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1. Inngangur 

Í fyrsta skipti er Íslendingurinn ungi, Sighvatur Þórðarson, gekk fyrir Noregskonunginn 

og kristniboðann, Ólaf helga Haraldsson, til að flytja fyrir hann kvæði vildi konungur 

ekki á hlýða. Konungur sagði: „at hann vill ekki yrkja láta um sik, segir, at hann kann 

ekki at heyra skáldskap. Þá kvað Sigvatr: 

 
Hlýð mínum brag, meiðir 
myrkblás, þvít kannk yrkja, 
alltiginn, máttu eiga 
eitt skald, drasils tjalda. 
Þótt †llungis allra, 
allvaldr, lofi skalda, 
þér fæk hróðrs at hv”ru 
hlít, annarra nítið“ (Hkr. II, 54-5).1 
 

Talið er að kvæði það er Sighvatur flutti um árið 1014 við hirð Ólafs konungs 

hafi verið Víkingarvísur þar sem upp eru taldar þær orustur sem Ólafur háði meðan hann 

var ungur maður og áður en hann varð konungur. Fór svo að konungi líkaði kvæðið það 

vel að hann gaf Sighvati gullhring að bragarlaunum, gerði hann að hirðmanni sínum og 

síðan stallara.  

Sighvatur fylgdi síðan Ólafi Haraldssyni þar til Ólafur missti stuðning 

landsmanna sinna og fór í útlegð til Garðaríkis árið 1029. Þá varð Sighvatur eftir heima 

og fór síðan í pílagrímsferð til Rómar. Á meðan Sighvatur var í Rómarferð snéri Ólafur 

helgi til baka og háði orustu að Stiklarstöðum við landsmenn sína sem höfðu gert 

uppreisn gegn honum með fulltingi Knúts ríka. Konungur féll í bardaganum, syrgði 

Sighvatur hann mjög og samdi vísur sem tjá söknuð hans. Ekki löngu fyrir dauða sinn 

orti Sighvatur Erfidrápu Ólafs helga en til hennar hafa verið taldar 28 vísur.2 Verður 

Erfidrápan ásamt skáldinu og konunginum aðalviðfangsefnið í þessari ritgerð.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er sagt frá Sighvati Þórðarsyni, ætt hans og uppruna. 

Fjallað er um utanferð hans og líf hans sem hirðskáld Noregskonunganna, Ólafs helga 

Haraldssonar og sonar hans Magnúsar góða Ólafssonar. Einnig er sagt frá tilurð 

Erfidrápu Ólafs helga og ævilokum Sighvats. 

                                                 
1 Orðaröð: Hlýð brag mínum, alltiginn meiðir myrkblás tjalda drasils, þvít kannk yrkja; máttu eiga eitt 
skald. Þótt nítið †llungis lofi allra annarra skalda, allvaldr, fæk þér hlít hróðrs at hv”ru (Hkr. II, 54-5). 
2 Hér verður stuðst við röðun Finns Jónssonar á Erfidrápunni í Skj. BI: Den norsk-islandske 
skjaldedigtning BI 
 1912-1915:239-45. 
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 Þriðji kafli er um varðveislu Erfidrápunnar. Borinn er saman texti og 

textasamhengi Erfidrápunnar í Sérstöku sögunni af Ólafi helga, Heimskringlu og 

Flateyjarbók.3 Loks eru skoðaðar vísur eftir Sighvat í Snorra Eddu og Þriðju 

málfræðiritgerðinni sem taldar eru tilheyra Erfidrápunni. 

 Í fjórða kafla er Erfidrápan skoðuð eins og hún birtist í Sérstöku sögunni og 

skiptist hann í undirkafla þar sem fjallað er um hverja vísu. Hugað er að því hvernig 

vísurnar birta myndir af skáldinu og konunginum, í hverju samband þeirra hafi verið 

fólgið og hvernig konungsmyndin er.  

 Í fimmta kafla eru niðurstöður athugunarinnar dregnar saman. 

                                                 
3 Þær útgáfur á Ólafs sögum sem lagðar eru til grundvallar eru Hkr. II: Heimskringla II, Íslensk fornrit 27. 
1945. Bjarni Aðalbjarnarson gaf út. Reykjavík; Hkr. III: Heimskringla III, Íslensk fornrit 28. 1951. Bjarni 
Aðalbjarnarson gaf út. Reykjavík; Flat. II: Flateyjarbók II. 1945. Flateyjarútgáfan. Prentverk Akraness hf. 
og  Ól.s.h. 1: Den store saga om Olav den hellige efter pergamenthåndskrift i Kungliga biblioteket i 
Stockholm nr. 2 4to med varianter fra andre håndskrifter 1. 1930-1941. Jón Helgason og Oscar Albert 
Johnsen gáfu út. Oslo.  
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2. Sighvatur Þórðarson skáld 

Í Skáldatali Kringlu og Uppsalaeddu er Sighvatur Þórðarson nefndur sem hirðskáld Ólafs 

Haraldssonar og sonar hans, Magnúsar Ólafssonar.4 Ekki hefur varðveist saga um 

Sighvat eins og um þá Hallfreð vandræðaskáld og Þormóð Kolbrúnarskáld, og til þess að 

fá mynd af Sighvati þarf því að tína saman frásagnir og vísur víða í ritum og þá 

sérstaklega í sögum af Ólafi helga Haraldssyni, eins og í Heimskringlu, Ólafs sögu helga 

hinni sérstöku, og Flateyjarbók. Einar Skúlason, höfundur kvæðisins Geisla, nefnir 

Sighvat sem heimildamann að kvæði sínu.5  

 Í Flateyjarbók hafa varðveist frásagnir úr Lífssögu Ólafs helga eftir Styrmi 

Kárason.6 Þar eru frásagnir eins og sagan um fiskinn, um mansöngsdrápu Óttars svarta, 

nærgætni Sighvats gagnvart Ólafi helga þegar þeir eru á ferðalagi, samningu 

Erfidrápunnar og að síðustu um dauða Sighvats á eynni Selju. Snorri Sturluson hefur ekki 

tekið frásagnir þessar með í ritum sínum, Heimskringlu eða í Ólafs sögu helga hinni 

sérstöku. Bjarni Aðalbjarnarson segir í formála sínum í Heimskringlu (II, xix-xxi) að 

margir hafi saknað ýmiss sem Snorri hafi sleppt, m.a. skemmtilegum sögum af skáldum 

Ólafs konungs. Þrátt fyrir að þessar frásagnir séu ekki með gerir Snorri hlut Sighvats 

stóran í sögunni og skipa vísur Sighvats í öllum ritunum miklu máli. Í Prologus lengri 

gerðar Ólafs sögu hinnar sérstöku í Prologus Stock Perg. 4to nr. 2 segir höfundur: „En þo 

rita ec flest eptir þvi sem ec finn i kveþum scallda þeirra er varu með Olafi konungi“ 

(Ól.s.h.1, 5). Í styttri gerðinni, í Bergsbók segir: „En bók þessa hefi eg látið rita eftir því 

sem segir í kvæðum þeirra Sighvats og Óttars svarta er jafnan voru með Ólafi konungi og 

sáu og heyrðu þessi tíðindi en sumt eftir sögn Ara prests og annarra fræðimanna. Og 

þykir mér kvæðin minnst úr stað færð ef þau eru rétt kveðin og skynsamlega upp tekin.“7 

Af þessu orðum formálahöfundar má sjá hvað heimildagildi dróttkvæðanna er mikilvægt 

fyrir sagnaritunina. 

Fræðimenn virðast hafa haft tilhneigingu til að telja frásagnir Styrmis lítt öruggar 

heimildir eins og Fidjestøl segir í umfjöllun sinni um Erfidrápuna.8 En ef þær frásagnir 

væru ekki teknar með væru mun færri sögur til um Sighvat og eru þær því notaðar hér 

sem heimildir samkvæmt þeirri kenningu að Snorri var í Heimskringlu að segja sögu 

                                                 
4 Heimskringla Lykilbók 1991:327. 
5 Flat. I: Flateyjarbók I 1944:2, 12. vísa. 
6 Sverrir Tómasson 1992b:453. 
7 Heimskringla Lykilbók 1991:10-11. 
8 Fidjestøl 1982:121. 
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Ólafs konungs en ekki sögu Sighvats. Sighvatur var aukapersóna og Snorri því ekki 

notað allar heimildir um hann.  

 Til þess að fá sem gleggsta mynd af manninum og skáldinu Sighvati Þórðarsyni 

verður því að safna saman molum hér og þar úr frásögnum og ekki síst að skoða 

kveðskapinn sem gefur góða mynd af skáldinu því þar talar Sighvatur oft frá eigin brjósti 

og tjáir tilfinningar sínar ljóst. 

 Ekki er mikið vitað um ætt og uppruna Sighvats frekar en margra annarra 

dróttkvæðaskálda frá 11. öld en talið er að hann væri fæddur árið 995 (Skj. BI, 213) og 

hafi alist upp á Apavatni í Grímsnesi hjá Þorkatli fóstra sínum (Hkr. II, 54). Ekki eru 

neinar heimildir um móður Sighvats en faðir hans var Þórður Sigvaldaskáld sem hafði 

verið með Sigvalda jarli Strútharaldssyni í mörg ár. Eftir lát Sigvalda jarls var Þórður 

með Þorkeli háva bróður hans. Þorkell hávi féll á Englandi og gerðist Þórður þá 

kaupmaður og gekk loks í þjónustu Ólafs helga Haraldssonar (Hkr. II, 54). Ekki hefur 

neitt af kveðskap Þórðar Sigvaldaskálds varðveist. Vitað er um fleiri skáld sem voru 

ættmenn Sighvats en systursonur hans var Óttar svarti skáld sá er orti mansöngsdrápu um 

Ástríði drottningu og Sighvatur bjargaði frá lífláti (Flat. IV, 6-7). Annar systursonur 

Sighvats var Þórður Skotakollur. Hans er getið í sambandi við leynilega ferð til 

Gautlands (Hkr. II, 145; Ól.s.h. 1, 208; Flat. II, 197). 

 Í Magnúss sögu ins góða segir að Sighvatur hafi átt börn og bú í Þrándheimi (Hkr. 

III, 15). Í Flateyjarbók kemur fram að Sighvatur hafi átt dóttur sem bar nafnið Tófa því 

hann kvað vísu um skírn hennar en Ólafur konungur hafði verið skírnarvottur (Flat. II, 

193). Fátt annað kemur fram um fjölskyldumál Sighvats Þórðarsonar. 

 Lítið er vitað um útlit Sighvats nema að á tveimur vísum hans er hægt að ráða í að 

hann hafi verið dökkhærður og dökkeygur.9 Í fyrri vísunni, sem er úr Nesjavísum, kvað 

Sighvatur um að svart hár hans væri hulið völskum hjálmi: 

 
…en mín at flug fleina 
falsk und hjalm enn valska, 
okkr vissak svá, sessi, 
sv†rt sk†r, við her g†rva (Hkr. II, 62).10 
 

                                                 
9 Sbr. Baldur Hafstað 1994:112.  
10 Orðaröð: …en sv†rt sk†r mín falsk und enn valska hjalm at flug fleina; vissak okkr svá g†rva við her, 
sessi  (Hkr. II, 62). 



 6 

Í vísu sem segir frá ferð Sighvats til Rögnvaldar jarls kemur fram að hann sé með svört 

augu. Tilefnið var að jarlinn gaf skáldinu hring í kvæðalaun og sagði þá kona ein að hann 

hafi gengið til nokkurs með hin svörtu augu. Þá svaraði Sighvatur með eftirfarandi vísu: 

 
Oss hafa augun þessi 
íslenzk, konan, vísat 
brattan stíg at baugi 
bj†rtum langt en sv†rtu.  
Sjá hefr, mj†ð-Nannan, manni 
mínn ókunnar þínum 
fótr á fornar brautir 
fulldrengila gengit (Hkr. II, 140).11 
 
Það má lesa fleira en augnlit Sighvats út úr vísunni því í seinni hluta hennar kemur fram 

stolt hins víðförla manns yfir að hafa séð meira en sá sem situr heima. Sigurður Nordal 

segir að í þessari vísu Sighvats komi orðið íslenzkur í fyrsta skipti fyrir í bókmenntum.12  

Engar heimildir eru um hvernig og hvaða uppfræðslu Sighvatur fékk í barnæsku 

en í Flateyjarbók hefur varðveist ævintýraleg frásögn um hvernig hann hlaut 

skáldagáfuna.13 Sagan er á þá leið að Sighvatur þótti eitthvað seinn til í æsku. Eitt sinn 

var hann ásamt Austmanni einum að veiða í Apavatni en þar hafði sést fiskur sem enginn 

náði að veiða. Sighvatur veiddi fiskinn og fóru þeir með hann heim og suðu. Samkvæmt 

ráði Austmannsins át Sighvatur fyrst haus fisksins því þar var sagt að væri vit hvers 

kvikindis fólgið. Sighvatur gerði svo sem maðurinn sagði og varð upp frá því skýr maður 

og skáld mikið (Flat. IV, 8). Svo létt átti hann með að yrkja að sagt var: „Sighvatr var 

ekki hraðmæltr maðr í sundrlausum orðum, en skáldskapr var honum svá tiltœkr, at hann 

kvað af tungu fram, svá sem hann mælti annat mál“ (Hkr. II, 292). 

 Í Íslenskri bókmenntasögu I er eftirfarandi sagt um hlutverk hirðkvæðanna:  
 
Hlutverk hirðkvæðanna hefur verið margþætt. Þau hafa verið skemmtiatriði 
við hirðina, bæði vegna efnisins og vegna þess að nokkur þraut var að skilja 
hvernig lofið var sett saman. Þá hamra kvæðin á ákveðinni hugmyndafræði 
sem hefur verið mikilvæg konungi og hirðinni allri. Líf hirðarinnar er 
fyrirmynd og viðmiðun, hliðstæð því lífi sem sagt er frá í goðsögnum. 
Hugrekki og höfðingjahollusta konungsmanna er lofuð en jafnframt þeir 
eiginleikar konungs sem voru mönnum hans mikilvægastir, hæfileikar til 
herstjórnar og öflunar auðs og umfram allt gjafmildi. Í leiðinni notuðu 

                                                 
11 Orðaröð: Þessi en sv†rtu, íslenzk augun hafa, konan, vísat oss langt brattan stíg at bj†rtum baugi. Sá fótr 
mínn hefr, mj†ð-Nannan, gengit fulldrengila á fornar brautir, ókunnar manni þínum (Hkr. II, 140). 
12 Sigurður Nordal 1993:304-5. 
13 Sjá um Sighvat og fiskaminnið hjá Clunies Ross 1997:551-9. 
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skáldin tækifæri til að hæla sjálfum sér… Loks hafa þau verið sögulegar 
heimildir.14  
 

Á þessu sést að skáldin og kveðskapurinn hafa verið mikilvæg í samfélaginu á sínum 

tíma en staða þeirra hefur ekki alltaf verið auðveld. Þau urðu að þóknast konungi til að 

halda stöðu sinni en þó ekki að lofa þá um of því eins og Snorri Sturluson segir í 

Prologus Stock Perg. 4to nr. 2 getur oflof orðið háð (Ól.s.h. 1, 5). 

