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Abstract 
 

 

The aim of this master’s degree essays is to analyse and compare the first-contact situations 

and means of communication as described in four different sagas including Legendary Sagas 

and Sagas of Icelanders, more specifically Vínlandsagas. Two additional papers on contacts 

and communication with indigenous people from the perspectives of Spanish conquistadores 

and Brittish settlers in Australia were reviewed to establish a baseline for behaviour in contact 

situations with unknown peoples. The analysis of both sagas and additional sources shows 

that neither of them focus in their description on communications tools and instead focus on 

the different behaviour of the indigenous people as observed by the settlers and 

conquistadores and on the actions and transactions with the indigenous peoples. 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Beschreibungen von Erstkontaktsituationen und 

Kommunikationsmitteln in vier verschiedenen Sagas zu vergleichen und zu analysieren. Zu 

diesem Zweck wurden Vorzeitsagas und Isländersagas, insbesondere Vínlandsagas 

untersucht. Zudem wurden zwei ergänzende Artikel zu Erstkontakten und Kommunikation 

mit indigenen Bevölkerungen aus der Sicht von spanischen Conquistadores und britischen 

Kolonisateuren in Australien aufgearbeitet, um eine Operationslinie für das Verhalten in 

Kontaktsituationen mit fremden Bevölkerungen zu haben. Die Analyse von sowohl Sagas als 

auch den ergänzenden Quellen zeigt, dass weder Sagas noch spätere Aufzeichnungen 

Beschreibungen der Kommunikationsmittel en detail erwähnen. Stattdessen liegt der Fokus 

auf dem vom eigenen abweichenden Verhalten und dem Umgang mit den indigenen 

Bevölkerungen.  
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1. Inledning 
 

Första gången jag kom i kontakt med fornvästnordisk litteratur i ett akademiskt sammanhang 

var det på ett seminarium som kallades ”Bauern prügeln sich”: Die Isländersaga als Gattung 

(sv. ”Bönder slåss”: Isländingasagorna som genre). Jag blev omedelbart fascinerad av de 

isländska sagorna och deras ibland humoristiska berättelser om familjerna i Norden och de 

oerhört detaljrika beskrivningarna av geografi och genealogi. Sagorna berättade om listiga 

hjältar och modiga sjömän som begav sig på upptäcktsfärd till obekanta länder. Den 

fornvästnordiska litteraturen berättade om möten av nordmän med samer, irländare, inuiter 

och andra inhemska folkgrupper och ursprungsbefolkningar. En fråga som ställde sig mig 

upprepade gånger när jag läste sagorna var hur nordmännen och personerna från andra 

folkgrupper faktiskt kommunicerade med varandra.  

Vikingarnas sjöfärder är världsberömda och var säkert lika fascinerande för litteraturens 

kristna författare som de nu är för oss. Det är därför sannolikt att åtminstone i en del av 

texterna finns beskrivningar som visar hur kommunikationen skedde mellan nordborna och 

främmande folkgrupper och som belyser kommunikationens olika språkliga aspekter.  

 

2. Syfte och frågeställning 
 

I den här uppsatsen ska nordmännens möten med andra folkgrupper redovisas och analyseras 

och kommunikationens olika aspekter behandlas. Särskilt kommunikationens språkliga 

komponenter som beskrivs i den utvalda fornvästnordiska litteraturen kommer stå i fokus.  

För att få bättre insikt i hur kommunikationen och det möjligtvis efterföljande språkbruket 

beskrivs i litteraturen ska i det följande arbetet i stort sett tre olika sagagenrer analyseras, 

nämligen fornaldarsagorna, islänningasagorna och vínlandsagorna som berättar om möten 

med främmande folk i söder, väster och i norr.  

De valda sagorna undersöks utifrån följande frågor: Hur kom man i kontakt med varandra? 

Talades språk överhuvudtaget eller bestod kommunikationen av gester och mimik? Finns det 

indikationer i sagorna för vilka språk användes som kommunikationsmedel? Fanns det tolk 

som kunde tala både inhemska språk och dǫnsk tunga, det vill säga fornnordiska?  
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För att kunna besvara frågorna kommer några teoretiska utgångspunkter om ’de andra’ och 

’Otherness’ diskuteras. Dessutom ska flera resebeskrivningar av senare tider, såsom 

loggböcker av upptäckare och kolonisatörer redovisas och diskuteras för att etablera 

grundläggande faktorer som verkar ingå i inledande kommunikationssituationer mellan för 

varandra okända grupper. Sedan kommer den tidigare forskningsdiskussionen om sagornas 

författarnas världsådskådning och geografiska och filosofiska förställingar att redovisas.  

Därefter redovisas källmaterialet och problem som bör beaktas i analysen av källmaterialet. 

Därefter kommer sagornas handlingar att sammanfattas med fokus på möten med främmande 

folk och sedan analyseras sagornas beskrivningar på basis av arbetets frågeställningar och den 

tidigare forskningsdiskussionen. Uppsatsens avslutning bildas av en sammanfattning av 

resultaten som nåddes i analysdelen och appendix som innehåller utdragen ur sagorna som 

analyserades inom uppsatsens ram. 

 

3. Forskningsdiskussion och några teoretiska utgångspunkter 
 

I det följande kapitlet kommer inledningsvis teoretiska utgångspunkter för förståelsen av ’de 

andra’ och ’Otherness’ redovisas som omnämns och diskuteras i arbetets analysdel. Detta ska 

underlätta läsarens förståelse av analysen och skapa en grundläggande överblick de 

underliggande filosofiska tankar. Dessutom kommer rapporter av olika inledande 

kontaktsituationer mellan inhemska folkgrupper och upptäckare eller kolonisatörer redovisas 

och diskuteras för att etablera ett referensscenario för inledande kontaktsituationer. På grund 

av detta kommer beskrivningarna i de senare källorna även jämföras med sagornas 

beskrivningar av händelser. Till slut kommer forskares resultat angående vikingarnas färder, 

beskrivningar av resandet i sagorna och den underliggande kosmologin  det vill säga de 

spekulationer om universum – i sagorna redovisas och diskuteras.  

 

3.1. De andra 
 

Redan Aristoteles beskrev människor som zoon politikon, som samhällsvarelse. Att 

människorna är samhällsvarelser innebär att det måste finnas samhällen som människorna kan 

identifiera sig med och kan leva i. För att kunna bilda ett samhälle eller en grupp är det 

oundgängligt att definiera gränser för samhället eller gruppen. Detta sker till stora delar 
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genom avgränsning gentemot andra samhällen och andra grupper (Aalto, 2010, s. 13). 

