hafi skrifað Hallfreðar sögu.  Styrmir er talinn sonur Kára Runólfssonar 

ábóta á Þingeyrum og hefur hann örugglega fengið bestu menntun sem í boði var á þeim 

tíma.  Sennilega hefur hann numið annað hvort  í Chartres í Frakklandi sem lengi var talinn 

æðstur kirkjuskóla, þar sem andi mannvinarins Johns af Salisbury sveif yfir vötnunum og 

endurreisn tólftu aldar reis einna hæst, eða þá við Parísarháskóla sem naut einnig mikillar 

virðingar í lok tólftu aldar og síðar (Artz, 1954:307-15).  Þeir Snorri voru góðir vinir og 

samkvæmt Íslendinga sögu Sturlu Þórðarsonar (1988) sendi Snorri hann fyrir sig til að semja 

um grið við Sturlu Sighvatsson eftir Þorvaldsbrennu og einnig fór Styrmir með lögsögu fyrir 

Snorra á öðru þingi eftir Sauðafellsför.  

Snorri komst yfir Æverlinga- og Vatnsdælagoðorð um 1206 (Lúðvík Ingvarsson, 1986:260) og 

voru Húnvetningar honum oft erfiðir.  Í Íslendinga sögu Sturlu  (1988:247-49) segir frá 

skærum Víðdæla og Miðfirðinga 1216 þar sem vísur og níð gengu á víxl og Snorri sem átti 

flesta þingmenn í hópi beggja virtist hafa takmarkaðan áhuga á að reyna að sætta þá (of 

hættulegt?) þótt hann neyddist til að taka það að sér að lokum.   Voru þessir húnvetnsku 

vandræðagripir ef til vill ein kveikjan að sögunni um vandræðaskáldið?  Gríssvísur gætu vel 
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verið frá þeim tíma og hafa mögulega heitið Gíslsvísur.  Diana Whaley  (2005)  hefur skoðað 

lausavísur Hallfreðar í selinu og segir um vísuna  „Leggur at lýsibrekku....“  að ef hún sé frá 

tíma Hallfreðar og ef „Hlín“ í merkingunni kona,  þ.e. Kolfinna, hafi verið upphaflega í vísunni 

þá sé um „exeptionally early example of half-kenning“  að ræða og um viðlíkinguna  „sem 

olpt á sundi“ segir hún að sé „a figure rare in skaldic poetry (497). 

 Hver sem það var er  samdi Hallfreðar sögu þá hefur hann verið vel menntaður og víðlesinn 

auk þess að búa yfir næmu sálfræðilegu innsæi.  Hann hefur verið friðarsinni og mannvinur.  

Við sjáum hann ekki fella dóma yfir persónum sínum enda er það Drottins að dæma.  Það er 

eins og hann horfi á mannlífið úr fjarlægð með góðvilja og umburðarlyndi en jafnframt 

nokkurri kímni  – „glæsilegur fulltrúi íslenzkra mennta og menningar á fyrra hluta 13du aldar“ 

(233),  eins og Bjarni Einarsson orðar það í Skáldasögum.  Eflaust hefur hann lært margt af 

eigin reynslu og ritum kirkjufeðranna meðal annars Ágústínusar, sem hefur verið kallaður 

fyrsti nútímamaðurinn.  Um hann segir séra Sigurbjörn Einarsson í inngangi sínum að 

Játningum Ágústínusar að „sálfræðilegt djúpsæi hans  hafi  fyrst orðið bert til hlítar í ljósi 

nýjustu sálfræðivísinda“ (20 ). 
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                                                       Niðurlag 

 

Í þessari ritsmíð hefur verið reynt að komast að niðurstöðu um hvers konar verk Hallfreðar 

saga er, með nokkrum útúrdúrum þó.  Við skoðun textans kemur í ljós að þetta er fjarri því 

að vera ástarsaga, í hefðbundnum skilningi.  Ástin er að vísu til staðar en hún beinist að Ólafi 

konungi Tryggvasyni og gegnum hann að Jesú Kristi.  