 Fidjestøl skoðaði arðsemi dróttkvæðs kveðskapar sem var mikil. Er Þórarinn 

loftunga breytti flokk í drápu fékk hann borgið lífi sínu og fékk að auki 50 mörk silfurs 

sem Fidjestøl reiknast til að séu u.þ.b. 200 kúgildi. Mörk af gulli eða átta únsur var verð 

17 kúa.15  

 Um aldamótin 1000 var algengast, eftir konungasögum að dæma, að Íslendingar 

væru í stöðu hirðskálda á Norðurlöndum en hafa verður í huga að frásagnir af skáldunum 

geymdust á Íslandi sem kann að hafa orðið til þess að norsku skáldin hafi gleymst.16  

 Þegar Sighvatur Þórðarson kom til Noregs var Ólafur Haraldsson nýlega tekinn 

við konungdómi yfir öllum Noregi. Voru þeir Sighvatur og Ólafur jafnaldra. Báðir voru 

þeir taldir vera fæddir árið 995 og voru því aðeins 19 ára gamlir er hér var komið til 

sögu.17 Útliti Ólafs var þannig lýst í Heimskringlu: „ekki hár, meðalmaðr ok allþrekligr, 

sterkr at afli, ljósjarpr á hár, breiðleitr, ljóss ok rjóðr í andliti, eygðr forkunnarvel, 

fagreygr ok snareygr, svá at ótti var at sjá í augu honum, ef hann var reiðr. Óláfr var 

íþróttamaður mikill…“ (Hkr. II, 4). Lýsingin á augum Ólafs rímar við hvernig Sighvatur 

lýsir þeim í 13. vísu Erfidrápunnar en þar kveður hann um að Þrændir hafi orðið 

óttaslegnir vegna augnaráðs konungs.  

 Ólafur lagði áherslu á að feta í fótspor guðföður síns, Ólafs Tryggvasonar, og 

kristna landsmenn sína og var hann bæði herkonungur og kristinboðskonungur. Við hirð 

Ólafs var Þórður Sigvaldaskáld, faðir Sighvats. Nærvera föður hans hefur eflaust opnað 

einhverjar dyr fyrir Sighvati. Sighvatur varð hirðskáld og fylgdi síðan Magnúsi góða, 

syni hans er hann tók við konungdómi.  

 Sighvatur var meira en hirðskáld því hann fékk það embætti að vera stallari 

konungs. Við hirð konungs voru stallarar næstir lendum mönnum og könslurum að öllum 

sæmdum og þeir höfðu allan rétt sem lendir menn. Í starfi stallara fólst að vera talsmaður 

konungs á þingum og hirðstefnum. Stallari átti einnig að ræða mál hirðmanna við 

                                                 
14 Vésteinn Ólason 1992a:199. 
15 Fidjestøl 1997:119. 
16 Vésteinn Ólason 1992a:199-200. 
17 Um aldur Ólafs sjá Heimskringla Lykilbók 1991:300. 
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konung.18 Sighvatur var einnig vinur og ráðgjafi konungs og varð guðfaðir Magnúsar og 

réði nafni hans. Í Flateyjarbók er sagt frá því að Ólafur helgi hafi verið guðfaðir Tófu 

Sighvatsdóttur og kvað Sighvatur um það vísu (Flat. II, 193). Fidjestøl telur að á 

miðöldum hafi það að vera guðfaðir einhvers jafngilt að vera tengdur viðkomandi 

blóðböndum.19 Ólafur sendi Sighvat í leiðangur til Gautlands ásamt Birni stallara og orti 

hann um það Austrfararvísur. Þeir fóru á fund Rögnvalds jarls og leiddi það af sér að 

Ólafur fékk Ástríði dóttur Ólafs Svíakonungs fyrir konu. 

Sighvatur ferðaðist mikið og átti vinskap við marga, jafnvel þá sem Ólafur 

konungur átti í útistöðum við eins og Erling Skjálgsson og Knút konung Engla og Dana. 

Sighvatur orti bæði flokk og kvæði um Erling og drápu um Knút. Baldur Hafstað hefur 

bent á líkindi hjá Sighvati og Arinbirni hersi, vini Egils Skallagrímssonar. Þótt báðir 

væru tryggir konungsmenn þorðu þeir að vera vinir vina sinna og hætta þannig á reiði 

konungs.20 Sighvatur hafði verið í kaupferð á Vallandi og kom við hjá Knúti ríka á 

Englandi í heimleiðinni. Þegar Sighvatur snéri til baka frá Knúti ríka gekk hann fyrir 

konung. Konungur sat yfir borðum og lét sem hann sæi hann ekki. Þá kvað Sighvatur 

vísu um að stallari hans væri kominn heim og hvar hann hafi hugsað sér sess hans. Hann 

gæti hugsað sér að sitja hvar sem er. Sagt var að þá sannaðist hið fornkveðna mál að 

mörg eru konungs eyru. Konungur hafði frétt af ferð Sighvats til Knúts. Sighvatur kvað 

aðra vísu og sagði að Knútur hefði spurt hvort hann vildi þjóna honum en hann hefði sagt 

að hann vildi þjóna Ólafi áfram. Ólafur varð ánægður með svar þetta og bauð Sighvati að 

ganga í sitt gamla sæti og segir sagan að hann hafi fljótlega komið sér í kærleika þá sömu 

og hann hafði áður (Hkr. II, 292-3; Ól.s.h. 1, 454-5; Flat. II, 391-2). 

Í Flateyjarbók er frásögn um þegar Sighvatur fær Ólaf með brögðum að hlýja sér í 

loðfeld sínum. Þeir voru á ferðalagi að vetrarlagi og sá Sighvatur að konungi var kalt en 

hann var ekki eins vel búinn og Sighvatur sem var í loðfeldi. Sighvatur þóttist vera svo 

þreyttur að hann gæti ekki borið lengur loðfeldinn vegna þyngsla. Bauðst þá konungur að 

bera hann og hlýnaði fljótlega við það (Flat. II, 192-3 og Flat. IV, 4-5). 

 Alls hafa varðveist 165 vísur sem eru taldar vera eftir Sighvat. Þær eru 

Austfararvísur (21), Bersöglisvísur (18), Erfidrápa Ólafs helga (28), flokkur um Erling 

Skjalgsson (10), tveir vísnahelmingar, Knútsdrápa (11), lausavísur (32), Nesjavísur (14), 

Ólafsdrápa (1), Kvæði um Erling Skjálgsson (1), kvæði um Ástríði drottningu (3), 

                                                 
18 Heimskringla Lykilbók 1991:116. 
19 Fidjestøl 1997:327.  
20 Baldur Hafstað 1994:109. 
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Tryggvaflokkur (1), Vesturfaravísur (8) og Víkingarvísur (15).21 Allur kveðskapur 

Sighvats er ortur undir dróttkvæðum hætti nema Knútsdrápa sem er undir töglagi.  

 Bersöglisvísur þær sem Sighvatur orti, þegar þegnar hins unga Magnúsar 

Ólafssonar voru við að gera uppreisn gegn honum, þykja einstæður kveðskapur. Magnús 

hafði átt erfitt með að fyrirgefa þeim mönnum sem höfðu verið í mótstöðu við Ólaf föður 

hans og látið þá gjalda þess. Vegna þessa báðu menn Sighvat að tala við Magnús. 

Sighvatur flytur Magnúsi svonefndar Bersöglisvísur þar sem hann gefur honum ráð. Upp 

frá því segir að Magnús hafi breytt algjörlega um stjórnarhætti, orðið vinsæll og vel 

liðinn konungur og fékk upp frá því viðurnefnið hinn góði. Að Sighvatur skyldi geta ort 

Bersöglisvísur og ekki goldið fyrir þykir bera vott um hve trausta stöðu Sighvatur hafði 

við hirðina.  

 Mikil samkeppni var milli skálda um hylli konungs en þrjú skáld dóu með Ólafi 

helga á Stiklarstöðum. Þá var Sighvatur í Rómarferð sinni því hann var þreyttur á 

hernaði. Í orustunni á Stiklarstöðum sneiðir Þormóður Kolbrúnarskáld til Sighvats vegna 

fjarvistar hans, og spyr hvar hann fari með gullinhjaltann en sú gjöf frá Ólafi hafði vakið 

öfund hinna skáldanna. Þormóður kveður síðan vísu þar sem hann lýsir yfir að hann muni 

standa fyrir Ólafi þar til önnur skáld komi. Hvort Ólafur viti hvenær er von á þeim (Hkr. 

II, 362-3; Ól.s.h.1, 548; Flat. II; 454-5). Ólafur heyrði hvað skáldum hans fór á milli og 

svarar: „Ekki þarf Sigvati at sneiða, þótt hann sé eigi hér. Opt hefir hann mér vel fylgt. 

Hann mun nú biðja fyrir oss, ok mun þess enn allmj†k þurfa“ (Hkr. II, 358).  

Sighvati var nokkuð legið á hálsi fyrir að hafa yfirgefið konungs sinn og orti hann af því 

tilefni eftirfarandi vísu: 

 

Hafa láti mik heitan  
Hvíta-Kristr at víti 
eld, ef Óleif vildak, 
emk skírr um þat, firrask. 
Vatnœrin hefk vitni, 
vask til Rúms í háska, 
†ld leynik því aldri, 
annarra þau manna (Hkr. III, 17).22 
 

Í vísunni kemur fram að honum þykir miður að fólk væni hann um hugleysi. Hann hafi 

ekki hlaupist á brott frá Ólafi og ferð hans til Rómar hafi einnig verið hættuför.  

                                                 
21 Hér er byggt á fjölda vísna og niðurskipan þeirra í kvæði samkvæmt Finni Jónssyni Skj. BI, 213-54. 
Fjöldi vísna í hverju kvæði getur verið mismunandi eftir heimildum og útgefendum. 
22 Orðaröð: Hvíta-Kristr láti mik hafa heitan eld at víti, ef vildak firrask Óleif; emk skírr um þat. Hefk þau 
vatnœrin vitni annarra manna; vask í háska til Rúms; leynik aldri †ld því (Hkr. III, 17).  
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 Heimildir eru um Erfidrápuna í Heimskringlu en þar segir; „Þórðr Fólason bar 

merki Ólafs konungs. Svá segir Sigvatr skáld í erfidrápu þeiri, er hann orti um Óláf 

konung ok stælti eptir uppreistars†gu“. Samskonar frásögn er í Sérstöku sögunni og í 

Flateyjarbók (Hkr. II, 366; Ól.s.h.1, 553; Flat. I, 457). Í Flateyjarbók (II, 510-11) er 

dálítið yfirskilvitleg frásögn Styrmis Kárasonar um tilurð Erfidrápunnar og um ævilok 

Sighvats. Samkvæmt henni orti Sighvatur drápuna stuttu fyrir dauða sinn og sagt frá því 

að þegar liðið hafði að þeirri stundu að almáttugur guð vildi kalla Sighvat til sín hafi 

hann farið að yrkja erfidrápu um Ólaf og stælt hana eftir Sigurðar sögu. Segir svo að 

Sighvatur hafi komið á skipi einu til eyjunnar Selju. Bónda þar í nágrenninu var ekki 

hugað líf og sat kona hans hjá honum hrygg í bragði. Vitraðist henni þá Ólafur helgi í 

draumi og bað hann hana að hafa skipti við sig. Hann skyldi sitja hjá bónda hennar en 

hún færi til fundar við Sighvat og segði honum frá sér að hann vildi ekki láta yrkja um 

sig eftir Sigurðar sögu heldur eftir Uppreistarsögu. Konan gerði sem konungur vildi. Er 

hún var farin birtist Ólafur helgi bóndanum, sem upp frá því varð alheill. Sagt er að 

Sighvatur hafi snúið við drápunni og ort hana eftir Uppreistarsögu svo sem konungur 

hafði beðið um. Frásögnin úr Flateyjarbók gefur til kynna að Ólafi helga hafi þótt verra 

að láta yrkja um sig eftir Sigurðar sögu sem talin er hafa verið saga Sigurðar Fáfnisbana 

en hann var þekktur úr heiðnum sið. Ólafur vildi frekar láta yrkja um sig eftir 

Uppreistarsögu en ekki er vitað hvaða saga það var en það hefur án efa verið kristin saga, 

jafnvel sköpunarsagan eða sagan um þegar Kristur reis upp úr ánni Jórdan eftir 

skírnina.23 

 Þegar Sighvatur hafði lokið við að yrkja drápuna tók hann harða sótt og vitraðist 

honum þá Ólafur konungur sem bauð honum að fara með sér og sagði hvaða dag hann 

kæmi á mót honum. Þegar sá dagur rann upp kvað Sighvatur síðustu vísu sína þar sem 

hann segist vera farinn að bíða eftir Ólafi konungi. 

 

Seinn þykki mér sunnan  
sókndjarfr Haralds arfi; 
langr’s, en lýðum þrøngvir 
lífs sorg, konungs morginn; 
hvatki’s heiðis gatna 
hyrtælanda sælan 
(nú hefk vætt í dag dróttins) 
dvelr, bíðk hans í Selju (Skj. B, 249).24  

                                                 
23 Sjá Turville-Petre 1953:145, Turville-Petre 1976:83-4. 
24 Orðaröð: Seinn þykki mér sókndjarfr arfi Haralds sunnan: langr’s konungs morginn, - en lífs sorg 
þrøngvir lýðum -, hvatki’s dvelr sælan heiðis gatna hyrtælanda; nú hefk vætt dróttins í dag -: bíðk hans í 
Selju (Lausavísa, Skj. BI, 249). 
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Þegar Sighvatur deyr er lík hans fært norður til Kaupangurs og grafið frá Kristkirkju. 

Dánarár Ólafs er talið vera 1028 og Sighvats 1045, þannig að drápan er þá samin fyrir 

árið 1045. Ekki eru neinar frásagnir um lát Sighvats hvorki í Sérstöku sögunni né 

Heimskringlu. Í Heimskringlu er síðast minnst á Sighvat í Magnúss sögu ins góða (Hkr. 

III, 25-31) og í Sérstöku sögunni (Ól.s.h.1, 625-7) er hann yrkir Bersöglisvísur.  
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3. Varðveisla Erfidrápu  

Erfidrápan hefur væntanlega varðveist í munnlegri geymd í nálægt tvær aldir þar til hún 

var notuð sem heimild til konungasagnaritunar á fyrri hluta 13. aldar. Erfidrápan hefur 

varðveist dreift og talið er að eitthvað vanti upp á að hún sé öll.25 Drápan hefur aðallega 

varðveist í þremur sögum um Ólaf helga: Sérstöku sögunni, í Heimskringlu og í 

Flateyjarbók. Finnur Jónsson tíndi saman þær 28 vísur og vísuhelminga sem hann taldi 

tilheyra Erfidrápunni.26  

 Af þeim sögum sem Erfidrápan hefur varðveist í er Sérstaka sagan talin elst, rituð 

stuttu áður en Heimskringla varð til um 1230, og Flateyjarbók sem er rituð í lok 14. 

aldar. Í Sérstöku sögunni hafa varðveist 24 vísur (25 vísur ef talin er með 1. vísa 

drápunnar en hún er aðeins varðveitt í einu handriti Ólafs sögunnar; Upp686 sem er í 

Uppsölum í Svíþjóð). Í Heimskringlu hefur varðveist 21 vísa úr Erfidrápunni í Ólafs sögu 

helga og 2 vísur í Magnúss sögu ins góða. Í Flateyjarbók eru 25 vísur úr drápunni. Einnig 

hafa varðveist vísubrot úr drápunni í lærdómsritunum; Þriðju málfræðiritgerðinni og 

Skáldskaparmálum Snorra Eddu.  