Gruppidentiteten bildas av det som uppfattas som tillhörande till den egna gruppen och det 

som uppfattas som avvikande från det egna (Aalto, 2010, s. 13). Det som uppfattas som 

avvikande från det egna reflekterar alltså även det som är identitetsbildande i den egna 

gruppen ty i de flesta fall är det avvikande motsatsen till det som grupperna själv identifiera 

sig med. Denna idé är inte alls ny; redan i antiken fanns det ord och koncept som reflekterade 

och beskrev förställning av indelning av ’de andra’ i kontrast till den egna gruppen (Aalto, 

2010, s. 13). Dikotomin av vi versus ni verkar vara avgörande för skapandet av en egen 

(grupp-) identitet och har därför stått i centrum av filosofi och forskning. Inom filosofin bör 

särskilt Georg Wilhelm Friedrich Hegel framhävas, som var en av de första moderna 

filosoferna under upplysningen som behandlade föreställningen av ’det andra’ i sitt arbete 

Phänomenologie des Geistes. I arbetets kapitel om herre-slav-dialektiken anför Hegel bland 

annat: ”Das Selbstbewußtsein ist zunächst einfaches Fürsichsein, sichselbstgleich durch das 

Ausschließen alles anderen aus sich; […].” (Hegel, 1975, s. 147). Hegel konstaterar såsom att 

självmedvetenheten bildas under avgränsning av ’det andra’ av det som den uppfattas som 

’egen’ (Hegel, 1975, s. 147). Detta kan även förstås i grupp- och samhällssammanhang. Både 

kapitlets namn och Hegels utläggningar ger vid handen att det som klassificeras som ’det 

andra’ uppfattas som negativare och underlägset jämfört med den egna självmedvetenheten 

eller i det samhälleliga sammanhanget den egna gruppen och den egna gruppidentiteten. Så 

tyder Hegels herre-slav koncept på den underlägsna positionen av ’det andra’, medan han 

konstaterar i Phänomenologie des Geistes att ”was Anderes für sich ist, ist als unwesentlicher, 

mit dem Charakter des Negativen bezeichneter Gegenstand” (Hegel, 1975, s. 148).  

Hegel var en av de första som avhandlade konceptet av ’det andra’ men han är inte den enda 

filosofen som gjort det. Här bör även Simone de Beauvoir framhävas som diskuterade 

’otherness’ ur en feministisk perspektiv. Därutöver har ’otherness’ behandlats i ett mångtal av 

olika forskningsinriktningar, speciellt efter andra världskriget som för det mesta konstaterade 

kolonialismens slut och varefter diskussionen om hanteringen av kolonialismen inom 

akademin blev allt större. En av de forskarna som måste framhävas i det sammanhanget är 

Edward Said som skapade ett standardverk inom orientalismen och som fram för allt 

fokuserade på den i västen konstruerade orienten som fungerar som motsats till den västliga 

självbilden (Said, 1978, s. 1 / 67). Enligt Said fungerade Orienten i Västerlandets föreställning 

som negativbild för det egna samhället till exempel i avseende av religion eller vetenskapen, 

men samtidigt som exotisk och fascinerade (Said, 1978, s. 65ff.). Att detta inte alls måste 

överensstämma med verkligheten sammanfattar Said på följande sätt:  
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It is perfectly natural for the human mind to resist the assault on it of untreated strangeness; 

therefore cultures have always been inclined to impose complete transformations on others 

cultures, receiving these other cultures not as they are but as, for the benefit of the receiver, they 

ought to be. (Said, 1978, s. 67) 

Genom att avgränsa det främmande från det kända skapar människorna uppenbarligen även 

uppfattningar som passar till gränserna men inte alltid till verkligheten. Detta innebär att det 

finns en kontinuitet i det som uppfattas som främmande och skiljaktigt gentemot det egna och 

genom att anta att det som inte passar till det egna måste vara egenskaper som ’de andra’ 

innehar, skapas bilden av ’de(t) andra’ som motsats till det egna. Detta kan även betyda att 

negativa egenskaper tillskrivas andra grupper enbart för att upprätthålla deras status som ’de 

andra’, det vill säga för att upprätthålla de naturliga och konstgjorda gränser som hade dragits 

mellan den egna gruppen och den främmande gruppen eller de främmande grupperna. Till 

detta tillkommer att de okända och negativa egenskaper som tillskrivs till personer som tillhör 

’de andra’ kan sätta skräck i personer och grupper vilket kan även leda till xenofobi och 

fientlighet mot ’de andra’ (Aalto, 2010, s. 14). Likaväl är det dock möjligt att vissa individer 

eller grupper fascineras av ’de andras’ skiljaktighet, som till och med kan beundras (Aalto, 

2010, s. 14f.). 

För fenomenet av tillskrivandet av skiljaktiga egenskaper till en grupp har ofta anförts 

begreppen ’othering’ eller ’otherness’ som dock håller på att försvinna ur flera 

forskningsgrenar då de nuförtiden uppfattas som för värderande så att det används begrepp 

såsom ’otherhood’, ’alterity’ eller ’outsidehood’ (Aalto, 2010, s. 14).  

Till det som kan uppfattas som faktor för skiljaktigheten är bland annat etnicitet. Etnicitet, 

som beskrivs som av Thomas Hylland Erikson som det som uppstår när grupper har 

åtminstone minimal kontakt med varandra och erkänna varandra som kulturellt skiljaktiga 

från sig själva, har ofta blandats ihop med begreppet ’ras’, vilket inte nödvändigtvis måste 

vara riktigt (Aalto, 2010, s. 15f.). Etnicitet som uppståendet av gränser mellan grupper på 

grund av ömsesidigt erkännandet av skiljaktighet måste enligt Sirpa Aalto vara en faktor i 

definitionen av ’de andra (Aalto, 2010, s. 17). Definitionen av ’de andra’ måste speciellt i fall 

av medeltida källor betraktas i samband med de medeltida skrivarnas kosmologi därför att 

moderna uppfattningar om etnicitet och ’de andra’ inte alls måste överensstämma med de 

dåvarande förställningar. Så har till exempel politiska, geopolitiska och religiösa förhållanden 

ändrats starkt sedan medeltiden så att de medeltida sagornas föreställningar och positioner 

mot personer som klassificeras som tillhörande till ’de andra’ inte alltid kan förstås ur ett 

nutida perspektiv. På grund av detta kommer kosmologin att behandlas i kapitel 3.3. för att 
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ytterligare bidra till förståelsen av de medeltida skrivarnas världsåskådning och därmed till 

förståelsen av själva sagorna.  

 

3.2. Upptäckare och inhemska folkgrupper 
 

Medan alla sagor som kommer analyseras i den här uppsatsen har avfattats betydligt senare än 

den tid då händelserna faktiskt ägde rum, finns dock rapporter av flera upptäckare och 

kolonisatörer från senare tider som har relevans för min studie. Sagorna kan, till en viss grad, 

vara realistiska, beroende på avfattningstid, muntliga traditioner och författarens attityd, och 

Ólafur Halldórsson menar i fråga om islänningasagorna att:  

Nowadays, I think that all scholars (whether Icelanders or of other nationalities) are 

agreed that the Íslendingasögur should not be used as purely historical sources – they are 

not historical documents as such. Equally, however, scholars agree that it would be wrong 

to regard these sagas as pure fiction in which no historical reality is preserved. 