 Taka verður undir með þeim fræðimönnum sem hafa skrifað um söguna í seinni tíð:  Schach 

um að hún fjalli um átök heiðni og kristni, Kalinke um að hún fjalli um valdabaráttu föður og 

sonar, Torfa um að hún spegli á vissan hátt samfélagið á fyrri hluta þrettándu aldar og Ferrer 

um að Hallfreður sé nútímalegur en sagan býður líka upp á fleiri túlkanir.   Hér að framan 

komst ég að þeirri niðurstöðu að Hallfreðar saga væri þroskasaga með allegórískri skírskotun 

sem vísar til Íslendinga allra – við erum öll Hallfreður, nú sem á þrettándu öld  -  öll vand-

ræðagripir ættaðir frá útkjálka veraldar.   Þroski Hallfreðar hefst við hirð Ólafs Tryggvasonar 

Noregskonungs.  Fyrst lætur Ólafur hann yrkja sig frá heiðninni,  a.m.k  í orði.  Næst sjáum 

við að hann lætur skýrt í ljós vanþóknun sína á hegðun Hallfreðar er hann drap Óttar og þá 

kemur í ljós að Hallfreði er ekki sama um allt og alla nema sjálfan sig er hann fellur á kné fyrir 

konungi og grætur.  Upplandaförin er svo prófsteinninn.  Hallfreður fær verkefni sem hann 

vill og vill ekki leysa af hendi og leysir það snilldarlega með því að blinda og blinda ekki Þorleif 

spaka.  Hann hefur nú öðlast skynsemi,  starfhæft sjálf og samvisku þótt hann hafi tilhneig-

ingu til að fara aftur í gamla farið ef hann fer langt frá Ólafi.  Lokastig þroskans sjáum við svo 

á banastundinni þegar Hallfreður iðrast illra verka sinna og hafnar endanlega heiðninni. Hann 

er nú loksins kominn í örugga höfn. 

Á hinu allegóríska sviði táknar Ólafur kirkjuna,  þ.e.  Guð, Krist, biskupa, munka og presta,  

sem hefur það hlutverk að bjarga sálum manna.  Til þess þarf að fá fólk til að hlusta með 

hjartanu  – að snerta sálir þeirra eins og Ólafur gerði við Hallfreð.  Í riti sínu Speculum 

ecclesiae kenndi Honorius  (d. 1137) að hinir  harðhjörtuðu gætu hlustað með andakt á orð 

Drottins en samt haldið áfram villu síns vegar (í Wailes,1987:36).  Því þarf fyrst að koma 

mönnum til nokkurs þroska áður en þeir eru tilbúnir til að meðtaka orðið.  Á sambærilegan 

hátt táknar Hallfreður söfnuðinn, bæði höfðingja og almenning.  Höfðingjarnir eru þó sýnu 

erfiðari því þeir hafa tilhneigingu til að setja sér sín eigin lög,  halda hjákonur,  berjast hver 

við annan um sæti í valdastiganum og jafnvel drepa hver annan,  yrkja níð til að niðurlægja 

keppinautana og taka konur þeirra og dætur með valdi.  Allt þetta má sjá þegar um miðja 

tólftu öld og ekki batnaði ástandið á þeirri þrettándu. 