 Þegar varðveisla Erfidrápunnar er skoðuð þá hafa vísurnar um 

Stiklarstaðabardaga varðveist með mestri samfellu í ritunum, af þeim sökum telur Bjarne 

Fidjestøl að tvær fyrstu vísur erfidrápunnar (skv. útgáfu Finns Jónssonar) tilheyri ekki 

erfidrápunni.27 Þær fjalli um ólíka atburði í lífi konungsins og ekkert bendi til þess að 

erfidrápan hafi fjallað um allt líf hans. Fidjestøl telur að fyrirmynd Sighvats að 

erfidrápunni gæti hafa verið Erfidrápa Hallfreðs um Ólaf Tryggvason sem hverfist um 

orustuna við Svoldur. Annað atriði styður þessa hugmynd en það er að ekki sagt frá tilurð 

Erfidrápunnar fyrr en í 7. vísu, sem er fyrsta vísan sem segir frá Stiklarstaðabardaga. 

3.1 Handrit og útgáfur 

Sérstaka sagan 

Sérstaka sagan (Ól.s.h.) er talin vera skrifuð á tímabilinu 1220-30.28 Það er ekki fyrr en á 

16. öld í norskri þýðingu Laurent Hannssønar á Sérstöku sögunni og Heimskringlu að 

                                                 
25 Vésteinn Ólason 1992a:219. 
26 Skj. AI 1912-1915: 257-265, Sk. jB I 1912-1915: 239-245.  
27 Fidjestøl 1982:121. 
28 Sverrir Tómasson 1991: lvii. Sjá þar um tengsl Ólafs sögu helga hina sérstöku og Ólafs sögu í 
Heimskringlu. 
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Snorri Sturluson er nefndur höfundur þeirra.29 Það sýnir vinsældir Ólafs helga á Íslandi 

að það eru til mörg afrit af Sérstöku sögunni en aðalhandrit hennar er Holm perg 2 4° 

sem varðveitt er í Konungsbókhlöðunni í Stokkhólmi og AM 325 VII, 4°. Handritið 

Holm perg 2 4° er heilt og þar eru engir íaukar úr bók Styrmis. Til að sýna skyldleika 

handrita Sérstöku sögunnar greinir Jón Helgason handritin í þrjá flokka: A, B, C. 

Einstaka handrit fellur utan þessara flokka. Til A flokks telst m.a. aðalhandrit sögunnar 

og byggja Johnsen og Jón Helgason útgáfu sína á Sérstöku sögunni á því handriti. Í 

Ól.s.h. eru 122 vísur eftir Sighvat. Af þeim eru 24 vísur úr Erfidrápunni.30 Það eru vísur: 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 21, 22, ,24, 25, 27, í 

þessari röð.  

Heimskringla 

Heimskringla er talin skrifuð á tímabilinu 1220-35.31 Hún skiptist í þrjá hluta: Hkr. I, frá 

upphafi til og með Ólafi Tryggvasyni sem fellur árið 1005. Hkr. II, geymir Ólafs sögu 

helga og langstærstu sögu ritsins og Hkr. III, sögu um konunga frá Magnúsi góða til 

1177. Bjarni Aðalbjarnarson segir í formála sínum að við samningu Ólafs sögu í 

Heimskringlu hafi skrifari sögunnar hafið að rita eftir Sérstöku sögunni en þó bæði sleppt 

og breytt og villur sloppið inn.32 

Kringla er talin vera elsta og besta handrit Heimskringlu. Stefán Karlsson hefur 

komið með tilgátu að Kringla hafi verið skrifuð fyrir Sturlu Þórðarson og hann hafi haft 

hana með sér til að færa einhverjum háttsettum að gjöf er hann fór nauðugur til Noregs 

um 1263-64.33 Ekkert er vitað um feril Kringlu fyrr en á 16. öld að Mattis Störsson notar 

hana við Heimskringluþýðingu sína. Ásgeir Jónsson, skrifari Þormóðs Torfasonar, afritar 

síðan Kringlu um 1688-1704 og er það handrit varðveitt í þremur afritum, AM 35, 36 og 

63 fol. Handritið brann í Kaupmannahöfn árið 1728 allt nema eitt skinnblað, Stock. Perg. 

Fol. nr. 9, sem nú er varðveitt í Landsbókasafni. Ólafs saga helga er varðveitt í heilu lagi 

í eftirritum Kringlu og blaði því sem varðveist hefur úr henni. Í þessari ritgerð er byggt á 

texta vísnanna í útgáfu Bjarna Aðalbjarnarsonar, en þar er byggt á eftirritum Kringlu. 

Tilbrigði við Kringlu eru prentuð frá fimm aðalhandritum sem öll eru óheil. Það eru 

handritin: AM 39 fol (skinnbókaslitur), 325 IX 2 4°(eitt skinnblað), AM 1056 4° (hálft 

                                                 
29 Sverrir Tómasson 1992a:366. 
30 Heimildir um handrit Ólafs sögu helga hina sérstöku sjá Whaley 1998:5-9, Whaley 1991:41-47, Johnsen 
og Jón Helgason 1941:871-1131. 
31 Ármann Jakobsson 1997:36. 
32 Bjarni Aðalbjarnarson 1945:cvi. 
33 Stefán Karlsson 2000b:274. 
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skinnblað) og Bergsbók. Texti Heimskringlu Íslenzka fornritafélagsins er leiðréttur sums 

staðar eftir Ólafs sögu Snorra hinni sérstöku.  

Magnúss saga ins góða er í Heimskringlu III í útgáfu Íslenzka fornritafélagsins. 

Þar eru eftirrit Kringlu einnig lögð til grundvallar og tilbrigði við hana er AM 39 fol, 

Frísbók, Jöfraskinna og Eirspennill. 

Handrit Heimskringlu hafa verið flokkuð í tvær megingreinar, sem Jonna Louis-

Jensen nefnir x og y handrit. Meginmunurinn er að í y handritum eru kaflar sem ekki eru 

í handritum af x flokki og þar eru einnig færri jarteiknasögur af Ólafi helga og einnig er 

orðalagsmunur á milli flokkanna.34 Handrit úr y flokki með Erfidrápunni og lausavísum 

Sighvats eru Jöfraskinna, Eirspennill og AM 325 XI 2 g 4°, en handrit úr x flokki eru 

AM 39 fol, AM 45 fol, Frísbók og Kringla. Heimskringla hefur ekki verið skrifuð eins 

oft upp og Sérstaka sagan og er það eflaust vegna stærðar hennar. Í Ólafs sögu helga og 

Magnúss sögu ins góða í Heimskringlu eru varðveittar alls 130 vísur eftir Sighvat. Í Ólafs 

sögu (Hkr. II) eru 106 vísur þar af 21 vísa úr Erfidrápunni. Í Magnúss sögu ins góða 

(Hkr. III) eru varðveittar alls 24 vísur og eru þar af 2 sem eru taldar úr Erfidrápunni. 

Þessar vísur hafa varðveist í 6 Heimskringlu handritum og handritsbrotum.35 Eftirtaldar 

vísur í þessari röð úr Erfidrápunni eru varðveittar í Hkr. II: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 21, 22, 27 (í viðbæti úr Sérstöku sögunni) og í Hkr. III 

eru að finna vísur 24, og 25. 

Flateyjarbók 

Flateyjarbók sem rituð er á árunum 1387-95 fyrir Jón Hákonarson í Víðidalstungu er 

samsteypurit með sögum, þáttum, ættfræði og kvæðum. Meðal efnis er Ólafs saga helga. 

Texti hennar er runninn frá Ólafs sögu helga hinni sérstöku og mjög tengdur textanum í 

AM 61 fol. Sagan af Magnúsi hinum góða er ekki í upprunalegu útgáfu Flateyjarbókar 

e.t.v. vegna þess að Jón Hákonarson átti þegar handrit af henni í Huldu.36 Í Flateyjarbók 

eru einu merkin sem varðveist hafa um lífssögu Ólafs helga eftir Styrmi Kárason prest, 

en vitað er að Styrmir var heimilismaður hjá Snorra í Reykholti.37 Flateyjarbók hefur 

varðveist alveg heil. Flateyjarbók var lengi varðveitt í Konungsbókhlöðunni í 

Kaupmannahöfn en var afhent Íslendingum til varðveislu árið 1971. Sú útgáfa sem hér er 

lögð til grundvallar er Flateyjarbók I-IV. bindi útgefin af Flateyjarútgáfunni 1944-5 sem 
                                                 
34 Heimskringla Lykilbók 1991:lxxxiii. 
35 Heimildir um handrit Heimskringlu:. Whaley 1991:41-9, Whaley 1998: 9-12, Heimskringla Lykilbók 1991:lxxxiii-
lxxxviii, Bjarni Aðalbjarnarson 1951:lxxxiii-cix, Bjarni Aðalbjarnarson 1945:cvi.  
36 Whaley 1998:15. 
37 Sjá umfjöllun um Flateyjarbók hjá Whaley 1991:46, Johnsen og Jón Helgason 1941:1026-34. 
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byggð er á grundvallarútgáfu Ungers frá 1860-8. Umsjónarmenn útgáfunnar voru 

Vilhjálmur Bjarnar og Finnbogi Guðmundsson. Sigurður Nordal ritaði formála. Í 

Flateyjarbók eru varðveittar 137 vísur eftir Sighvat og þar af eru eftirtaldar vísur í þessari 

röð úr Erfidrápunni: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 21, 

22, 23, 24, 25. 

Erfidrápan í Lærdómsritum  

Samkvæmt útgáfu Finns Jónssonar eru tvö brot úr 26. og 28. erindi úr Erfidrápunni 

aðeins varðveitt í lærdómsritunum tveimur, 3. málfræðiritgerðinni og Skáldskaparmálum 

Snorra Eddu. 

 3. málfræðiritgerðin er frá miðri 13. öld og hefur varðveist með Snorra Eddu í 

handritum. Í 3. málfr. eru vísur sem hvergi hafa annars staðar varðveist.38 Höfundur 

hennar er Ólafur Þórðarson hvítaskáld sem var frændi Snorra Sturlusonar og albróðir 

sagnaritarans og skáldsins Sturlu Þórðarsonar. Ritgerðin er í tvennu lagi: Málfræðarinnar 

grundvöllr og Málskrúðsfræði og eru vísur og vísubrot notaðar sem sýnisdæmi um efnið. 

Af 26. vísu drápunnar hafa einungis varðveist tvær línur í 3. málfræðiritgerðinni og hafa 

þær hvergi annars staðar varðveist. Þar eru þær notaðar sem dæmi um að: Antitesis setr 

annan staf fyrir †ðrum sem Sighvatr kvað: 

 
Dánar drótni mínum  
dægn of sent at hendi.39 
 
Hér er n sett fyrir r í orðinu dægn.  
 
28. vísan hefur varðveist hálf í Skáldskaparmálum þar sem sagt er að kenna megi Krist í 

kveðskap sem Jórdanar-konung: 

 

Endr réð engla senda 
Jórdanar gramr fjóra, 
fors þó heims á hersi 
heilagt skoft, úr lofti.40 

 
15. vísan er varðveitt heil í Ólafs sögunum en fyrri helmingurinn er varðveittur í brotum 

sérstakrar gerðar af síðasta hluta Skáldskaparmála í Codex Wormianus sem kallað er 

Ókennd heiti.  

                                                 
38 Guðrún Nordal 2001:83. 
39 3. málfræðiritgerðin 1927:65. 
40 Edda Snorra Sturlusonar 1984:170. 
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3.2 Erfidrápan í Sérstöku sögunni, Heimskringlu og Flateyjarbók 

Í þessum kafla eru skoðaðar þær vísur úr Erfidrápunni sem eru varðveittar í fleiri en einni 

gerð Ólafs sögu eða í Magnúss sögu. Það eru vísur 3-25 og 27 sem eru varðveittar í Flat. 

II, Hkr. II og III og Ól.s.h., vísur 24 og 25 í Magnúsar sögu hins góða í Hkr. III og vísa 

27 er í viðauka úr Ólafs sögu hins helga hinni sérstöku í Hkr. II. 

 Þær vísur sem ekki eru með í þessum samanburði eru 1., 2., 26. og 28. vísa. 

Ástæðan er sú að 1. vísan er einungis varðveitt í einu handriti Ólafs sögunnar; Upp686, 2. 

vísan aðeins í Flat. II, 26. vísan í 3. málfr. og 28. vísan í Skáldskaparmálum. 

 Hér á eftir verður athugað hvort það sé orðamunur á þeim vísum sem eru gefnar 
út áðurnefndum útgáfum Hkr. II, og III, Ól.s.h. 1 og Flat. II (sjá heimildaskrá). 
Orðamunur í vísum er feitletraður: 
 
3. vísa 
3/1 Ól.s.h., fiskr. Hkr. II, Fiskr. Flat.II, frekr. 
3/4 Ól.s.h., guð. Hkr.II, og. Flat II, gud. 
 
4. vísa 
4/1 Ól.s.h., þeir. Hkr. II, þeir. Flat.II, þar. 
4/5 Ól.s.h., bað. Hkr. II, bað. Flat.II, lét. 
4/7 Ól.s.h., sona. Hkr.II, sýna. Flat.II, trionur. 
4/8 Ól.s.h., firum ofsa. Hkr.II, firum efsa. Flat.II, konungr hnefsa. 
 
5/1 Ól.s.h., føddi. Hkr.II, fœddi. Flat.II, læiddi. 
5/2 Ól.s.h., margdyË  konungr varga. Hkr. II, margdýrr konungr varga. Flat.II, mörg 

dyrr konungur uorgum. 
5/3 Ól.s.h., hvi˜a. Hkr. II, hvinna. Flat.II, himna. 
5/3 Ól.s.h., hle˜a. Hkr. II, hlenna.  Flat.II, hlamma. 
 
6. vísa 
6/3 Ól.s.h., scerða. Hkr.II, skorða. Flat.II, skorna. 
 
7/1 Ól.s.h., Þord fra ec þat si˜  herþa. Hkr. II, Þórð frák þat sinn herða. Flat.II, Þordr 
fra ek þar suo hardan. 
7/2 Ól.s.h., socn. Hkr. II, sókn. Flat.II, ognn. 
 
8. vísa 
8/1 Ól.s.h., felldan. Hkr.II,  fellda. Flat. II, fellda. 
8/5 Ól.s.h., e˜̃̃̃ þar er ÃÃÃÃstan ne˜̃̃̃a. Hkr.II,  en, þeirs austan nenna. Flat.II enn er austan 
nefnna. 
8/6 Ól.s.h., ox. Hkr. II, óx. Flat.II, hofzst. 
 
9. vísa 
9/8 Ól.s.h., fra ec. Hkr.II, frýk. Flat. II, fry ok. 
 