(Halldórsson, 2001, s. 39) 

Sagorna kan innehålla ”historical reality” (Halldórsson, 2001, s. 39) i vissa delar, men den 

betydligt senare avfattningstid med hänsyn till de återberättade händelser måste kritiskt 

betraktas. På grund av detta kan det ha ett värde i att relatera helt andra berättelser som rör 

upptäckare och kolonisatörer som mött främmande folk i länderna som de besökte, för att 

kunna avgöra hur realistiska sagornas berättelser kan vara vad gäller kontakter och möten med 

okända folkgrupper. Ett par viktiga berättelser kommer nu att relateras.  

Här kommer huvudsakligen två uppsatser refereras, först ’Invaders of a peaceful country’: 

Aborigines and explorers on the lower Victoria River, Northern Territory som skrevs 2005 av 

Darrell Lewis och som sammanfattar och refererar till utdrag av loggböcker förda av engelska 

kolonisatörer, såsom Gregory, Wilson, Elsey and Wickham-Stokes i Australien på andra 

hälften av 1800-talet, sedan Observations on the Use of Manual Signs and Gestures in the 

Communicative Interactions between Native Americans and Spanish Explorers of North 

America: The Accounts of Bernal Días del Castillo and Álvar Núñez Cabeza de Vaca som 

författades 2009 av John Bonvillain, Vicky Ingram och Brendan McCleary och behandlar 

kontakterna mellan de spanska upptäckare och inhemska folkgrupper i Sydamerika på de 

första spanska upptäcktsfärder till Amerika. Det finns förstås en mängd artiklar med likartat 

innehåll, med dessa två uppsatser har valts ut på grund av att den ena behandlar kontakterna 

mellan upptäckare och inhemska folk i ungefär samma område som vikingarna anlände till 

under deras Amerikafärder men under en långt senare tid. Den andra uppsatsen fokuserar sig 
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på ett annat område på en annan kontinent, där de europeiska inte bara agerade som 

upptäckare utan också som bosatta kolonisatörer som till en viss del korrelerar med relationen 

som samer och vikingarna kan ha haft. Dessutom har uppsatserna valts ut eftersom de bygger 

på skriftliga källor. Här kunde det även hänvisas till muntliga traditioner som kan antas vara 

mer eller mindre realistiska som har lämnats därhän på grund av fokuseringen på skriftliga 

källor av upptäckare och kolonisatörer som i detalj berättar om inledande kontaktförsök 

mellan inhemska folkgrupper och europeiska nyanlända. Ett exempel för muntliga traditioner 

som kunde få mer uppmärksamhet är de grönländska muntliga traditioner som berättar om 

möten mellan inuiter och nordmän, vilket beskrivs av exempelvis Kirsten Thisted.1 Det kan 

antas att det fanns eller finns liknande muntliga traditioner även hos de inhemska 

folkgrupperna i Amerika, men det är mycket möjligt att de har försvunnits på grund av 

kolonialisering eller andra inflytande, varför endast skriftliga källor används i detta arbete.  

Både berättelserna i sagorna och utdragen från de två uppsatserna behandlar samma 

utgångssituation: personer från Europa färdas till främmande, förut okända länder för att 

utforska landet, profitera från landets rikedom och för att möjligtvis (temporärt) bosätta sig 

där. I landet stöter européerna på främmande inhemska folkgrupper som talar okända språk 

och har andra kulturer som de måste interagera och tidvis leva tillsammans med.  

När spanjorerna kom till Sydamerika i tron att ha haft funnit Indien i slutet av 1400-talet och 

början av 1500-talet mötte de inhemska folkgrupper. I kontakt med folkgrupperna stötte de 

rent allmänt på problem angående kommunikationen: 

The Spanish explorers and the indigenous peoples they encountered often 

experienced serious communication barriers. Not only did they typically not have 

spoken language in common, but their cultures were also very different. 

(Bonvillian, Ingram & McCleary, 2009, s. 133) 

På grund av skillnader i språk och kultur var både spanjorerna och inhemska folken tvungna 

att hitta på möjligheter att övervinna språkbarriären. Detta skedde på flera olika möjliga sätt: 

Sålunda var det möjligt att enstaka inhemska personer lärde sig spanska, men även detta 

räckte inte alltid eftersom spanjorerna ofta kom i kontakt med ännu andra inhemska folk som 

talande andra språk. Ibland lärde sig en spansk upptäckare språket av en folkgrupp för att 

kunna kommunicera med de inhemska människorna. Ofta fungerade denna spanjor som tolk i 

möten med inhemska människor som kunde mer än ett språk och som därför i sin tur 

fungerade som tolk för flera olika folkgrupper. Kunde ingen av parterna den andres språk 

 
1 Se: (Thisted, 2001, s. 253–296.) 
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användes gester, enkelt teckenspråk och pantomim för att kommunicera med varandra. Trots 

att denna slags kommunikation hade sina naturliga gränser var det väl fullt möjligt att 

förmedla de essentiella informationerna (Bonvillian, Ingram & McCleary, 2009, s. 133) 

Att lära sig ett främmande språk är tidskrävande, speciellt när det handlar sig om språk som 

inte tillhör samma språkfamilj som det egna modersmålet, varför det är mycket sannolikt att 

de allra första kontakter mellan spanjorer och inhemska folk skedde via något slags enkelt 

teckenspråk och gester. Både Bernal Días del Castillo och Álvar Núñez Cabeza de Vaca 

berättar i sina rapporter att både spanjorer och inhemska människor använde sig av gester för 

att ”establish trade relations, solicit information, threaten one another, and even engage in 

devious maneuvering in an effort to take advantage of the other group” (Bonvillian, Ingram & 

McCleary, 2009, s. 134). Sålunda skriver till exempel Bernal Días del Castillo att vid första 

mötet med inhemska personer spanjorerna viftade med händerna och kappor som fredstecken 

och som inbjudan på skeppet eftersom spanjorerna hade inga tolkar med sig som kunde 

språken som talades i detta område. De inhemska människorna kom närmare och ungefär 30 

personer kom ombord av spanjorernas skepp där spanjorerna utdelade gröna pärlor som 

present till var och en av de främmande människorna. Hövdingen gjorde tecken och gester att 

de ville återvända till sina kanoter och ro tillbaka till sin stad men att de tänkte komma 

tillbaka till spanjorerna med fler kanoter så att spanjorerna kunde följa dem till lands (Días del 

Castillo 1908, 15)2 (Bonvillian, Ingram & McCleary, 2009, s. 137.). 