Ég tala þar í orðastað höfundar er ég segi að stundum sé sem árangur hafi náðst,  menn sýna 

að þeir séu ekki samviskulausir en í næstu andrá er eins og þeir hafi aldrei heyrt kristna trú 

nefnda og það sem verra er;  þessi fjárans óþekkt gengur í erfðir og vandræðafeður eignast 

vandræðabörn. 
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Ágústínus kirkjufaðir benti mönnum á  í On Christian Doctrine að merking Biblíunnar sjáist 

ekki svo auðveldlega og til að skilja hana til fulls þurfi að beita allegórískum túlkunum og 

undraðist hann hversu marga túlkunarmöguleika Guð hafi boðið upp á í ritningunni (1979:84, 

102).  Nákvæmlega þetta mætti einnig segja um Hallfreðar sögu.   Svanhildur Óskarsdóttir 

(2005) segir að allegórísk og trópólógísk túlkun guðspjallanna hafi verið viðtekin venja presta 

við útleggingar á Ritningunni.  Hún nefnir predikunina „Kirkjudagsmál“  ( Jn dedicatione 

tempeli)  sem varðveitt er í báðum gömlu hómilíubókunum sem dæmi um allegórískan 

þankagang.  Þar er lýst stafakirkju og táknrænni merkingu hvers hlutar hennar.  Kirkjan sem 

heild er líka táknræn fyrir sál hvers kristins manns, segir Svanhildur, enda segir í predikuninni  

að „ hvær maðr   cal   miða andlega kirkio í   ér, æigi ór triom ne   tæinum, hældr or goðum 

vercum“  (Gamal Norsk Homiliebok, 1931:97).  Sama líkingamál segir hún að megi  sjá í 

yngsta hluta Stjórnar (frá 14. öld).  Ritningunni sé líkt við byggingu og útskýrt hvernig hin 

bókstaflega (eða sögulega) merking textans jafngildi grunninum (Svanhildur:339-44). 

Í  trópa sem var algengur á miðöldum er sagt að  bókstaflega merkingin sé grunnurinn,  alle-

górían veggirnir,  anagógían þakið og öll byggingin lituð í trópólógískum litbrigðum  (Ohly, í 

Wailes, 1987:11).  Vel mætti líta svo á að sagan af samskiptum þeirra Hallfreðar og Ólafs 

myndi grunninn sem lagður er stein fyrir stein/ sögubút við sögubút.  Steinana þarf eilítið að 

laga til svo þeir passi / laga að söguþræðinum og líma saman svo byggingin verði sterkari.  

Allegórían um kirkjuna og söfnuðinn myndar svo veggina sem eru litaðir staðfestu, mildi, 

iðrun, yfirbót, breyskleika og blendinni trú en þakið ber að sjálfsögðu grænan lit;   litinn á 

„ólpu“ Akkerisfrakka sem gæti hafa átt að forspegla hversu hratt kristnin breiddist út og bar 

að auki með sér loforð um vísa aðstoð Krists séu menn í nauðum,  aðstoð svo menn megi 

finna réttu leiðina til Himnaríkis. 

Það er að vísu útúrdúr en mér verður aftur hugsað til Styrmis hins fróða og ég sé hann standa 

á grunni kirkjunnar  sem Illugi dóttursonur Hafliða Mássonar ætlaði að gera á Breiðabólstað í 

Vesturhópi, en hann drukknaði við að að flytja steinlím til hennar  (Kristni saga, 2003:47).  

Ártalið er 1216 og ég ímynda mér að Styrmir sé í sendiför fyrir Snorra (nú hjá Þorsteini 

Hjálmssyni) til að ganga frá sáttum milli Víðdæla og Miðfirðinga  (Íslendinga saga,1988:249).  

Styrmir stendur á kirkjugrunninum í hljóðri íhugun.  Hann hugsar um upphaf deilunnar, 

tilraun Eyjólfs Kárssonar til að taka sér hjákonu, um hið ósmekklega níð Víðdæla og um vand-

ræðamenn almennt.  Sagan af vandræðaskáldinu kemur upp í huga hans og í einni svipan 

verður saga Hallfreðar  til í ýmsum litbrigðum, grunnur, veggir og þak.  Kirkja Illuga er nú 

risin.  Þess er vert að geta að umræddur grunnur fannst árið 1996 er grafið var fyrir girðingu 

um kirkjugarðinn á Breiðabólstað (Þór Magnússon, 1998). 