10. vísa 
10/1 Ól.s.h., var. Hkr. II, vas. Flat.II, er. 
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11. vísa 
11/3 Ól.s.h., Þrønda. Hkr. II, Þrœnda. Flat.II, Þrændir. 
 
12. vísa 
12/3 Ól.s.h., stÃng od fyr gram gengv. Hkr. II, st†ng óð fyr gram, gingu. Flat.II, stong 
uard gyllt at ganga. 
12/4 Ól.s.h., var. Hkr. II, vas. Flat.II, óx. 
 
13. vísa 
13/3 Ól.s.h., lof røtondvm. Hkr.II,  loghreyt††††ndum. Flat. II, lofrækendum.  
13/5 Ól.s.h., virðar. Hkr.II, fyrðar. Flat. II, uirdar. 
 
14. vísa 
14/5 Ól.s.h., oc at isarnleiki. Hkr.II,  auk at ísarnleiki.  Flat.II, ioku at iarnna læike. 
14/6 Ól.s.h., I˜þrøndvm let fi˜az. Hkr. II, Innþrœndum lét finnask. Flat.II, Jnnþrændir 

soknn stinna. 
14/7 Ól.s.h., røki˜ gramr i reicar. Hkr. II, rœkinn gramr, í reikar. Flat.II, rekinn uar 
grár j ræikar. 
 
15. vísa 
15/4 Ól.s.h., hylia. Hkr.II, hlýja. Flat. II, hlyia.  
 
16. vísa 
16/2 Ól.s.h., sialfr. Hkr. II, sjalfr. Flat.II, silfurs. 
16/8 Ól.s.h., vm. Hkr.II, of. Flat. II, vm. 
 
17. vísa 
17/2 Ól.s.h., veit. Hkr. II, veitk. Flat.II, fra ek. 
17/4 Ól.s.h., fryr. Hkr. II, frýr. Flat.II, vann. 
17/5 Ól.s.h., e˜̃̃̃. Hkr. II, es. Flat. II, er. 
17/7 Ól.s.h., glygs. Hkr. II, glyggs. Flat.II, gnys. 
 
18. vísa 
18/1 Ól.s.h., †rno. Hkr.II, œœœœrnum. Flat. II, örnu. 
18/7 Ól.s.h., leyfþr er. Hkr. II, leyfðr. Flat.II, frægr. 
 
19. vísa 
19/1 Ól.s.h., giorþv. Hkr.II, firrðu. Flat. II, gerdu. 
19/3 Ól.s.h., striþi. Hkr. II, stríði. Flat.II, sende. 
 
20. vísa 
20/6 Ól.s.h., viðir. Hkr. II, viðir. Flat.II, undir. 
 
21. vísa 
21/2 Ól.s.h., andprut h†fuð landi. Hkr. II, andprútt h†fuð, landi. Flat.II, andprudr firir 
þui lande. 
21/5 Ól.s.h., hverr hafi hers i˜ nørþra. Hkr. II, hverr hafi hers enn nørðra. Flat.II, huerr 
hafui fædzst hit nyrdra. 
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22. vísa 
22/4 Ól.s.h., tiogu. Hkr. II, tjogu. Flat.II, tigu. 
22/8 Ól.s.h., flottscioËum. Hkr. II, flóttskj†rrum. FlatII, fliott mætum. 
 
23. vísa 
23/5 Ól.s.h., syn. Hkr. II, sýn. Flat.II, son. 
23/6 Ól.s.h., svordr. Hkr. II, sv†rðr. Flat.II, sudr. 
 
24. vísa 
24/2 Ól.s.h., gullit scrin of mínum. Hkr. III, gullit skrín at mínum. Flat.II, gullskrin af 
ueg sinum. 
24/4 Ól.s.h., hann. Hkr. III, hann. Flat.II, herr. 
24/5 Ól.s.h., ár. Hkr. III, ár. Flat.II, þar. 
24/6 Ól.s.h., leiþi. Hkr. III, leiði. Flat.II, ræide. 
24/7 Ól.s.h., heilar. Hkr. III, heilar. Flat.II, helgar. 
 
25. vísa 
25/4 Ól.s.h., husi. Hkr. III, húsi. Flat.II, harmi. 
25/5 Ól.s.h., allda. Hkr. III, halda. Flat.II, hallda. 
 
27. vísa 
27/8 Ól.s.h., sylgiar. Hkr. II, ylgjar. Flat.II, ylgiar. 
 

3.3 Niðurstöður 

Þegar skoðað er hvernig vísurnar eru notaðar í lausamálinu og hvar þær eru settar inn í 

Hkr. II, Hkr. III, Ól.s.h. 1, og Flat. II, er röðin mjög föst og hefur Finnur Jónsson fylgt 

henni í Skj. nema í fáum undantekningum, t.d. er 23. vísa á undan vísum nr. 21 og 22 

bæði í Ól.s.h. og Hkr. II. Fidjestøl telur að þessi röð Finns á vísum drápunnar geti verið 

rétt því með þessu kemur 23. vísan með öðrum jarteiknavísum.41 Í Flat. II, kemur 27. vísa 

strax á eftir 20. vísu. 24. og 25. vísa eru í Magnúsar sögu hins góða í Hkr. III, sem er 

sérstök saga en í Ól.s.h. er sagan um Magnús beint áframhald af Ólafssögunni. Í Hkr.II, 

er 27. vísan aftast í bókarkafla úr Ól.s.h. Í Flat. II er aukið í textann með samtölum á 

nokkrum stöðum eins og í kaflanum sem inniheldur 12. vísu. Þar er bætt inn beinni ræðu 

Ólafs konungs og Arnljóts gellini. Í tengslum við 18. vísu er bætt við orðaskiptum þeirra 

konungs, Björns stallar og Þóris hunds þegar sagt er frá falli Ólafs. Í Ól.s.h. segir að 

Finnur Árnason dræpi Þorstein knarrarsmið en í Flat. (II, 470) er svo komist að orði: 

„Þorleif kveikr endi heitstrenging sína ok drap Þorstein knarrarsmið, en sumir segja, at 

Finnr Árnason vægi hann.“ 

                                                 
41 Fidjestøl 1982:122. 
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 Samanburðurinn á vísunum hér að ofan sýndi ekki stórvægilegan merkingamun á 

milli vísna Erfidrápunnar í Sérstöku sögunni og Heimskringlu. Aðeins meiri frávik mátti 

sjá á milli vísna þeirra og vísna Flateyjarbókar. Frávikin voru mestmegnis fólgin í 

breyttum rithætti orða enda munar allt að einni og hálfri öld á aldri handritanna sem 

byggt er á. Flat. er yngri er Hkr. og Ól.s.h. og hefur fengið orð fyrir ónákvæmni í texta. 

Dæmi eru um ólíkan rithátt eins og hér er í 24. vísu Ól.s.h., leiþi. Hkr. III, leiði. Flat.II 

ræide þar sem einn stafur er öðruvísi en hljómar líkt. Sigurður Nordal segir t.d. í Formála 

Flateyjarbókar að hún sé rituð á tímabili er miklar breytingar voru að ryðja sér til rúms í 

íslenskum framburði og hins vegar eftir eldri og yngri handritum sem réðu miklu um 

rithátt skrifaranna. Því sé mikil ósamkvæmni í stafsetningu og orðmyndum sem er 

blendingur af gömlu og nýju. Sigurður telur líka að þessa gæti mjög svo í meðferð vísna 

og kvæða í Flateyjarbók og segir: „En rangfærsla vísna í Flateyjarbók er í svo stórum stíl 

og sífelld, að helzt er að sjá sem skrifararnir hafi varla gert tilraun þess að skilja, hvað 

þeir voru að fara með, heldur látið pennann flakka þar, eins og verkast vildi.“42 Í Sérstöku 

sögunni oft notað ˜ og Ë í staðinn fyrir nn og rr. Að nota hásteflinga sem tákn fyrir löng 

samhljóð var regla úr Fyrstu málfræðiritgerðinni sem skrifarar fóru eftir á 13. öld og 

eitthvað fram á 14. öld.43 og Heimskringla er með forna samræmda stafsetningu.  

 Niðurstaðan af þessum samanburði er sú að varðveisla Erfidrápunnar í þeim 

útgáfum af Ólafs sögum sem lesnar eru núna hefur verið frekar stöðug. Vísur og 

textasamhengi Erfidrápunnar í Ól.s.h. og Hkr. er mjög áþekkt en í Flat. er meiri munur á 

vísum og aðeins aukið inn samtölum. 

                                                 
42 Sigurður Nordal 1944:XXI-XXII. 
43 Stefán Karlsson 2000a:52. 
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4. Erfidrápan 

Bragarháttur Erfidrápunnar er hefðbundinn dróttkvæður háttur. Einkenni drápu er stef 

eða stál en vegna þess hve varðveisla Erfidrápunnar er brotakennd hefur stefið ekki 

fundist svo öruggt sé. Heimildir um að um drápu sé ræða kemur fram í sögunum (Hkr. II, 

366-7; Ól.s.h. 1, 553; Flat. II, 457) en þar er sagt frá erfidrápu þeirri er Sighvatur orti um 

Ólaf konung. Talið hefur helst verið að 28. vísan, sem er helmingur, gæti verið stef 

drápunnar. Finnur Jónsson segir t.d.: „Vers 28 tror jeg med bestemthed at kunne antage 

er et omkvædsvers, og at det således indeholder endel af den ovenfor omtalte 

Uppreistarsaga.“44 Turville-Petre kveður ekki eins fast að orði og Finnur þegar hann segir 

að: „The following lines ascribed to Sigvatr by Snorri Sturluson may belong to the 

refrain …“45 

Án efa hefur Sighvatur viljað kveða drápu eftir konung sinn því það þótti meiri 

vegsemd að láta kveða um sig drápu en flokk eftir því sem fram kemur í frásögn af 

Þórarni loftungu en hann orti flokk um Knút konung. Knútur reiddist mjög og hótaði að 

drepa Þórarin ef hann færði sér ekki drápu. Orti Þórarinn þá stef og setti í flokkinn og 

varð konungur þá ánægður (Hkr. II, 307; Ól.s.h., 473-4; Flat. II, 412-13). 

Sighvatur var einn af frumkvöðlum kristinna skálda og er kveðskapur hans frekar 

ljós miðað við það sem hafði áður verið hjá dróttskáldum. Erfidrápan þykir þó skera sig 

frá öðrum kveðskap Sighvats í meiri notkun kenninga en í öðru sem varðveist hefur eftir 

hann. Sighvatur notar heiðna kenningu eins og að ríða Sigars hesti til heljar; (að deyja í 

gálga) í fyrstu vísunni þar sem sagt er frá samskiptum Ólafs við Svía. Sigar var 

fornkonungur46 eða sækonungur og að ríða til Heljar var algeng kenning. Síðan er 

kenningin Gjallar v†ndr um sverð Sighvats. Gjöll var ein af valkyrjunum sem talin er 

upp í Grímnismálum. Í grein sinni um kristin skáld fjallar Attwood um að Sighvatur sé 

með því að nota þessi heiðnu minni til að leggja neikvæða áherslu á mótherjana eins og 

Svíana sem Ólafur stóð í deilum við.47 Í þessu sambandi má einnig benda 14. og 15. vísu 

þar sem Þóri hundi var brugðið um forneskju í viðureign sinni við Ólaf. Turville-Petre 

þykir Sighvatur hafa í Erfidrápunni hneigst meira til hefðbundins 10. aldar skáldskapar 

þar sem hann noti skáldamál og tekur sem dæmi að örlátur maður er lóns log hreytandi 

                                                 
44 Finnur Jónsson 1920:595. 
45 Turville-Petre 1953:145. 
46 Jóhannes Halldórsson 1965:122. 
47 Attwood 2005:48. 
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sbr. 13. vísu og sá sem drepur í orustu fær satt hungur úlfsins, þverrðan sult vers ylgjar í 

27. vísu.48  

Sighvatur ávarpaði Ólaf konung á fyrsta fundi þeirra með orðunum „Hlýð brag 

mínum, alltiginn meiðir myrkblás tjalda drasils“ (tjalda drasill (hestur); skip; meiðir 

skips: víkingur) sem útleggst „hlýð kvæði mínu, tigni víkingur“ (Hkr. II, 54-5). Turville-

Petre spyr hvort samhengi sé á milli þess að Ólafur konungur sagðist ekki kunna að hlýða 

þegar Sighvatur ætlaði að flytja honum kvæðið. Með því hafi hann verið að láta í ljós að 

honum þóknaðist ekki heiðinn kveðskapur.49 Ólafi hafi eftir vill ekki hugnast að vera 

ávarpaður víkingur. Mögulegt er að það hafi verið hafðar ákveðnar siðvenjur í heiðri 

hvernig skáldin ávörpuðu konungana í kveðskapnum. Fræðimenn hafa rannsakað hvernig 

skáldin hafi ávarpað konunga.og hefur t.d. Roberta Frank bent á að þrátt fyrir að 

Sighvatur væri hirðskáld Ólafs um langan tíma þá hafi hann aðeins ávarpað Ólaf fjórum 

sinnum með nafni í kveðskap; einu sinni í Víkingarvísum, tvisvar í Austfararvísum og í 

einni lausavísu.50 

Turville-Petre bendir á að þótt kveðskapur Sighvats sé frekar einfaldur í orðavali 

miðað við kveðskap eldri dróttkvæðaskálda þá sé setningagerð flókin og hann noti 

sundurslitna orðaröð. Turville Petre tekur sem dæmi 11. erindi Erfidrápunnar þar sem 

vísuhelmingur sé þrjár setningar þar sem þriðja setningin standi ein heil en hinar eru 

slitnar. 

 
(1) Fór í fylking þeira 
framm (2) iðrask nú, (1) miðri; 
(2) snarir fundusk þar, (1) Þrœnda 
(3) þess verks búendr, (1) merki. 51 
 

Myndmál Erfidrápunnar verður hvað ríkast í Stiklarstaðaorustunni og eru mörg 

heiti notuð yfir konung eins og gramur (5), ræsir (2), fylkir (2), hilmir (2), sinnjor, 

dróttinn, þengill, skjöldungr og skilfingr. Heiti yfir menn eru †ld (2), ýtar, þjóð, drótt, 

gumar, rekkar. Orusta er hildr, böð, stálgustur, styrr, gunnr. 

Flestar kenningar lýsa hermönnum: Árr álms, beitir sverðs, hv†tuðr hildar, meiðr 

hrings, meiðr skers ógnar, viðr sárelds, stálgustr meiðr, Týr ýs og þróttr þvergarða 

glyggs Gunnranns sem er fjórkennd kenning. Kenning um gjafmilda menn er lóns 

loghreytendur. Bardagi er fundr odda, glygg gunnranns, stálgustr, ísarnleikr. Sverð er 

                                                 
48 Turville-Petre 1953:146. 
49 Turville-Petre 1976: lviii-lix. 
50 Frank 1994:193. 
51 Turville-Petre 1976: lxii. 



 22 

v†ndr gjallar og skjöldur er þvergarðr glyggs gunnranns og sker ógnar. Úlfarnir, verr 

ylgjar, makar úlfynjunnar mæta á blóðvöllinn en hinir hraustu hermenn fæða úlfana. 