Trots att det var deras första möte, var både spanjorer och inhemska personer beredda att 

komma i kontakt med varandra enbart med gester och enklare teckenspråk som 

kommunikationsmedel. Även i de efterföljande möten sker en stor del av kommunikationen 

via gester. Vid ett tillfälle luras spanjorerna i bakhåll och attackeras av mayakrigare men 

lyckas att besegra krigarna och infånga två unga män ”whom they hoped could be trained to 

serve as translators on future voyages” (Bonvillian, Ingram & McCleary, 2009, s. 137). Detta 

visar att spanjorerna tänkte att någon gång bli oberoende av enklare gester och teckenspråk 

som enda kommunikationsmedel och att de snarare ville ha inhemska tolkar som kunde 

kommunicera både språkligt och kulturellt mellan europeiska upptäckarna och inhemska 

folkgrupper.  

Förutom enbart gester som kommunikationsverktyg finns det även berättelser av möten med 

inhemska människor som använder sig av ord de troligtvis hade lärt sig av antingen tidigare 

 
2 Bonvillian, Ingram och McCleary citerar en engelsk översättning av Días del Castillos spanska original.  
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expeditionsfärders medlemmar eller av andra inhemska människor som hade mött upptäckare 

från tidigare färder. Sålunda berättas det att vid ett möte en ledare för en inhemsk grupp sökte 

få veta varifrån upptäckarna kom: ”’They then made signs with their hands to find out 

whether we came from the direction of the sunrise, repeating the words ‘Castilian’ ‘Castilian’ 

and we did not understand what they meant by Castilian’” (Bonvillian, Ingram & McCleary, 

2009, s. 138). Denna berättelse antyder att de inhemska människorna kanske hade lärt känna 

spanjorer från tidigare upptäcktsfärder, såsom Kolumbus’ färd till ”Indien” 1492, och att de 

hade försökt att muntligt interagera med dem, ty Castilian tydligen tyder på ett spanskt 

ursprung (Bonvillian, Ingram & McCleary, 2009, s. 138).  

Bernal Días del Castillo anför vidare att interaktionen mellan spanjorer och maya förändrade 

sig med tiden. Så skriver han att interaktionerna blev fridfulla, någonting som han attribuera 

till både slaget som spanjorerna hade vunnit och att de två infångade unga män nu kunde tjäna 

som tolk som uppenbarligen hade positiva effekter för kommunikationen mellan folken 

(Bonvillian, Ingram & McCleary, 2009, s. 141). 

Bernals rapporter visar att både spanjorer och inhemska människor använde sig först och 

främst av gester och teckenspråk för att kommunicera med varandra, som räckte till att 

”establish bartering relationships, exchange gifts, ask questions and receive answers, make 

threats, and even attempt to deceive one another” (Bonvillian, Ingram & McCleary, 2009, s. 

143). Bernal ger inga detaljer beträffande hur gesterna och teckenspråket såg ut men 

konstaterar att gester och teckenspråk ofta var det första kommunikationsmedel som användes 

i möten mellan spanjorer och inhemska folkgrupper (Bonvillian, Ingram & McCleary, 2009, 

s. 143). Bonvillian, Ingram och McCleary antar att både de inhemska grupperna och 

spanjorerna var relativt vana med att kommunicera med gester, mimik och teckenspråk som 

kommunikationsmedel, både som möjlighet för olika inhemska folkgrupper att kommunicera 

med varandra och som ”widespread use of conventionalizes gestures and manual signs in 

monasteries, religious rituals, courts of law, and theatrical performances in Europe during the 

Middle Ages” (Bonvillian, Ingram & McCleary, 2009, s. 156f.). Uppsatsens författare går 

även vidare och konstaterar att användningen av gester och teckenspråk i situationer av 

inledande kontakter kunde ha innebörd för förståelsen av mänskliga kunskaper generellt. 

Sålunda kunde detta betyda att människor med olika bakgrunder och från olika kulturer har 

tillräckligt likartade gester och teckenspråk för att forma gester och tecken som är förståeliga 

för alla parter. Detta skulle innebära att alla delaktiga får kunna erkänna, förstå och komma 

ihåg gesterna (Bonvillain, Ingram & McCleary, 2009, s. 157). 
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Om Bonvillain, Ingram och McClearys hypotes stämmer, skulle detta innebära att människor i 

allmänhet som kommer i kontakt med främmande folk i inledande kontaktsituationer kan vara 

disponerade för användningen av gester och teckenspråk. Detta kunde då även gälla 

vikingarna och främmande folkgrupper som de stötte på sina vikingafärder.  

Uppsatsen om möten mellan aboriginer och britter behandlar en annan aspekt av kontakt 

mellan två grupper som är främmande för varandra. Först, så är tidpunkten av kontakten 

betydligt senare – kring andra hälften och slutet av 1800-talet – och britterna, till skillnad från 

spanjorerna i Sydamerika, uppfattade landet de hade färdats till inte bara som resurs som 

kunde utnyttjas utan tänkte göra hela landet till sitt. Detta innebär att kontakten mellan 

britterna och aboriginer skildras som mer långvarig än uppsatsen om inledande 

kontaktsituationer mellan spanjorer och sydamerikanska folkgrupper. Forskare Darrell Lewis 

citerar ur flera olika officiella loggböcker och privata dagböcker av brittiska expeditionsledare 

och militära befälhavare i Northern Territory i Australien. I uppsatsen skildras flera möten 

mellan aboriginer och britter, som kan antas vara inledande kontaktsituationer såväl som 

upprepade möten. Då britterna på den tiden delvis är bosatta i Australien och delvis 

fortfarande utforskar landet behandlar Lewis’ uppsats olika kontaktsituationer där aboriginer 

antingen är grannar och bosättare sida vid sida till britterna eller forskningsobjekt och 

främmande människor som britterna kommer i inledande kontakt med.  

På Wickham-Stokes upptäcktsfärder inom Northern Territory berättas om inledande 

kontaktsituationer med aboriginer: På en färd stöter upptäckarna inte på personer utan ser 

enbart elden och flotten, någonting som Lewis har två möjliga förklaringar till: det skulle ha 

varit möjligt att aboriginerna visste om britternas närvaro och därför hade gömt sig så att de 

kunde observera britterna eller så skulle aboriginerna på grund av de säsongmässiga 

förhållandena ha vandrat till andra vattenresurser förutom älven som britterna använde som 

orientering på upptäcktsfärden (Lewis, 2005, s. 26). 

Först senare börjar de se aboriginer, barn och kvinnor som flyr och ropar efter sina män 

(Lewis, 2005, s. 26). Av rädsla för ett angrepp fortsätter upptäckarna snabbt färden, men 

möttes sedan fridfullt av två obeväpnade aboriginer med en hund som kom till stranden 

mittemot britterna skrikandes ”’Ho! Ho!’” (Lewis, 2005, s. 26f.). Enligt de brittiska 

beskrivningarna försökte de två aboriginerna komma i kontakt med britterna med alla slags 

gester som inte besvarades av britterna, varpå aboriginerna försvann igen (Lewis, 2005, s. 