Þetta er verk í anda ný- platónisma Plotinusar (d. 270). Hinn efnislegi heimur er aðeins 

skuggamynd hins sem er eilífur, kærleiksríkur og fagur (Mac Millan Encyclopedia, 1983).  

„Ást“ Hallfreðar á Kolfinnu stenst engan samanburð við ást hans á Ólafi Tryggvasyni og hið 

sama gildir um uppeldistækni föður hans.  Hin svokallaða ást kynjanna er aðeins blekking,  

hin raunverulega ást er milli mannsins og guðdómsins sem líkamnaðist hér á jörð í Jesú Kristi.   
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Hið sama gildir um ást foreldra á börnum sínum – hún stenst ekki samanburð.  Við sjáum 

ekki mikinn kærleika af hálfu föður Hallfreðar, aðeins stjórnsemi í anda Gamla-testa-

mentisins  – kröfu um skilyrðislausa hlýðni og höfnun ef hlýðnin bregst sem við sjáum af því 

að Óttar sendir Hallfreð burt til afa síns og skilja má að Hákoni jarli hafi þótt Hallfreður of 

ódæll til að hafa hann við hirð sína. 

Fyrr í þessarri grein var minnst á þann möguleika að sagan hefði tvo innbyggða viðtökuhópa.  

Sá fyrri (langstærsti hlutinn)  situr inni í helli Platons og sér skuggamyndir á vegg,  ástarævin-

týri og harm,  átök keppinauta, kokhraustan sveinstaula sem nær frama við útlenda hirð,  

sendiferð fyrir konung,  bardaga við illvirkja og ýmiss konar metnað og frama.   Minnihlutinn 

stendur hins vegar fyrir utan hellinn og baðar sig í ljósinu.  Hann sér hvernig maðurinn getur 

komist til þroska með því að leita kærleiksríkrar leiðsagnar Krists og hvernig hann getur fyrir 

sanna iðrun og náð Drottins komist til Himnaríkis  – hins raunverulega heims og lifað þar í ást 

með Kristi. 

Niðurstaða mín er því sú að Hallfreðar saga sé í raun ástarsaga nema hvað ástin beinist ekki 

að konu, heldur að Kristi.  Líkt og rit um sögu kristni (Svanhildur 2005:343) er saga Hallfreðar 

saga björgunar þar sem upphafið er í syndinni (Adam/ Hallfreður),  hvörfin verða með 

holdtekningu Krists/ birtingu Ólafs í grænni „ólpu“ og henni lýkur á dómsdegi/ dánardegi 

með nýju upphafi fyrir sálirnar í himnanna ríki.  Þar sem við erum öll Hallfreður er þetta 

ástarsaga okkar allra og sýnist mér sem hér megi greina áhrif frá Abelard  (d. 1142)  sem 

kenndi  við skólana í París um tíma en hann vildi meina að holdtekning Krists og fórnardauði 

miðaði ekki að því að friðþægja fyrir syndir okkar gagnvart Guði heldur að því að opinbera 

okkur kærleika hans og vekja hjá okkur kærleika til Guðs aftur á móti – að „þroska oss í 

lögmáls-hlýðni af fúsu og frjálsu geði“  (Jón Helgason,1914:253). 

Hvort sem sagan var samin til lestrar í veislum hjá Snorra Sturlusyni, af öðru tilefni eða 

einfaldlega af hreinni sköpunarþörf er ljóst að höfundurinn lagði heimssýn sína alla í verkið,  

reynslu sína, skoðanir og þekkingu.  Hún er miklu meira listaverk en menn hafa almennt gert 

sér grein fyrir.  Því hefur verið haldið fram að einu  listaverkin á miðöldum hafi verið kirkju-

byggingarnar og mér sýnist þetta einmitt vera andleg kirkja góðra verka, svo notað sé 

orðalag Kirkjudagsmála, reist syndugum mönnum til sáluhjálpar. 
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