Kenningar um Ólaf eru Hringa gramr, v†rðr grundar og Engla stríðir. Í 18. vísu segir að 

Björn stallari hafi fallið hjá Ólafi at hilmis h†fði. 21. vísa hefst svo: Óleifr réð et øfra, 

andprútt h†fuð, en það að höfuðið sé notað í merkingunni konungur eða vísi í vald hans 

eru dæmi um í skáldskap og ekki þá síst hjá Sighvati, eins og  Bergljót S. Kristjánsdóttir 

benti á.52  

Dýrsheiti koma nokkuð við sögu í drápunni. Þórir Þórisson, sá sem gekk harðast 

fram gegn konungi í Stiklarstaðabardaga, hefur viðurnefnið hundur sem hefur velþekkta 

niðrandi merkingu.53 Einnig er minnst á hest Sigars, sem er gálgi sem vísar í konung sem 

hefur verið hengdur. Dýrsheiti eru einnig notuð um skipakost konunganna. Ormurinn 

langi, skip Ólafs Tryggvasonar, er kennt við lyngfiskr eða orm og skip Ólafs 

Haraldssonar kallaðist Vísundur og segir að vísundahöfuð hafi verið í stafni skipsins. 

Einnig er skipunum líkt við dýrlega búna dreka. Svo eru notuð orðasamböndin 

hundmargir um víkinga sem eru andstæðingar Ólafs og augu hans eru ormfrá er hann 

berst í Stiklarstaðaorustu. Óhætt er að segja að það glampi á gull með einum eða öðrum 

hætti í flestum erindunum en Sighvatur notar sérlega glæsilega liti eins og gyllta, gullna, 

bjarta, ljósa, litfagra, rjóða og rauða til að lýsa Ólafi og liði hans í Erfidrápunni. Vísur 

Erfidrápunnar standa frekar þétt í texta, sérstaklega vísurnar úr Stiklarstaðaorustunni. Í 

formála að 7. vísu Erfidrápunnar sem er fyrsta vísan úr Stiklarstaðabardaga segir að hún 

sé úr Erfidrápunni en á undan hinum stendur eitthvað á þessa leið: „þess getur Sigvatr“ 

eða „svá segir Sigvatr.“ 

Hér á eftir verður Erfidrápan skoðuð sérstaklega í Sérstöku sögunni og verður 

fjallað um hverja vísu fyrir sig. Í þeim tilvikum sem vísan er ekki í Sérstöku sögunni (1., 

2., 26. og 28. vísa) verður notast við það samhengi sem hún finnst í. Hugað er að því 

hvernig vísurnar birta myndir af skáldinu og konunginum, í hverju samband þeirra hafi 

verið fólgið og hvernig konungsmyndin birtist í vísunum. 

 Efnislega er hægt er að skipta Erfidrápunni í þrjá hluta: Sex fyrstu erindin segja 

frá stjórnarárum Ólafs konungs, næstu fjórtán erindi þar á eftir fjalla um 

Stiklarstaðabardagann og fall konungs. Átta síðustu erindin eru um jarteiknir Ólafs og 

hve lengi hann ríkti. 

                                                 
52 Bergljót S. Kristjánsdóttir 1997:85. 
53 Fidjestøl 1997:171-2. 
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4.1 Ríkisyfirráð og konungurinn 1.-6. erindi 

Fyrstu sex erindi drápunnar lýsa atburðum fyrir Stiklarstaðabardaga. Þrjú fyrstu segja frá 

konungdómi Ólafs, samskiptum við Svíakonung, völdum Ólafs sem einn ræður 

Upplöndum og kristniboði hans þar og glæsilegum skipakosti. Þrjú seinni lýsa því 

hvernig konungur heldur uppi aga hjá þegnum sínum. 

  

Erindi 1 – ágreiningur um skattlönd milli Svíakonungs og Noregskonungs 

Tólf frák tekna elfar 
tálaust viðu bála; 
olli Áleifr falli 
eirlaust konungr þeira; 
Svía tyggja leitk seggi 
sóknstríðs (firum) ríða 
(b†l vas brátt) til Heljar 
(búit mest) Sigars hesti (Skj. B1, 239).54  
 
1. vísan hefur einungis varðveist í einu pappírshandriti frá ca. 1650-1700 af Ól.s.h. UB R 

686x, og er það geymt á Háskólabókasafninu í Uppsölum. Jóhannes Halldórsson tengir 

erindið atburði þeim þegar sendimenn Ólafs Svíakonungs heimtuðu skatt af bændum í 

Veradal og víðar í ríki Noregskonungs.55 Ólafur Noregskonungur brást illa við ágangi 

þessum og tók 12 þessara sendimanna höndum og hengdi þá á gálga í Gaularási. Segir í 

vísunni: leitk seggi sóknstríðs Svía tyggja ríða Sigars hesti til Heljar; sá ég (Sighvatur) 

hina bardagafúsu menn Svíakonungs deyja í gálga. Sigar er nafn fornkonungs og gálgi er 

nefndur hestur Sigars sem bendir til að Sigar hafi látið líf sitt í gálga. Nafnið Tyggi  er 

konungsheiti en sonur Hálfdáns gamla bar það nafn. Í fyrri helming erindsins eru 

kenningarnar elfar bál sem gullkenning og víðir gulls eru menn. 

Erindi 2 – Ólafur fékk Upplönd 

Uppl†nd fekk til enda  
óss neista ok þar reisti 
kristnihald, þats heldu 
hvers veitir, sverðs beitar; 
áðr stýrðu þeim eyðar 
ellifu fyrr hella 
mildings máls, en guldu 
menn vísliga gísla (Skj. BI, 239).56 

                                                 
54 Orðaröð: Frák tálaust tolf elfar bála viðu tekna; Áleifr konungr olli eirlaust falli þeira; leitk seggi 
sóknstríðs Svía tyggja ríða Sigars hesti til heljar; b†l mest vas brátt búit firum (Skj. BI, 239).  
Útgáfa: Skj. BI, 239.  
55 Sjá umfjöllun Jóhannesar Halldórssonar 1965:122.  
56 Orðaröð: Veitir óss neista fekk Uppl†nd til hvers enda ok reisti þar kristnihald, þats sverðs beitar heldu; 
áðr fyrr stýrðu þeim ellifu eyðar hella mildings máls, en menn guldu vísliga gísla (Skj. BI, 239). 
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Flateyjarbók (II, 143) segir frá því að Ólafur konungur hafði lagt undir sig ríki ellefu 

Upplandskonunga, fyrir milligöngu Sigurðar sýr, stjúpföður síns. Ekki varð þessi yfirtaka 

átakalaus því þeir konungar sem Ólafur konungur gat ekki samið við voru beittir 

harðræði, meðal annars var Hrærekur Dagson á Heiðmörk blindaður á báðum augum, 

tungan skorin úr Guðröði Dalakonungi og þeir sem ekki var hægt að semja við voru 

reknir úr landi. Vísan segir eins og lausamálstextinn að veitir óss neista (örlátur maður, 

þ.e. Ólafur) fékk Upplönd og þar hafi áður ráðið ellifu eyðar hella mildings máls 

(konungar). Einnig segir að hann hafi reist þar kristnihald.  

Erindi 3 – Skip Ólafs Haraldssonar og Ólafs Tryggvasonar 

Lyngs bar fiskr til fengjar 
flugstyggs sonar Tryggva  
gj†lnar, gulli m†lnu, 
goð vildi svá, roðnar. 
Annan lét á unnir 
Óleifr, búinn h”la, 
l†gr þó drjúgt, enn digri, 
dýrs horn, Vísund, sporna (Hkr. II, 267-8).57  
 
Þetta er fyrsta erindið úr Erfidrápunni sem varðveist hefur í öllum sögunum þremur af 

Ólafi konungi (Hkr. II; Ól.s.h. 1; Flat. II). Í lausamálstexta segir að Ólafur konungur fór 

frá Niðarósi ásamt liði sínu austur með landi og sigldi til Danmerkur með Önundi 

Svíakonungi og saman herjuðu þeir á Dani. Í vísunni segir Sighvatur að með vilja guðs 

hafi skip Ólafs Tryggvasonar, Ormurinn langi, farið í leiðangur. Nú léti Ólafur digri 

annan dreka, Vísund, sporna á unnir, leggja á haf, í annan leiðangur. Skipið hafði verið 

smíðað þá um veturinn og þótti allra skipa mest. Á framstafni skipsins var gulli búið 

vísundahöfuð. Hér líkir Sighvatur skipunum við orm, lyng fiskr og vísund. Sjórinn þvoði 

horn vísundsins, l†gr þó drjúgt dýrs horn, það er stefni skipsins.  

Ólafur Tryggvason, sem var guðfaðir Ólafs helga, hefur oft verið nefndur 

sporgöngumaður hans. Þeir voru báðir konungar og kristniboðar. Ólafur Tryggvason varð 

þó aldrei dýrlingur eins og Ólafur helgi.  

                                                                                                                                                 
Útgáfur: Flat. II, 143; Skj. BI, 239. 
57 Orðaröð: Lyngs fiskr flugstyggs sonar Tryggva bar gj†lnar, roðnar m†lnu gulli, til fengjar; goð vildi svá. 
Óleifr enn digri lét annan, búinn h”la, Vísund, sporna á unnir; l†gr þó drjúgt dýrs horn (Hkr. II, 267).  
Útgáfur: Hkr. II, (88. v); Ól.s.h. 1, (91. v); Flat. II, 377; Skj. BI, 239. 
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Erindi 4-6 – Lög og refsingar gegn þjófum 

Gull buðu opt, þeirs ollu 
úthlaupum, gram kaupask 
rautt, en ræsir neitti, 
ríklunduðum undan. 
Sk†r bað hann með hj†rvi, 
herland skal svá verja, 
ráns biðu rekkar sýna 
refsing, firum efsa (Hkr. II, 239).58 
 
Fœddi mest, sás meiddi, 
margdýrr konungr varga, 
hvinna ætt ok hlenna.  
Hann stýfði svá þýfðir. 
Þýðr lét þermlask bæði 
þjóf hvern konungr ernan, 
friðr bœttisk svá, fóta,  
fylkis lands, ok handa (Hkr. II, 239).59 
 
Vissi helzt, þats hv†ssum 
hundm†rgum lét grundar 
v†rðr með v”pnum skorða 
víkingum sk†r, ríkis. 
Mildr lét m†rgu valdit 
Magnúss faðir gagni. 
Fremð Óleifs kveðk fr†mðu 
flestan sigr ens digra (Hkr. II, 330).60 
 
Fjórða, fimmta og sjötta erindi fjalla um stjórnsemi Ólafs í konungstíð hans og standa 

þau saman í texta sem segir frá því er Ólafur flúði ásamt Magnúsi syni sínum til 

Garðaríkis (Ól.s.h.1, 499-503). Þar segir að Ólafur hafi alltaf verið siðlátur og bænrækinn 

og jókst það enn er minni tími fór í ríkishald. Hann fann að ríki hans þvarr og menn 

gerðust mótsnúnir honum og meiri tími gafst í bænahald. Þegar Ólafur varð konungur 

setti hann lög sem tóku strangt á ránum og refsaði þeim sem brutu gegn þeim harðlega 

með lífláti eða limlestingum eins og segir í vísunum. 

                                                 
58 Orðaröð: Þeirs ollu úthlaupum, buðu opt ríklunduðum gram rautt gull kaupastk undan, en ræsir neitti. 
Hann bað efsa firum sk†r með hj†rvi; svá skal verja herland; rekkar biðu sýna refsing ráns (Hkr. II, 329). 
Útgáfur: Hkr. II, (130. v); Ól.s.h. 1, (133. v); Flat. II, 574; Skj. BI, 240).  
59 Orðaröð: Mardýrr konungr, sás meiddi ætt hvinna ok hlenna, fœddi mest varga. Hann stýfði þýfðir svá. 
Þýðr konungr lét hvern ernan þjóf þermlask bæði fóta ok handa; svá bœttisk friðr lands fylkis (Hkr. II, 
329).  
Útgáfur: Hkr. II, (131. v); Ól.s.h. 1, (134. v); Flat. II, 575; Skj. BI, 240.  
60 Orðaröð: Vissi helzt ríkis, þats grundar v†rðr lét hundm†rgum víkingum skorða sk†r með hv†ssum 
v”pnum. Mildr faðir Magnúss lét valdit m†rgu gagni. Kveðk flestan sigr fr†mðu fremð Óleifs ens digra 
(Hkr. II, 330). 
Útgáfur: Hkr. II, (132 v); Ól.s.h. 1, (135 v); Flat. II, 576; Skj. BI, 240. 
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 Í 4. vísunni segir að þeir sem ollu úthlaupum, það er þeir er stóðu í ránsferðum, 

reyndu oft að múta konungi en hann hafi neitað að taka við mútum. Konungur bað efsa 

firum sk†r með hj†rvi, það er að skera hár manna með sverði eða hálshöggva þá. Tvö 

konungsheiti eru í fyrri helming 4. vísu, ræsir og gramr. Í 5. vísu segir að: þýðr konungr 

lét hvern ernan þjóf þermlask bæði fóta ok handa; svá bœttisk friðr lands fylkis. Hér eru 

heitin hvinni  og hlenni notuð um þjófa og fylkir  um konung. Í 6. vísu er konungurinn er 

nefndur v†rðr grundar sem refsar fjölmörgum þjófum með því að hálshöggva þá og segir 

að það beri gleggst vitni um ríki konungs og auki fremd hans. Í fyrri helmingi vísunnar 

notar skáldið orðið víkingar um andstæðinga konungs sem hann lætur hálshöggva: 

grundar v†rðr lét hundm†rgum víkingum skorða sk†r með hv†ssum v”pnum.  

Ármann Jakobsson hefur tekið saman það sem hann kallar hinar konunglegu 

dyggðir og er ein af þeim konunglegt réttlæti og í því felst að gera ekki upp á milli ríkra 

og fátækra.61 Í sögum af Ólafi verður einmitt þetta réttlæti til þess að landsmenn gera 

uppreisn gegn honum. Í Heimskringlu segir:  

Hann lét jafna refsing hafa ríkan ok óríkan, en þat þótti landsm†nnum 
ofrausn ok fylldusk þar fjándskapar upp í mót, er þeir létu frændr sína at 
réttum konungsdómi, þó sannar sakar væri. Var þat upphaf til þeirar 
uppreistar, er landsmenn gerðu í móti Ólafi konungi, at þeir þolðu honum eigi 
réttendi, en hann vildi heldr láta af tígninni en af réttdœminu (Hkr. II, 330). 
 

Fidjestøl telur að þarna sé Snorri að skýra flótta Ólafs til Garðaríkis með því að þegnar 

hans hafi verið óánægðir með harða stjórn hans og hafi hann því eignast óvildarmenn.62  

4.2 Stiklarstaðabardagi 7.-20. erindi 

Þegar Ólafur konungur missir stuðning landsmanna sinna og yfirráð Noregs til Knúts ríka 

og Hákons jarls flýr hann til Garðaríkis. Í Garðaríki á Ólafur skjól hjá Jarislav konungi 

vini sínum en drottning Garðaríkis var Ingigerður Ólafsdóttir, mágkona Ólafs, en hún 

hafði fyrst verið föstnuð honum. Ólafur Svíakonungur, faðir Ingigerðar hafði svikið Ólaf 

helga um ráðahaginn vegna þeirrar óvináttu sem var milli þeirra sem seinna breyttist í 

vináttu. Fór þannig að Ólafur giftist síðan Ástríði systur Ingigerðar. Ástríður þótti ekki 

jafngott kvonfang og Ingigerður því hún var dóttir Ólafs Svíakonungs með frillu hans. 