26f.) 
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Precis som de inhemska folkgrupperna i Sydamerika försöker också aboriginerna 

kommunicera med de europeerna genom gester, i det fallet verkar det vara oklart om de 

verbala signalerna är enbart avsedda till de egna männen eller om de även gäller britterna. Det 

är anmärkningsvärd att britterna inte verkar reagera på kommunikationsförsöken även om de 

tydligen förstår att det handlar om ett fridfullt kontaktförsök och att aboriginerna drar sig 

tillbaka när de inte blir väl mottagna.  

Gregory, en annan brittisk upptäcktsresande gör liknande erfarenheter med aboriginerna. 

Även han upptäcker på färden artefakter som härstammar från aboriginerna och hör dem 

ibland, men ser dem nästan aldrig (Lewis, 2005, s. 29). Men så småningom får britterna 

kontakt med aboriginerna som kommer förbi britternas läger, men vid dessa tillfällen är 

aboriginerna väldigt tysta. Utanför lägret uppträder aboriginerna på ett mer fientligt sätt så att 

britterna till slut använder sig av sina skjutvapen så att en man såras (Lewis, 2005, s. 29). 

Aboriginerna försöker inte bara testa britterna genom mer våldsamma aktioner som nämnt, 

utan verkar försöka övervaka britternas handlingar. Sålunda berättar den brittiska upptäckaren 

Gregory att aboriginerna observerade britterna som högg träd och sedan tog med sig några 

föremål som låg vid träden och eldade gräset på ett visst avstånd till britternas läger (Lewis, 

2005, s. 30). 

Senare försöker aboriginerna personligen komma i kontakt med de främmande upptäckarna. 

Så skriver Gregory om en aborigin som kom emot dem vid flodbanken de befann sig på och 

som försökte prata med britterna: ”a parley commenced which was rather unintelligible, and 

when he found that he could not make himself understood by words, resorted to the language 

of signs, and expressed his contempt of us in an unmistakable manner” (Lewis, 2005, s. 29). 

Även vid detta tillfälle blir det uppenbart att gester är kommunikationsmedlet som väljs mest 

om verbal kommunikation inte är möjlig. Vidare berättar Gregory om en aborigin som 

försöker kommunicera med upptäckarna på engelska: 

During the time he was ashore the Capt’n had a parley with the Natives and observed that 

they spoke a few words of English. One asked for tobacco and seemed to understand its 

use perfectly when a small piece was given to him – he said tomorrow in a manner that 

the Captain understood to mean, that they would come tomorrow. Mosquitos being 

exceedingly troublesome to him he would strike the place where they stung him with his 

hand and say ‘no good, no good.’ (Lewis, 2005, s. 30) 

Att en person som troligtvis inte tidigare hade haft kontakt med engelsktalande personer 

förklarar Lewis med aboriginernas handels- och informationsnätverk. Han konstaterar att 

aboriginerna hade handels- och informationsnätverk över hela landet så att brittiska 
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upptäckare ofta stötte på aboriginer långt från de brittiskt bebodda områden som ägde 

engelska handelsvaror eller som kunde enstaka engenska ord såsom white fellow och majkat 

(’musköt’) (Lewis, 2005, s. 31). Enligt George Windsor Earl som var lingvist på Port 

Essington var aboriginernas informationsnätverk så effektivt att nyheter spreds över hela 

landet inom några månader (Lewis, 2005, s. 31). 

Detta korrelerar i viss utsträckning till de erfarenheter som spanjorerna i kontakt med de 

inhemska folkgrupperna i Sydamerika gjorde. På grund av det egna informationsnätverk var 

aboriginerna i stånd att identifiera upptäckarna som samma personer som andra aboriginer 

redan hade mött och kunde även använda sig av enkla uttryck för att göra sig förstådda, vilket 

underlättade kontakterna med britterna.  

Till skillnad från berättelserna om de inhemska folken i Sydamerika börjar aboriginerna inte 

omedelbart med handel med britterna utan försöker först testa de främmande upptäckarna på 

andra sätt, såsom att fråga med hjälp av gester om mediciniska behandlingar, som besvaras av 

britterna med gester på samma sätt och som till aboriginernas belåtenhet besvaras genom att 

utföra en behandling eller genom att kasta spjut mot britterna som ”enabled the Aborigines to 

discover in what manner and how well the white men were able to defend themselves, and 

consequently, whether they should be friendly or aggressive” (Lewis, 2005, s. 37). Efter 

testerna börjar aboriginerna köpslå med britterna och byter spjut mot textilvaror, men är 

oroliga att byta stentomahawker mot västliga varor (Lewis, 2005, s. 35). På de efterföljande 

möten försöker den brittiska upptäckaren Elsey lära sig ungefär 20 nya ord på aboriginernas 

språk, varav de flesta var ord för kroppsdelar (Lewis, 2005, s. 37f.). 

Beroende på vilka britter det var som kom i kontakt med aboriginerna är kontaktförsöken mer 

framgångsrika och kommunikationsförsöken utgår inte enbart från aboriginerna utan också 

från britterna. Genom mer regelbundna möten mellan aboriginerna och britterna ökar även 

förtroendet mellan inhemska och invandrade folk, så här skriver Lewis i sin uppsats:  

Through both the journal entry and the letter, Deana and Dearbigen (or Drand and 

Deartijero) become the first Aborigines in the Victoria River district to appear as 

individuals in the historical record, and this highlights the familiarity that was developing 

between the explorers at the depot camp and some of the local people. (Lewis, 2005, s. 

37f.) 

Upptäckarna etablerar alltså efter vissa inledande kontaktförsök personliga band med enstaka 

aboriginer som bjuder britterna på lite insikt i den inhemska folkgruppens liv i Australiens 

Northern Territory. Den brittiska journalskrivaren Wilson attribuerar detta till det faktum att 

detta skedde på grund av ”the ‘peaceful and distant disposition’ the expedition members had 
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maintained since they had arrived, and because the Aborigines ‘had evidence of, and felt our 

superiority’” (Lewis, 2005, s. 33).  

Lite annorlunda verkar förhållandet mellan aboriginerna och britterna vara i några av de 

brittiska bosättningarna. Lewis menar att relationerna mellan aboriginerna och britterna 

utvecklade sig på varje ställe på ett eget sätt beroende på både aboriginernas och britternas 

beteende, men att relationerna även förändrade och utvecklade sig över tid. Så kom det till 

flera våldsamma konflikter på Escape Cliff men i bosättningen nära Darwin Harbour några år 

senare var relationerna relativt fridfulla och båda parter mer villiga att förhandla med varandra 

för att upprätthålla fridfulla relationer (Lewis, 2005, s. 25). 