Jarislav reyndist Ólafi konungi hinn besti vinur og tók Magnús, son hans, í fóstur er 

Ólafur snéri aftur til Noregs. 

                                                 
61 Ármann Jakobsson 1997:229-30. 
62 Fidjestøl 1997:185- 8.  
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 Má segja að þegar Ólafur kom til Garðaríkis hefjist hin eiginlega píslarganga 

hans.63 Upp frá því verða hin helgu minni í frásögninni um Ólaf helga meira áberandi en 

hingað til. Sagt er frá að Ólafur bað öllum stundum. Konungur hafði alltaf verið 

bænrækinn en eftir að hann kom til Garðaríkis gat hann varið enn meiri tíma til 

bænahalds (Ól.s.h. 1, 500). Sagt var að Ólafur hafði miklar áhyggjur og mæddist mjög. 

Hann dreymdi draum um að Ólaf Tryggvason kæmi og ráðlegði honum að fara aftur til 

ríkis síns því það væri frami konungs að sigrast á óvinum sínum en veglegur dauði að 

falla með liði sínu í orustu (Ól.s.h., 515-517). Einnig er sagt frá að Ólafur læknaði son 

ekkju einnar af bannvænum kverkasull (Ól.s.h. 1, 517-19) og brenndi spæni í lófa sínum 

(Ól.s.h. 1, 519). 

 Ólafur fór aftur heim til Noregs í þeirri von að endurheimta ríki sitt. Hann safnaði 

að sér mönnum og andstæðingar hans söfnuðu einnig liði og stefndu að Stiklarstöðum í 

Þrándheimi og kom Ólafur á undan. Fyrir orustuna brýndu herirnir sig og bóndaherinn 

hafði herópið: „Fram, fram, bóandmenn! Menn Ólafs kölluðu: „Fram, fram, Kristmenn, 

krossmenn, konungsmenn!“ Það laust til harðrar orustu sem sagt er frá í Erfidrápunni. 

Erindi drápunnar um Stiklarstaðabardaga standa nálægt hvert öðru í texta sagnanna um 

Ólaf og skipta þau miklu máli í frásögninni því í drápunni er bardaginn sviðsettur 

snilldarlega svo að lesandinn skynjar hraðann, bardagahljóðin og blóðið sem flýtur.  

Erindi 7-8 – Þórir Fólason var merkismaður konungs 

Þórð frák þat sinn herða, 
þreifsk sókn, með Óleifi, 
góð fóru þar, geirum 
g†rt víg, saman hjrtu. 
St†ng bar h”tt fyr Hringa 
hjaldrmóðum gram bróðir, 
fullt vann, fagrla gyllta 
framlundaðr Ñgmundar (Hkr. II, 366-7).64 
 

Ñld vann Óleifr fellda 
	lfgan sigr, enn digri, 
gekk sóknþorinn sœkja 
sinnjór framm í brynju. 
En, þeirs austan nenna, 
óx hildr, með gram mildum, 
mart segik bert, í bjarta 
blóðr†st, Svíar, óðu (Hkr. II, 367).65 

                                                 
63 Sverrir Tómasson 1991: lxvi.  
64 Orðaröð: Frák Þórð þat sinn herð g†rt víg geirum með Óleifi; sókn þreifsk; góð hj†rtu fóru þar saman. 
Framlundaðr bróðir Ñgmundar bar h”tt fagrla gyllta st†ng fyr hjaldrmóðum gram Hringa; vann fullt (Hkr. 
II, 366-7). 
Útgáfur: Hkr. II, (145 v); Ól.s.h. 1, (148. v); Flat. II, 606; Skj. BI, 240. 
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Í lausamálstexta á undan 7. erindi segir að Sighvatur hafi ort erfidrápu um Ólaf og stælt 

hana eftir uppreistarsögu. Þar segir að Þórður Fólason hafi borið merki Ólafs konungs. Í 

vísunni segist Sighvatur hafa frétt að Þórður hafi ekki legið á liði sínu í bardaganum. 

Þórður hafði áður komið við Ólafs sögu er hann sagði frá hvarfi Hræreks konungs. 

Þórður fellur að Stiklarstöðum og er sagt að hann hafi skotið niður merkistönginni svo 

hart að stöngin stóð. Þá hafi hann fengið banasár og fallið þar undir merkinu (Ól.s.h. 1, 

572; Hkr. II, 381; Flat. II, 468). Í vísunni er Þórður kallaður bróðir Ñgmundar en ekki er 

þó neitt meira að finna um Ögmund þennan í sögum af Ólafi. 

Í 7. og 8. erindi, sem standa saman nálægt í texta sögunnar er Stiklarstaðaorustan 

sviðsett og þar dregin upp glæst mynd af Ólafi konungi og liði hans í upphafi bardagans 

og hvernig Ólafur ber af öðrum í mannþrönginni. Þórður Fólason ber h”tt fagrla gyllta 

st†ng fyr hjaldrmóðum gram Hringa, (vígdjörfum Ólafi). Í lausamálstexta á milli 

erindanna er búnaði Ólafs þannig lýst að hann hafði gylltan hjálm á höfði og hvítan 

skjöld með gylltum krossi og því lögð áhersla á að hann er sem guðsriddari í 

bardaganum. Í annarri hendi hafði hann kesju og var gyrtur sverðinu Hneiti sem sagt var 

að væri hið besta sverð. Hringabrynju hafði hann svo sem Sighvatur segir frá í 8. erindi. 

Ólafur gekk fram sjálfur og orustan harðnaði, hildur óx og menn óðu blóðstrauminn. 

Sighvatur segist tala bert. Í 8. vísu kemur fram að Svíar, það eru þeir er nenna austan hafi 

verið í liði konungs. Í fjórðu línu 8. erindis er konungurinn nefndur hinu glæsta heiti 

sinnjór en orðið er talið runnið úr fornfrönsku, seigneur. 

Erindi 9 – Færri í liði Ólafs konungs 

Olmr erumk harmr, sás hilmir 
hafði, gulli vafðan 
j†furr kreisti sá, austan 
aflfátt, meðalkafla. 
Gagn fengu því þegnar, 
þeir at h†lfu fleiri, 
hv†tuð tælði þat hildar, 
hv”rungi frýk, v”ru (Hkr. II, 377).66 
 
„Olmr erumk harmr“  segir Sighvatur. Hann syrgir að mótherjar eru hálfu fleiri en 

liðsmenn konungsins. Eins og í fyrra erindi er minnst á hvað konungur hafði fámennt lið 

að austan (Svía). Hér er enn ort um glæsibrag í búnaði Ólafs sem hafði gullbúinn 

                                                                                                                                                 
65 Orðaröð: Óleifr enn digri vann †ld fellda; sókþorinn sinnjór gekk fram í brynju sœkja †flgan sigr. En 
Svíar, þeirs nenna austan, óðu í bjarta blóðr†st með mildum gram; hildur óx; segik mart bert (Hkr. II, 367). 
Útgáfur: Hkr. II, (146, v); Ól.s.h. 1, (149, v); Flat. II, 607; Skj. BI, 241. 
66 Orðaröð: Olmr erumk harmr sás hilmir hafði aflfátt austan; sá j†furr kreisti gulli vafðan meðalkafla. Því 
fengu þegnar gagn, að þeir v”ru h†lfu fleiri; þat tælði hv†tuð hildar; hv”rungi frýk (Hkr. II, 377). 
Útgáfur: Hkr. II, (147. v); Ól.s.h. 1, (150. v); Flat. II, 608; Skj. BI, 241. 
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meðalkafla sverðs. Einnig notar Sighvatur konungsheitin hilmir og j†furr og 

hermannskenninguna hv†tuðr hildar sem á við konung, þann sem hvetur áfram orustuna. 

Erindi 10-11 – Mikil orusta 

Vítt vas fold und fótum, 
friðbann vas þar, m†nnum, 
þá réð í b†ð bráða  
brynjat fólk at dynja, 
þás árliga ærir 
alms með bjarta hjalma, 
mikill varð á stað Stiklar 
stálgustr, ofan þustu (Hkr. II, 379).67 
 
Fór í fylking þeira 
framm, iðrask nú, miðri, 
snarir fundusk þar, Þrœnda 
þess verks búendr, merki. (Hkr. II, 379).68 
 
Í 10. erindi sviðsetur skáldið orustuna með ríku myndmáli sem gefur til kynna þann 

hraða og hávaða sem verður þegar lýstur saman til orustu með liðunum. Það var enn 

árliga (árla dags) er hermennirnir (alms ærir) þustu svo hratt áfram að þeir dundu í bráða 

b†ð (orustuna). Bardaganum er lýst með kenningunni stálgustur sem leggur áherslu á 

hávaðann og hraðann er sverðunum er brugðið snarpt að það er sem heyrist og finnst 

þytur. 

Í 11. vísu sem er helmingur, segir skáldið frá því að Þrændir hafi farið fram í 

miðri fylkingu gegn Ólafi og þess verks iðrask búendr nú. Minnir þetta á frásögnina í 

Lúkasarguðspjallinu (23.48-48) frá því þegar Kristur dó á krossinum þá iðraðist fólk 

strax gjörða sinna.69 Eins var það eftir lát Ólafs, hann var ekki fyrr látinn en fólk harmaði 

að hafa stuðlað að dauða hans. 

Erindi 12-14 – Konungur gekk sjálfur hart fram í orustunni 

Mest frák merkjum næstan 
minn dróttin framm sínum, 
st†ng óð fyr gram, gingu, 
gnógr styrr vas þar, fyrri (Hkr. II, 380).70 

                                                 
67 Orðaröð; Fold vas vítt und fótum m†nnum – friðbann vas þar; þá réð brynjat folk at dynja í bráða b†ð – 
þás alms ærir þustu árliga ofan með bjarta hjalma; mikill stálgustr varð á Stiklarstað (Hkr. II, 379. 
Útgáfur: Hkr. II, (148. v); Ól.s.h. 1, (151. v); Flat. II, 609; Skj. BI, 241. 
68 Orðaröð: Merki Þrœnda fór framm í miðri fylking þeira, snarir fundusk þar; þess verks iðrask búendr nú 
(Hkr. II, 379). 
Útgáfur: Hkr. II, (148.v); Ól.s.h. 1, (152. v); Flat. II, 610; Skj. BI, 241. 
69 Biblían 1968:950. 
70 Orðaröð: Frák minn dróttin gingu mest framm næstan merkjum sínum; st†ng óð fyrri fyr gram; gnógr 
styrr vas þar (Hkr. II, 380). 
Útgáfur: Hkr. II, (150. v); Ól.s.h. 1, (153 v.); Flat. II, 611; Skj. BI, 241-2. 
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Geirs hykk grimligt v”ru 
gunnreifum Óleifi 
loghreyt†ndum líta 
lóns í hvassar sjónir. 
Þorðut þrœnzkir fyrðar, 
þótti hersa dróttinn 
ógurligr, í augu 
ormfr”n séa h”num (Hkr. II, 380).71 
 
Rauð í rekka blóði 
r†nd með gumna h†ndum, 
dreyrugt sverð, þars dýran 
drótt þjóðkonung sótti. 
Auk, at ísarnleiki 
Innþrœndum lét finnask 
rœkinn gramr, í reikar 
rauð brúnan hj†r túnum (Hkr. II, 381).72 
 
Sagan greinir frá að bardaginn var orðinn mjög mannskæður. Bændur skutu spjótum eða 

örvum eða köstuðu grjóti, handöxum eða skeptiflettum.73 Féllu margir manna, meðal 

annarra Arnljótur gellini, Gauka-Þórir og Afra-Fasti. Konungur bað Þórð að bera fram 

merkið og fór svo sjálfur fram ásamt sveit sem hann hafði valið til að vera næsta sér 

(Ól.s.h. 1, 569-70). 

  Næstu þrjú erindin (12., 13. og 14) fjalla öll um frækilega framgöngu Ólafs 

konungs í bardaganum. Í 12. vísu, sem er aðeins helmingur, segist Sighvatur hafa frétt að 

Ólafur hafi gengið best fram næst merkjum sínum og áfram í 13. vísu kveður hann um 

framgöngu Ólafs konungs í orustunni. Hér eru það geirs hvassar sjónir og ormfr”n augu 

hins gunnreifa konungs sem vekja hræðslu hjá lóns loghreyt†ndum, mönnum sem eru 

yrkisefnið. Þrænskir fyrðar (menn) þorðu ekki að líta í augu konungs. 

 Í 14. vísu heldur orustan, ísarnleikr (járnaleikurinn), áfram og blóðið flýtur. 

Roðnir skildir, rendr, dreyrug sverð og hendur rekka, manna, allt er roðið blóði. 

Konungurinn, rœkinn gramr, rauð brúnan hj†r í reikar túnum, konungurinn rauð hvasst 

sverð í höfðum manna.  

                                                 
71 Orðaröð: Hykk lóns loghreyt†ndum v”ru grimligt líta í geirs hvassar sjónir gunnreifum Óleifi. Þrœnskir 
fyrðar þorðut séa í ormfr”n augu h”num; hersadróttinn þótti ógurligr (Hkr. II, 380). 
Útgáfur: Hkr. II, (151. v); Ól.s.h. 1, (154. v); Flat. II, 612; Skj. BI, 242. 
72 Orðaröð: Rauð r†nd með gumna h†ndum; dreyrug sverð í blóði rekka. þars drótt sótti dýran þjóðkonung. 
Auk lét rœkinn gramr Innþrœndum finnask at ísarnleiki, rauð brúnan hj†r í reikar túnum (Hkr. II, 381). 
Útgáfur: Hkr. II, (152. v); Ól.s.h. 1, (155. v); Flat. II, 613; Skj. BI, 242. 
73 „Skeptifletta (öðru nafni flettiskepta) mun hafa verið gerð með þeim hætti, að stafur var klofinn í annan 
endann og þar stungið hvössum steini. Í nafninu felst, að skaftinu væri flett sundur“ (Hkr. II, 379). 
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Erindi 15 – Sólmyrkvinn 

Undr láta þat ýtar 
eigi smátt, es máttit 
skæ-Nj†rðungum skorðu 
skýlauss r†ðull hlýja. 
Drjúg varð á því dœgri 
dagr náðit lit f†grum, 
orrostu frák austan 
atburð, konungs furða.(Hkr. II, 382).74  
 
15. vísa kemur þar í sögunni sem Þórður merkisberi féll. Á undan vísunni er önnur vísa 

eftir Hofgarða- Ref þar sem hann kvað um Gissur gullbrá en hann var eitt skálda konungs 

sem féll í bardaganum. Sagan segir að sólin hafi horfið og allt orðið myrkt. Sighvatur 

kvað hér um að sólin hafi ekki getað yljað mönnum og feigðarboði konungs væri mikill: 

Ýtar láta þat eigi smátt undr, es skýlauss r†ðull máttit hlýja skorðu skæ-Nj†rðungum 

(sæfarendum). Drjúg varð furða (feigðarboði) konungs á því dœgri. Þetta hafði Sighvatur 

frétt. Sólmyrkvinn varð síðan tákn um helgi konungs því í Biblíunni segir frá svipuðum 

furðum þegar Kristur var krossfestur. „Og nú var hér um bil sétta stund, og myrkur kom 

yfir alt landið alt til níundu stundar, við það að sólin missti birtu sinnar“ 

(Lúkasarguðspjall 23.44-45). 

 Samkvæmt Heimskringlu féll Ólafur miðvikudaginn 29. júlí 1030 en reiknað 

hefur verið út að sólmyrkvi hafi orðið á Stiklarstöðum mánudaginn 31. ágúst 1030. Því 

ber ekki alveg saman.75 

Erindi 16-17 - Viðureign Þóris hunds og Ólafs konungs  

Mildr fann gørst, hvé galdrar, 
gramr sjalfr, meginrammir 
fj†lkunnigra Finna 
fullstórum barg Þóri, 
þás hyrsendir Hundi 
húna gulli búnu,  
slætt réð sízt at bíta 
sverði laust of herðar (Hkr. II, 383-4).76 
 

                                                 
74 Orðaröð: Ýtar láta þat eigi smátt undr, es skýlauss r†ðull máttit hlýja skorðu skæ-Nj†rðungum. Drjúg 
varð furða konungs á því dœgri; dagr náðit f†grum lit, frák atburð orrostu austan (Hkr. II, 382-3). 
Útgáfur: Hkr. II, (154. v); Ól.s.h. 1, (157. v); Flat. II, 615; Skj. BI, 242 og fyrri helmingur einnig í 
sjaldgæfum útgáfum Snorra Eddu. 
75 Sjá umfjöllum Bjarna Aðalbjarnarsonar í formála Heimskringlu III 1945:XC-XCVIII. 
76 Orðaröð: Mildr gramr fann gørst sjalfr, hvé meginrammir galdrar fj†lkunnigra Finna barg fullstórum 
Þóri, þás húna hyrsendir laust gulli búnu sverði of herðar Hundi; slætt réð sízt at bíta (Hkr. II, 383-4) 
Útgáfur: Hkr. II, (155. v); Ól.s.h. 1, (158. v); Flat. II, 616; Skj. BI, 242-3. 
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Þollr dylr saðrar snilli 
seims - en þat veitk heiman; 
hverr sæi Hunds verk stœrri, 
hugstórs? - es frýr Þóri, 
es þvergarða þorði 
Þróttr, hinns framm of sótti, 
glyggs í g†gn at h†ggva 
gunnranns konungmanni (Hkr. II, 384).77 
 
Erindin tvö sem standa mjög nálægt hvort öðru fjalla um það sama og lausamálið, það er 

viðureign Þóris hunds og Ólafs konungs í bardaganum. Þórir hundr Þórisson var úr 

Bjarkey og áttu hann og konungur nokkur samskipti áður en hér var komið við sögu. 

Forsaga málsins var að Þórir hundr hafði verið lendur maður Ólafs konungs en sýnt 

honum hátterni sem ekki bar vott um trúmennsku. Þórir hafði talið Ásbjörn bróðurson 

sinn á að bregða sætt við konung og einnig stóð hann að féráni. Konungur dæmdi því 

Þóri til útlegðar og fór hann þá á fund Knúts Englandskonungs og gerðist maður hans. 

Þórir hafði síðan verið tvo vetur í Finnaferð og látið þar gera sér 12 hreinbjálfa78 með 

þeirri fjölkynngi að vopn festust ekki á þeim. Þórir kom til Noregs, safnaði liði gegn 

konungi og var í viðbragðstöðu er fréttist af heimkomu konungs frá Garðaríki. Þórir taldi 

sig eiga harma að hefna gegn Ólafi því hann hafi drepið ættmenn sína, þá Ásbjörn 

bróðurson sinn, Þóri og Grjótgarð systursyni sína og Ølvi föður þeirra (sjá frýjun Sigríðar 

á hefna Ásbjörns (Ól.s.h. 1, 322-4). Í bardaganum gengur Þórir sjálfur fram fyrir 

merkjum í öndverðu brjósti fylkingar. 

Í 16. vísu segir Sighvatur að hinn mildi konungur fann vel sjálfur hve 

meginrammir galdrar fjölkunnugra Finna björguðu fullstórum Þóri þegar konungur, laust 

með gulli búnu sverði sínu á herðar Hunds. Sverðið beit ekki vegna galdra. Í vísunni 

notar skáldið kenninguna húna hyrsendir um Ólaf. Húna (siglutoppa) hyrr  (eldur) : gull. 

Sendir gulls: örlátur maður. Þórir er hins vegar að mati Sighvats fullstór. 

Áfram er kveðið um viðureign Þóris hunds og Ólafs konungs í 17. vísu. Fyrst er 

mannskenningin seims (gulls) þollr (fura). Bjarni Fidjestøl telur að skáldið hrökkvi í 

auðsætt háð í leik sínum að viðurnefni Þóris er það talar um hundsverk en viðurnefni 

Þóris hefur frekar niðrandi merkingu í eldri norsku og íslensku máli. Einnig sé háð falið í 

hinni óvenjulega margbrotnu hermannskenningu um Þóri: Þróttr þvergarða glygg 

                                                 
77 Orðaröð: Seims þollr, es frýr Þóri, dylr saðrar snilli – en þat veitk heiman; hverr sæi stœrri verk hugstórs 
Hunds? – es gunnranns glyggs þvergarða Þróttr hinns of sótti framm; þorði at h†ggva í g†gn konungmanni 
(Hkr. II, 384). 
Útgáfur: Hkr. II, (156. v); Ól.s.h. 1, (159. v); Flat. II, 617; Skj. BI, 243. 
78 Samkvæmt Íslenskri orðabók 1992:406 er hreinbjálfi hreindýrsskinn, hreinstaka. 
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gunnranns. Gunnranns (skjaldar) glygg (stormur): orusta. Þvergarðr  orustu: skjöldur. 

Þróttr (Óðinn) skjaldar: hermaður.79 Hér notar Sighvatur eitt heiti Óðins á Þóri til að 

sýna fram á forneskju hans. Hér er líka vísað í þá hefð í norrænum þjóðsagnaarfi að 

Finnar séu göldróttir. 

 Þórir hundur var sá fyrsti sem vottaði helgi Ólafs. Gerðist það þannig að hann 

kom að líki konungs og þurrkaði blóð af andliti hans. Þar sem blóð konungs kom á hendi 

Þóris rann það upp í greip hans þannig að sár sem hann hafði fengið gréri skjótt. Því var 

það að Þórir hundur sem var einn af andstæðingum Ólafs og sá sem særði hann til dauða 

varð síðan sá fyrsti sem vottaði helgi Ólafs (Ól.s.h. 1, 576-77). Að það skyldi vera einn af 

aðalmótherjum Ólafs sem vottaði fyrstu jarteiknina sýndi fram á öryggi vottarins. 

Erindi 18 – Björn stallari fellur 

Bj†rn frák auk af œrnum 
endr st†llurum kenndu 
hug, hvé halda dugði, 
hann sótti framm, dróttin. 
Fell í her með hollum 
hann verðungar m†nnum 
leyfðr es, at hilmis h†fði 
hróðrauðigs, sá dauði (Hkr. II, 386).80 
 

Lausamálið á undan erindinu segir frá bardaga milli þeirra Þóris hunds, konungs og 

Björns stallara. Ekkert bítur á Þóri en Björn fellur fyrir spjóti Þóris á Stiklarstöðum 

(Ól.s.h., 574). Erindið tileinkar Sighvatur starfsbróður sínum, Birni stallara sem hafði 

einnig viðurnefnið hinn digri eins og Ólafur konungur. Björn stallari hafði lengi fylgt 

Ólafi konungi þar til hann lét ginnast af fé því sem Knútur konungur bauð honum fyrir að 

fylgja sér. Björn iðraðist skjótt þessara gjörða sinna og fór á fund Ólafs og gekk honum 

aftur á hönd (Ól.s.h., 509-513). 

Í vísunni segir Sighvatur að hann hafi frétt að fyrrum hafi Björn kennt stöllurum 

með mikilli hugprýði hvernig ætti að duga konungi sínum. Björn hafi sótt fram og fallið 

meðal tryggra verðungarmanna (verðung: hirð) við h†fuð hróðrauðigs hilmis. Leyfðr es 

sá dauði,   þ.e. rómaður sé dauði Björns. Það hafi verið hetjudauði. 

                                                 
79 Fidjestøl 1997: 171-2. 
80 Orðaröð: Frák auk Bj†rn kenndu endr st†llurum af œrnum hug, hvé halda dugði dróttin; hann sótti 
framm. Hann fell í her með hollum verðungar m†nnum at h†fði hróðauðigs hilmis; leyfðr es sá dauði (Hkr. 
II, 386). 
Útgáfur: Hkr. II, (158. v); Ól.s.h. 1, (161. v); Flat. II; 619, Skj. BI, 243. 
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Erindi 19-20 – Konungurinn fellur 

H†rð es, síz hermenn firrðu, 
hlíf raufsk fyr gram, lífi, 
auðn at Engla stríði, 
ómjúk, konung sjúkan. 
Ñr brá Óleifs fj†rvi 
Ñld, þars herr klauf skj†ldu, 
folks, odda gekk fylkir 
fund, en Dagr helt undan (Hkr. II, 393).81 
 
Áðr vitu eigi meiðar 
ógnar skers né hersa, 
þjóð réð þengils dauða, 
þann styrk búandmanna, 
es slíkan gram sóknum 
sárelds viðir felldi, 
m†rg lá dýr í dreyra 
drótt, sem Óleifr þótti (Hkr. II, 394).82 
 
Lausamálstextinn segir að Ólafur konungur hafi fallið miðvikudaginn fjórða kalendas 

ágústmánaðar og er þá farið eftir latnesku tímabili en þetta mun vera 29. júlí. Það hafi 

verið nálægt miðjum degi sem liðin mættust en fyrir miðmunda hafi orustan hafist og 

konungurinn fallið fyrir nón. Myrkrið hafði haldist frá miðmunda til nóns (Ól.s.h. 1, 

586). Lausamálsfrásögnin af falli Ólafs er á undan 18. vísu. Dauða Ólafs bar að með 

þeim hætti Þorsteinn knarrarsmiður hjó hann með exi fyrir ofan hné vinstri fótar. Þá hné 

konungur upp við stein, kastaði frá sér sverðinu og bað guð hjálpa sér. Þá lagði Þórir 

hundur spjóti til hans sem kom undir brynjuna og renndi upp í kviðinn. Að lokum kom 

Kálfur og hjó hann vinstra megin á hálsinn. Urðu þessi þrjú sár Ólafi að falli og einnig 

féll þarna líka mest öll sveit sú sem gekk fram með honum (Ól.s.h., 575). 

Folks †r †ld brá fj†rvi Óleifs. Sighvatur kveður að herskáir menn hafi vegið Ólaf 

er hann hafði gengið á odda fund (orustu) og að sér sé þungbær sjónarsviptir af Engla 

stríði, þ.e. Ólafi og þar vísað í bardaga hans á Englandi. Ógnar skers meiðar (menn) hafi 

ekki vitað þennan styrk búandmanna að sárelds viðir (hermenn) felldu slíkan gram sem 

Ólaf. M†rg dýr drótt lá í dreyra segir Sighvatur.  

                                                 
81 Orðaröð: H†rð ómjúk auðn es at Engla stríði, síz hermenn firrðu sjúkan konung lífi; hlíf raufsk fyr gram. 
Folks †r †ld brá fj†rvi Óleifs þar herr klauf skj†ldu en Dagr helt undan, fylkir gekk odda fund (Hkr. II, 
393). 
Útgáfur: Hkr. II, (162 v); Ól.s.h. 1, (169 v); Flat. II, 626; Skj. BI, 243).  
82 Orðaröð: Eigi vitu ógnar skers meiðar áðr þann styrk búandmanna né hersa – þjóð réð dauða þengils – es 
sárelds viðir felldi sóknum slíkan gram sem Óleifr þótti; m†rg dýr drótt lá í dreyra (Hkr. II, 394). 
Útgáfur: Hkr. II, (163. v); Ól.s.h. 1, (170. v); Flat. II, 627; Skj. BI, 243-4. 
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Dagr helt undan segir Sighvatur og á þar við Dag Hringsson sem hafði komið 

með um tólf hundrað menn með sér til liðs við Ólaf konung. Dagur var sonur Hrings 

Dagsonar sem var einn þeirra Upplandskonunga sem í upphafi gaf Ólafi eftir ríki sitt. 

Hafði hann farið til Svíþjóðar og fengið þar ríki til forræðis. Ólafur leitaði liðsinnis Dags 

með því loforði um að í staðinn fengi hann aftur ríki í Noregi og það ekki minna en faðir 

hans hafði haft. Dagur lenti í myrkri og varð nokkuð seinn til orustu. Hann veitti harða 

orustu en varð að flýja og komst undan. 

4.3 Jarteiknir og Sighvatur mælir frá eigin brjósti 21.-28. erindi 

Síðustu átta erindi drápunnar fjalla um ríkislengd Ólafs og orustufjölda sem hann háði. 

Sighvatur kveður um jarteiknir sem verða eftir lát Ólafs helga konungs og ástæðu þess að 

hann hafi verið fjarri konungi í orustunni og harmar lát Ólafs konungs. 

Erindi 21-22 – Ríkislengd og orustufjöld Ólafs og fyrirbæn skáldsins  

Óleifr réð et øfra, 
andprútt h†fuð, landi 
fulla vetr, áðr felli, 
fimmtán, á því láni. 
Hverr hafi hers enn nørðra 
heims enda sér kenndan, 
skj†ldungr helzk an skyldi 
skemr, landreki in fremri? (Hkr. II, 409)83 
 
Sumir trúðu á guð gumnar. 
Grein vas liðs á miðli. 
Folkorrostur fylkir 
framráðr tjogu háði.  
Frægr bað hann á hœgri 
h†nd kristit lið standa. 
Feðr Magnúss biðk fagna 
flóttskj†rrum guð dróttin (Hkr. II, 410).84 
 
Í Hkr. og Ól.s.h. koma þessar tvær vísur á eftir 23. vísu en í Flat. kemur 27. vísa strax á 

eftir 20. vísu en að öðru leyti eru vísurnar í sömu röð. Þessar vísur lýsa lengd ríkis Ólafs 

sem var í 15 ár. Talið er að Ólafur hafi orðið konungur veturinn 1014-15 og ríkt í 15 ár 

                                                 
83 Orðaröð: Óleifr andprútt h†fuð, réð landi et øfra fulla fimmtán vetr, áðr felli á því láni. Hverr hers 
landreki en fremri hafi kenndan sér enn nørðra enda heims? Skj†ldungr helzk skemr an skyldi (Hkr. II, 
409). 
Útgáfur: Hkr. II, (175. v); Ól.s.h. 1, (182. v); Flat. II, 635; Skj. BI, 244). 
84 Orðaröð: Sumir gumnar trúðu á guð, grein vas á miðli liðs – framráðr fylkir háði tjögu fólkorrostur. 
Frægur bað hann kristit lið standa á hœgri h†nd, biðk guð dróttin fagna flóttskj†rrum feðr Magnúss. (Skj. 
BI, 244). 
Útgáfur: Hkr. II, (176. v); Ól.s.h. 1, (183, v); Flat. II, 636; Skj. BI, 244. 
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og er þá talinn með veturinn sem hann var í útlegð.85 Sighvatur segir að ekki hafi nokkur 

konungur í norðri verið Ólafi fremri og hann hafi ríkt skemur en skyldi. Styrkur bænda 

hafi verið mikill að fella hann slíkan konung.  