Detta visar möjligen att förhållandet mellan inhemska folkgrupper och dem som uppträder 

som kolonisatörer och därmed tydligt visar att de tänka stanna under en längre tidperiod, kan 

vara spända, eftersom grupper med olika språk, kulturer och uppförande är tvungna att bli 

grannar och förhålla sig med varandra, medan i situationer där de som flyttar in förhållandet 

mellan grupperna kan utvecklas långsamt.  

Sammanfattningsvis skriver Lewis om aboriginernas beteende i möten med britterna:  

Briefly, we see people who, when confronted with white people for the first time, 

prudently conceal themselves and observe the strangers from hiding. […] Initially they are 

probably as fearful of the whites as the whites are of them, but they are also curious. They 

sneak up for a closer look and in one case they ‘test’ the strangers with spears. Eventually 

familiarity brings confidence, and friendly contact is established. (Lewis, 2005, s. 41) 

Aboriginerna som stöter på européer för första gången är alltså försiktiga och observerar 

främlingarna först, testar dem på olika sätt tills personliga (handels-) kontakter börjar 

etableras. Kommunikationen som beskrivs i rapport- och journalanteckningar sker med gester 

så fort det blir uppenbart att verbala interaktioner inte är framgångsrika. Liksom beträffande 

de sydamerikanska inhemska folkgrupperna verkar de första personliga mötena inte betyda att 

de som kommer in utifrån är helt okända; genom egna informationsnätverk sprider sig 

kunskapen om främlingarna och även enstaka främmande ord sprids genom nätverket. Med 

uppkomsten av mer personliga kontakter uppstår trots språkbarriären även möjligheter för 

handel och utbyte av kunskaper. För detta är speciellt gester och teckenspråk viktiga, som 

verkar användas av alla i kommunikationen involverade parter. När det gäller verbal 

kommunikation verkar både de sydamerikanska och de australiska inhemska folkgrupperna 

benägna att lära sig nya ord eller ett nytt språk. Detta kan till exempel förklaras med 

upptäckarnas och kolonisatörernas överlägsna attityd mot de inhemska grupperna eller 

pressen på enstaka inhemska individer att vara tvungen att kommunicera och fungera som 
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tolk, som till exempel journalanteckningar av spanjorerna visar. Kontakter mellan två olika 

och för varandra främmande folkgrupper verkar trots individuella inslag fungera på ett mer 

allmänt sätt: om det är möjligt så observeras främlingarna för att kunna avgöra vilka avsikter 

de har, sedan initieras kontakten, framför allt genom användningen av gester, skrikande och 

övertydliga tecken. Därefter kan det komma till utökad kontakt mellan grupperna som till 

exempel leder till handel eller utbyte av kunskaper. Med denna utökade personliga kontakt 

kan även språkliga kunskaper utvecklas så att efter en viss tid grupperna inte längre är 

beroende av gester och teckenspråk utan kan även verbalt kommunicera med varandra. Detta 

verkar åtminstone i både beskrivningarna av spanjorerna och beskrivningarna av britterna 

vara sättet att interagera med de inhemska folkgrupperna. Att kontakterna med de inhemska 

människorna är liknande i båda beskrivningarna tyder på att dessa nivåer av inledande 

kontaktsituationer är av mer allmän karaktär och är därför även användbara för att närmare 

analysera sagornas beskrivningar av kontakter mellan norrmännen och inhemska människor.  

 

3.3. Kosmologi och resebeskrivningar i sagorna 
 

Till skillnad från de ovannämnda rapport- och journalanteckningarna av spanjorer på tidigt 

1500-talet som reste till Sydamerika och av britterna på sent 1800-talet i Australien, är 

resebeskrivningarna i sagorna skrivna med tidsmässigt och geografiskt avstånd till själva resor 

och olika händelser. Som tidigare nämnt är det fullt möjligt att islänningasagorna trots detta 

innehåller detaljer som är realistiska (Halldórsson, 2001, s. 39). På grund av detta har under 

de senaste åren fler och fler forskare börjat fokusera på resebeskrivningar och den 

underliggande världsåskådning i sagorna och Theodore M. Andersson skriver om detta: ”there 

is in fact abundant evidence that the Icelanders had a real taste for distant climes as well as 

distant times” (Andersson, 2000, s. 21). Resor spelar en viktig roll i sagorna och därför är det 

bara rimligt att analysera resebeskrivningarna, eftersom  ”a major impulse behind the 

medieval Icelanders’ creation of sagas ’came from [their] history of experiencing and 

perceiving the wide world around them, and their experience of extending its boundaries far 

to the west’” (Barraclough, 2017, s. 211). Eleanor Rosamund Barraclough är en av dem som 

har utförligt forskat om vikingarnas resor och återgivandet av dessa resor i sagorna. Hon 

skriver om sagornas källvärde i fråga om resebeskrivningar så här: 

This information was then incorporated into the dominant narrative and literary form of its 

time and colored by popular ideas about distant lands and strange peoples, in exactly the 
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way we might expect of stories and information preserved by memory and passed on by 

word of mouth.  

In a similar vein, I have argued elsewhere that ‘accounts of sea journeys in the sagas, 

albeit fictionalized and stylized, are closely aligned with geographical and meteorological 

realities as well as with medieval Icelanders’ perception of the wider Norse diaspora and 

their place within it’.  (Barraclough, 2017, s. 211) 

För att kunna förstå innebörden som resebeskrivningarna i sagorna har är det alltså 

nödvändigt att också betrakta sagoskrivarnas världsåskådning som hänger tätt samman med 

både sagornas mer fantastiska och sagornas realistiska detaljer som blir tydliga i Barracloughs 

återgivning av Sverrir Jakobssons tankar: “Likewise, Sverrir Jakobsson reminds us of the fact 

that these events described have ‘gradually been granted the status of a real event’, these 

stories must be ‘squarely situated in the context of the world geographic system adopted by 

those who told those stories’” (Barraclough, 2017, s. 211). Då sagorna skrevs av kristna 

författare på Island är det nösdvändigt att förstå hur de såg på världen runt omkring sig och 

hur de såg på händelserna som de berättade om i sagorna. Sirpa Aalto menar att 

världsåskådningen är förknippad med den isländska identiteten och att denna identitet avviker 

från den norska identiteten. Dessutom är enligt henne kristendomen avgörande för 

islänningarnas världsåskådning som skiljer mellan kristen och icke-kristen. Det isländska 

perspektivet och kristendomen utgör enligt henne tillsammans med sociala och kulturella 

normer världen som beskrivs i den isländska medeltida litteraturen (Aalto, 2017, s. 325). 