 Í 22. vísu segir Sighvatur að Ólafur hafi háð tjogu (tuttugu) stórorustur. Sumir í 

liði konungs hafi trúað á guð, grein var liðs á miðli, og hafði Ólafur beðið þá um að 

standa sér til hægri handar, frægr bað hann kristit lið standa á hœgri h†nd. Bjarni 

Aðalbjarnarson telur að þarna hafi vakað fyrir Sighvati að líkja Ólafi við Krist sem sagði 

að á dómsdegi myndi hann skipta mönnum í tvo flokka, eins og hirðir sem skipar sauðum 

sér til hægri handar og höfrum til vinstri. Í 8. vísu Erfidrápunnar komi fram að það hafi 

verið Svíar í liði konungs. Á þessum tíma voru þeir flestir heiðnir. Verið gæti að 

Norðmenn hefðu verið í hægri armi en Svíar til vinstri.86 

 Í tveimur síðustu línum vísunnar biður Sighvatur guð drottinn að taka vel á móti 

flóttskj†rrum föður Magnúsar (Ólafi). 

Erindi 23-25 – Jarteiknir og Ólafsmessa 

Lýgk, nema Óleifr eigi 
ýs sem kykvir tívar, 
gœðik helzt í hróðri, 
hárv†xt, konungs ”ru. 
Enn helzk, þeims sýn seldi, 
sv†rðr, þanns óx, í G†rðum 
hann fekk læs, af ljósum, 
lausn Valdamar, hausi (Hkr. III, 406).87  
 
G†rt es, þeims gótt bar hjarta, 
gullit skrín at mínum, 
hrósak helgi ræsis, 
hann sótti guð, dróttni. 
Ár gengr margr frá mæru 
meiðr þess konungs leiði 
hreins með heilar sjónir 
hrings, es blindr kom þingat (Hkr. III, 20-1).88  
 
Oss dugir Óleifs messu, 
j†fur magnar guð, fagna 
meinalaust í mínu, 
                                                 
85 Bjarni Aðalbjarnarson 1945: XC-XCI. 
86 Bjarni Aðalbjarnarson 1945:CIV. 
87 Orðaröð: Lýgk nema Óleifr eigi hárv†xt sem kykvir ýs tívar, gœðik helzt konungs ”ru í hróðri. Enn helzk 
þeim seldi sýn, sv†rðr þanns óx af ljósum hausi, í G†rðum fekk hann Valdamar lausn læs (Hkr. II, 406). 
Útgáfur: Hkr. II, (165. v); Ól.s.h. 1, (172. v); Flat. II, 637; Skj. BI, 244.  
88 Orðaröð: Gullit skrín es g†rt at dróttni mínum, þeims bar gótt hjarta; hrósak helgi ræsis; hann sótti guð. 
Margr hrings meiðr gengr ár frá mæru leiði þess hreins konungs með heilar sjónir, es kom blindr þingat 
(Hkr. III, 20-1). 
Útgáfur: Hkr. III, (21. v); Ól.s.h. 1, (191. v); Flat. II, 648; Skj. BI, 245. 
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Magnúss f†ður, húsi.  
Skyldr emk skilfings halda 
skolllaust, þess es bjó golli, 
helgi, handar tj†lgur, 
harmdauða, mér rauðu (Hkr. III, 21).89  
 
Í næstu þremur erindum (23., 24. og 25) kveður Sighvatur um jarteiknir Ólafs og fjallar 

lausamálstextinn einnig um þær. Í 23. erindi segist Sighvatur segja það satt að Ólafi vaxi 

hár sem lifandi mönnum, Lýgk nema Óleifr eigi hárv†xt sem kykvir ýs tívar. Í seinni 

helming erindisins vísar hann í óþekkt kraftaverk sem tengist Valdimar í Görðum en 

hann var sonur Jarisleifs konungs Garðaríkis (Hkr. II, 406).  

 Magnús lét gera gyllt skrín þar sem í voru lagðir helgir dómar Ólafs og þeir sem 

komu blindir að skríni Ólafs gengu sjáandi til baka: Margr hrings meiðr 

(hermannakenning) gengr ár frá mæru leiði þess hreins konungs með heilar sjónir, es 

kom blindr þingat  (24. erindi).  

 Í 25. erindi segir Sighvatur að Ólafur fái mátt sinn til að gera kraftaverk frá guði 

(guð magnar j†fur) og oss dugir fagna messu Óleifs f†ður Magnúss. Sighvatur segist 

vera skyldugur til að halda Ólafsmessu og helgi hins harmdauða konungs sem bjó hendur 

hans (handar tj†lgur) gulli.  

 Sést á þessu að snemma fara að myndast sagnir um helgi Ólafs því þarna vottar 

Sighvatur sem er samtíðamaður hans um jarteiknir. Ólafur verður eftir dauða sinn 

dýrlingur og bera flestar þær sagnir sem af honum hafa varðveist merki um það. Í 

kveðskap Sighvats er ekki mikil merki um dýrlinginn nema þá í þessum lokavísum 

Erfidrápunnar. Fidjestøl setur fram þá hugmynd að það sé Sighvati að þakka að við 

getum séð Ólaf konung sem mikinn hermann. Skáldahefðin hefur án efa krafist þess að 

ímynd hermannsins hefur yfirskyggt trúboðskonunginn í kveðskapnum.90 Eftir dauða 

Ólaf helga voru samdar ótal frásagnir um helgi hans og krafta enda var hann vinsælasti 

dýrlingurinn á öllum Norðurlöndunum og fjöldi kirkna helgaðar honum. Talið er að elsti 

kveðskapurinn sem vottar um helgi Ólafs sem þekktur er sé Glælognskviða eftir Þórarinn 

loftungu kveðinn á tímabilinu 1032 til 1035.91 Síðan kemur Erfidrápa Sighvats samin 

fyrir 1045, en þó ekki löngu áður. Þekktast er svo kvæðið Geisli eftir Einar Skúlason sem 

                                                 
89 Orðaröð: Oss dugir fagna messu Óleifs f†ður Magnúss, meinalaust í húsi mínu; guð magnar j†fur. Emk 
skyldr halda skolllaust helgi harmdauða skilfings, þess es bjó mér handar tj†lgur rauðu gulli (Hkr. III, 21). 
Útgáfur: Hkr. III, (22. v); Ól.s.h. 1, (191. v); Flat. II, 648; Skj. BI, 245. 
90 Fidjestøl 1997:327-8. 
91 Vésteinn Ólason 1992b:486-87. 
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hann flutti í Niðarósdómkirkju árið 1153. Í kvæðinu er mikið af kristnilegum táknum og 

er Ólafi líkt við geisla sem skín frá sólinni .92  

Erindi 26 – Dánardagurinn 

Dánar drótni mínum 
dœgn of sent at hendi (Skj.BI, 245).93 
 
26. erindi, er vísubrotið sem aðeins er varðveitt í 3. málfr. og er efni þess að 

dánardagurinn var drottni (Ólafi) sendur.  

Erindi 27 – Skýringar frá skáldinu á fjarveru sinni í orustunni 

Rúms létk ok helt heiman 
hermóðr á f†r góðri 
gjallar v†nd, þanns gulli 
gaf mér konungr vafðan, 
sult, þás silfri hjaltat 
sverð, dýrt, þats viðr þverrðan, 
l†gðum vápn, en vígðum, 
vers ylgjar, staf fylgðum (Hkr. II, 441).94 
 
Í lausamálinu á undan 27. vísu segir að Sighvatur hafi þegið heimleyfi af Ólafi konungi 

er hann fór austur til Garðaríkis. Annað sumar þar eftir hafi hann farið til Rómar og ort 

þessa vísu þar (Ól.s.h. 1, 617). Vísan er persónuleg og skáldið segir frá ástæðum þess að 

hann tók ekki þátt í bardaganum. Hann hafi verið þreyttur á hernaði því hefði hann lagt 

frá sér sverðið gjallar v†ndr, sem konungurinn hafi gefið sér, sem fæddi úlfa, það er 

þverrði sult verr ylgjar. Í staðinn tók hann upp pílagrímsstafinn og hélt til Rómar.  

 Fidjestøl taldi að 27. vísan gæti tilheyrt öðrum lausavísum Sighvats þar sem hann 

yrkir um Rómarferð sína og söknuð eftir konungi og ættu þær að vera í lok 

Erfidrápunnar. Það sem mælti með því er að í Erfidrápu sem Hallfreður orti eftir Ólaf 

Tryggvason eru persónulegar saknaðarvísur í lok drápunnar en líkindi hafa þótt með 

þessum tveimur kvæðum. En það bryti í bága við fyrri heimildir.95 Það væri á móti 

samantekt Finns sem er stuðst við í þessum skrifum.  

                                                 
92 Vésteinn Ólason 1992b:490-91. 
93 Útgáfa: Skj. BI, 245; 3. málfr. 
94 Orðaröð: Létk hermóðr – ok helt heiman – gjallar v†nd, þanns konungr gaf mér, gulli vafðan, á góðri 
Rúms f†r, þás l†gðum vápn, silfri hjaltat, dýrt sverð, þats viðr þverrðan sult vers ylgjar en fylgðum vígðum 
staf (Hkr. II, 441). 
Útgáfur: Hkr. II, (192. v); Ól.s.h. 1, (192. v); Flat. II, 629; Skj. BI, 245. 
95 Fidjestøl 1982:122.  
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Erindi 28 – stálið? 

Endr réð Engla senda 
Jórðánar gramr fjóra 
(fors þó heims á hersi 
heilagt skópt ór lopti (Skj. BI, 245).96 
 
Þessi síðasti vísuhelmingur sem Finnur Jónsson telur tilheyra Erfidrápunni hefur ekki 

varðveist í Ólafs sögu heldur einungis í Skáldskaparmálum Snorra Eddu. Þar er hann 

notaður sem dæmi um að það má kenna Krist sem Jórdánar konungr, sem kvað Sighvatr í 

Skáldskaparmálum. Í því segir að jóðránar gramr,  Kristur sendi fjóra engla úr lofti. 

Vatnið (fors)  þvoði heilagt hár, skópt á hersi heims. 

 28. erindið er það sem Finnur Jónsson og Turville-Pedre töldu að gæti verið stálið 

eða stefið í Erfidrápunni.  

                                                 
96 Orðaröð: Jórðánar gramr réð endr senda fjóra Engla ór lopti; fors þó heilagt skópt á hersi heims (Skj. BI, 
245). 
Útgáfa: Skj. BI, 245. 
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5. Niðurstöður 

Lítið er vitað um ætt og uppruna Sighvats á Íslandi. Ekki hefur nein saga verið eignuð 

honum og ástæðan fyrir því getur verið sú að hann snéri aldrei aftur til Íslands en var alla 

ævina við hirðina í Noregi, fyrst hjá Ólafi helga og svo hjá syni hans Magnúsi góða. 

Aftur á móti hafa varðveist í munnlegri geymd fjöldi vísna eftir hann aðallega í 

konungasögum sem skrifaðar voru um það bil 200 árum síðar og gefa þær nokkra mynd 

af manninum og hirðskáldinu. Sighvatur fylgir Ólafi konungi í um það bil 15 ár eða þar 

til Ólafur fer í útlegð til Garðaríkis. Þá gengur Sighvatur til Rómar og fréttir síðan um fall 

konungs í Stiklarstaðaorustu. Honum verður mikið um lát konungs og yrkir nokkrar vísur 

sem láta í ljós söknuð. Sighvatur yrkir síðan Erfidrápuna nokkrum árum eftir fall Ólafs 

eða stuttu fyrir dauða sinn að því talið er.  

 Finnur Jónsson raðaði Erfidrápunni saman en hún hafði varðveist dreift í sögum 

af Ólafi helga, í Sérstöku sögunni, Heimskringlu og Flateyjarbók auk þess sem brot úr 

henni eru í Skáldskaparmálum Snorra Eddu og í 3. málfræðiritgerðinni. Talið er að 

eitthvað vanti á að hún sé varðveitt öll. 

 Þegar skoðaður er og borinn saman texti Erfidrápunnar í þeim útgáfum Ólafs 

sögunnar sem voru lagðar hér til grundvallar (Hkr., Ól.s.h. og Flat.) kom í ljós að hann 

hefur varðveist mjög svipaður. Sá hluti Erfidrápunnar sem fjallar um Stiklarstaðaorustu 

hefur varðveist í mestri samfellu í ritunum. Texti Hkr. og Ól.s.h. var nánast samhljóða en 

Flat. skar sig aðeins úr með tilbrigði í orðum. Flateyjarbók er nokkuð yngri en Hkr. og 

Ól.s.h. og hefur einnig það orð á sér að ekki hafi verið fullrar nákvæmni gætt við ritun 

hennar. Varðandi vísubrotin sem varðveitt eru í lærdómsritunum þykir álitamál hvort 

telja skuli þau með og einnig hafa sumir talið að lausavísurnar ættu að tilheyra 

Erfidrápunni.  

 Vísum Erfidrápunnar er fléttað inn í sögurnar um Ólaf og þar eru þær eignaðar 

Sighvati með álíka kynningu og þessari: Svá segir Sighvatur. Hægt er að skipta efni 

drápunnar í þrennt: Fyrsti hluti drápunnar sýnir stjórnsaman konung sem verst yfirgangi 

erlends nágranna og berst fyrir völdum innanlands. Hann er strangur við þá sem brjóta 

lög og á glæsilegan skipakost. Erindi 7-20 lýsa Stiklarstaðabardaganum og falli konungs. 

Þar er sagt frá frækilegri framgöngu konungsins og liðsmanna hans í bardaganum en 

hann hafði minna lið og féll að lokum. Á meðan á bardaganum stóð urðu teikn á lofti og 

það varð sólmyrkvi. Í 21. -28. erindi er lýst jarteiknum sem verða strax eftir lát konungs 
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og helgi Ólafs verður strax viðurkennd. Sighvatur biður drottinn að taka vel á móti Ólafi 

og segir sér skylt að halda Ólafsmessu. 

 Sú mynd sem fæst af Sighvati í Erfidrápunni er af manni sem er þreyttur á 

hernaði. Hann kýs að ganga til Rómar og fær til þess leyfi hjá Ólafi. Myndin sem fæst af 

konungnum í Erfidrápunni er að hann var mikill hermaður sem gekk fram með hugprýði í 

orustunni. Sighvatur dáist að honum og skilur ekkert í landsmönnum að vilja hann 

feigan. En eftir dauða Ólafs breytist myndin af honum og Ólafur er ekki lengur 

herkonungur heldur helgur maður. Sú mynd er undirbúin í lýsingunni af honum í 

bardaganum. 
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