Att geografiska förhållanden som beskrivs av sagoförfattarna hänger tätt samman med 

skrivarnas världsåskådning konstaterar också Sverrir Jakobsson. Han menar att ”space was a 

component of an essentially moral order of the universe” (Jakobsson, 2017, s. 178) och 

konstaterar vidare: “Maps were designed not geometrically, but to show what was near and 

far, what was important and unimportant” (Jakobsson, 2017, s. 179). Beskrivningarna i 

sagorna, speciellt när de gäller geografiska detaljer, resor och färder måste ses som väsentligt 

påverkade av kristna moraliska föreställningar. Ändå är det möjligt att sagorna inte enbart 

uppvisar kristna ideal i beskrivningarna utan att även förkristna förställningar kommer till 

uttryck i sagorna. I sin uppsats i The Routldge Research Companion to The Medieval 

Icelandic Sagas parafraserar Sverrir Jakobsson Kirsten Hastrup: 

In her analysis, Hastrup sees continuity in the horizontal model of the world from pagan to 

Christian times, meaning that after conversion, giants, elves, and other such creatures 

continues to exist on the margin of existence. In the vertical model, however, she asserts 

that Christian aspects replaced their pagan ‘counterparts’, meaning that while man 

continued to occupy the centre, the gods at the top were replaced by the Christian deity 

and giants and other beings at the bottom were replaces by the devil and his demons. 

(Jakobsson, 2017, s. 179) 
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Sagorna verkar alltså enligt forskarna i viss grad blanda sagoförfattarnas kristna ideal med 

förkristna förställningar och världsåskådningar. På grund av detta måste varje textutdrag ur 

sagorna noggrant analyseras för att avgöra vilka förställningar som överväger och hur dessa 

påverkar beskrivningarna. För sagornas analys är det nödvändigt att ta reda på vilka 

förställningar det fanns för regionerna där sagorna utspelar sig och därmed människorna som 

är bosatta i dessa regioner.  

Medan tidigare sagor som nedtecknades av norska författare – såsom kungasagorna som 

behandlar händelser om kungarna i Norge – är klart ”’Norway-centred’” (Jakobsson, 2017, s. 

178) är sagorna skrivna på Island mer fokuserade på Island, vilket Sverrir Jakobsson ser som 

”an indication of literary identities, or the geographical focus of a particular genre” 

(Jakobsson, 2017, s. 178). Trots olikartat fokus följer dock både sagorna skrivna i Norge och 

sagorna skrivna på Island för det mesta samma underliggande geografiska och kosmologiska 

förställningar. Enligt den medeltida förställningen i Skandinavien var världen uppdelad i tre 

kontinenter, nämligen Europa, Asien och Afrika, som ofta avbildas på medeltida kartor – 

mappae mundi – som zoner som delar upp världen (Simek, 1990, s. 145f.).3  

Rudolf Simek menar i sin monografi Altnordische 

Kosmographie att den geografiska orienteringen måste 

ha varit olik vår moderna förställning, med Europa 

liggandes mer centralt i nordväst, Afrika från 

Medelhavet till söder och väster och Asien från norr 

över hela östra hälften till söder (Simek, 1990, s. 

147ff.). Trots fokuseringen på Norge i synnerhet och 

Europa i allmänhet var de isländska sagoförfattarna 

medvetna om att Island befann sig  

(Figur.1; Simek: 1990, s.147) 

”on the outskirts of the known world” (Aalto, 2017, s. 321), varför sagorna skrivna på Island 

ofta ses som ”expressions of this group identity because Icelanders wanted to build their 

identity through history and written record” (Aalto, 2017, s. 321). Sagorna uttrycker därmed 

för det mesta förställningar av kristna ideal blandade med förkristna komponenter från en 

isländsk-periferiskt perspektiv.  

 
3 Se även standardverket The History of Cartography av David Woodward et. al. som fortlöpande ges ut sedan 
1987. För medeltidens kartografi i Europa se seriens första band Cartography in Prehistoric, Ancient, and 
Medievel Europe and the Mediterranean (1987). 
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I den kristna förställningen på medeltidens Skandinavien av enbart tre kontinenter med en 

geografisk orientering olik vår egna moderna orientering tyckte man att nyupptäckta länder, 

som Grönland och Vínland som har antagits ligga någonstans mellan det nuvarande Nova 

Scotia, Labrador och Maryland i Amerika, tillhörde någon av de tre kontinenterna. 

Medeltidens kristna lärda antog att Vínland låg nära Afrika och därmed i den kristna 

världsbilden tillhörde den afrikanska kontinenten som syns i en av de mest kända 

encyklopediska skandinaviska texter, Historia Norvegiae från ungefär 1250 såväl som i andra 

senare encyklopediska texter från Island (Barraclough, 2017, s. 211). I sagoförfattarnas 

världsåskådning tillhörde det nyupptäckta landet i väster, som är det nuvarande Amerika, 

Afrika och både Afrika och Vínland tillhörde i deras förställning samma kosmologiska 

område. Ändå verkar författarna ha skilt mellan Vínland och Afrika. Sålunda kallades 

invånarna av Vínland för skrælingar, medan termen blámenn användes för ’black Africans’ 

(Jakobsson, 2001, s. 100). Enligt Sverrir Jakobsson kände de europeiska eliterna till afrikaner 

eftersom kejsare Frederick II hade sänt fem afrikaner till Norges kung Hákon Hákonarson i 

1241, så att ”a sufficient number of Icelanders appear to have seen Africans for it to have 

been clear that the Skrælings of Vínland were not black Africans” (Jakobsson, 2001, s. 100). 

Då Europa naturligt låg i centrum i sagoförfattarnas kristna världssyn är det enbart logiskt att 

områden som inte direkt tillhörde deras förställning av Europa, såsom icke-kristna regioner, 

tillhörde världens periferi som man visste mindre om än om Skandinavien och resten av 

Europa.  

Trots den geografiska närheten ansågs även Skandinaviens norra områden höra till periferin. 

Medan arkeologiska fynd och tidig norsk lag visar att norrmän kände väl till Skandinaviens 

nordområden, uppfattade den kristna eliten dessa områden som utgjorde det dåvarande finska, 

svenska och samiska området som okänt och inte tillhörande till Europas centrum (Aalto, 

2017 s. 323). Både Afrika, som innefattar även Vínland och norra Skandinavien, ansågs som 

regioner där det – till skillnad från Europas områden som uppfattades som mer centrala och 

”more ’cultivated’” (Cardew, 2001, s. 149) – var mer sannolikt att möta fantastiska varelser, 

magi och mer primitiva krafter. I beskrivningarna av dessa områden i sagorna blandas reala 

geografiska fakta med ”’more mythical-literary geography’” (Barraclough, 2017, s. 214). 

Dessa regioner ansågs i den kristna kosmologin som sagoförfattarna förespråkade som 

områden var magi och trolldom rådde. Clive Tolley skriver i uppsatsenThe Peripheral at the 

Centre. The Subversive Intent of Norse Myth and Magic om detta:  

In all the Norse sources the practice of magic is presented as a peripheral activity (in line 

with the primarily agricultural nature of society) – and is hence more like witchcraft than 



17 
 

classic shamanism – yet its two central practitioners within the mythic arena are the most 

prominent gods, Freya, who taught seidr, and Ódinn, who practiced it (Ynglinga saga ch. 

4 and 7). (Tolley, 2014, s. 20) 

I den kristna tron var hednisk schamanism nästan identisk med magi och övernaturliga krafter 

som gick stick i stäv mot kristna seder. Att även norrmännens schamanistiska seder 

uppfattades som magiska krafter visar sagoförfattarnas kristendomscentrerade 

världsåskådning. Att perifera områden uppfattades som mer primitiva, mer sannolika att hysa 

fantastiska varelser, magi och andra krafter, illustrerar också hur sagoförfattarna såg på 

personerna och folkgrupperna som bebodde dessa områden. I deras förställning framstår de 

inhemska personerna och landet de bebodde så här: ”As the natives and their land are part of 

one another, their individual otherness leak through, the natives’ negative characteristics 

beginning to taint the Norsemen’s perception of the land as the land swallows up its original 

inhabitants” (Williamsen, 2005, s. 474). Detta innebär att inhemska eller hedniska personer i 

sagornas beskrivningar ofta har samma egenskaper som regioner de bor i eller att landet har 

liknande egenskaper som personerna. I sagorna markeras avvikelser från det kända, det vill 

säga från norrmännen själva och från länderna och regionerna som beboddes av norrmännen, 

till exempel i språkligt hänseende eller i beskrivningen av dessa främmande länder och 

människor. Sirpa Aalto menar att de skandinaviska sagoförfattarna saknade ord för att 

uttrycka etnicitet, varför skiljaktigheten uttrycktes på ett annat sätt:  

It is notable that there is little emphasis on outer appearance as a marker of identity, as 

racial theories are essentially a modern phenomenon. When Icelanders met different-

looking people, for instance skrælingar (Inuits or Native Americans), they lacked 

vocabulary to articulate a different ethnicity; they were just ‘unlike us’ because there was 

not such a concept as ‘race’ or ‘ethnicity’. (Aalto, 2017, s. 323) 

John Lindow menar i sin uppsats Supernatural Others and Ethnic Others: A Millenium of 

World View att främmande personer eller folkgrupper som ansågs vara annorlunda jämfört 

med norrmännen själva markerades som främmande och annorlunda genom att de tillskrevs 

övernaturliga och magiska egenskaper (Lindow, 1995, s. 12). Han menar att när 

sagoförfattarna ”peopled distant lands with wondrous beings and strange beasts, they were 

following not only the lead of learned writers everywhere in Europe but also their own world 

view, which knew that ‘other’ beings lurked in the woods and streams beyond the boundaries 

of the farm” (Lindow, 1995, s. 18), och att de därmed förknippade etniska och sociala grupper 

och kategorier med trossystem som var väl kända myter och förställningar som antingen 

tillhörde den kristna världsåskådningen eller som var kvarlevor från förkristna förställningar. 

Detta kan till exempel iakttas i beskrivningar där okända länder bebos av fantastiska varelser, 

såsom troll och jättar i norra Skandinavien eller enfotingar i det nyupptäckta Amerika, vilka 
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ofta beskrivs som farliga för norrmännen (Williamsen, 2005, s. 464f.). Williamsen skriver om 

enfotingen i Vínlandssagorna: “Whatever this creature may actually be, its marvelous 

appearance and violent contact with the Norsemen emphasize the Otherness of the land’s 

inhabitants” (Williamsen, 2005, s. 464f.). Genom att beskriva ’de andra’ som antingen 

fantastiska varelser eller som mer primitiva, kontrollerade av hedniska och magiska krafter 

konstruerade sagoförfattarna inte bara tydliga skillnader mellan norrmännen och de 

främmande personer och folkgrupper utan konstruerade även en social ordning och en 

självbild som motsvarar för det mesta motsatsen av skildringarna av ’de andra’ (Williamsen, 

2005, s. 471). Beskrivs de främmande personer och folkgrupper i sagorna som dumma, 

primitiva eller som utrustade med magiska och övernaturliga kunskaper, innebär det i sin tur 

att sagoförfattarna såg på norrmännen som kloka, kultiverade, kristna personer, även om de 

sagohjältarna inte alls var kristna. Williamsen citerar Syed Manzarul Islam angående den 

konstruerade sociala ordningen och tillsätta för Vínlandsagorna:  

‘The boundary that affects the inside/outside distinction creates the binary of 

order/disorder to sustain the very fabric of the social and moral laws of society. Moreover, 

the embodied boundaries are the basic techniques of power which help to fashion the 

subject in its own image’. By characterizing the skraelingar as wretchedly different in 

their ugliness, stupidity, and cowardliness, the Norsemen emphasize the opposite in their 

own characters. In order for them to maintain this opposition and the power it gives them 

over the natives, the Norsemen must ascertain that the boundary between themselves and 

the Other is a strong one. (Williamsen, 2005, s. 471) 

Främmande personer och grupper beskrivs i sagorna alltså oftast på följande sätt: tillhör de 

inte till samma geografiska, kulturella och sociala områden som norrmännen identifieras de 

som ’de andra’ genom antingen beskrivningar av utseende som skiljer sig från norrmännens 

utseende, kunskaperna och egenskaper som de har, eller genom att rentav beskrivas som  

fantastiska varelser. Ligger regionerna de bebor enligt sagoförfattarnas kristna 

världsåskådning i världens periferi har även invånarna ofta ’perifera’ egenskaper som skiljer 

dem från norrmännen, såsom magiska kunskaper som står i kontrast till kristna seder och 

antyder invånarnas hedniska status. Dessutom blir land och invånare ett, och landet har 

samma egenskaper som invånarna och tvärtom och kan därför vara farligt för norrmännen. 

Med skillnaderna i beskrivningarna skapar sagoskrivarna en självbild av norrmännen 

samtidigt som de identifiera den sociala, geografiska och moraliska kategorin av ’de andra’ 

och integrerar därmed sin världsådskådning i sagorna. dem därmed med som hedningar 

beskrivna nordiska sagokaraktärer. I beskrivningarna av ’de andra’, det vill säga inhemska 

personer, okända folkgrupper och fantastiska varelser blandas kristen kosmologi med 

komponenter av underliggande hedniska förställningar och myter. På grund av detta är det 
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ibland svårt att avgöra vilka personer eller varelser kan räknas som främmande personer eller 

som inhemska folkgrupper, men förståelsen av kosmologin och förställningarna av 

sagoförfattarna kan hjälpa till att förstå sagornas beskrivningar av främmande länder och 

okända personer och folkgrupper.  

Eftersom kosmologin tydligen påverkar beskrivningarna av främmande människor i sagorna 

är det avgörande att även ta in kosmologin i analysen. Det kan antas att sättet på vilket man 

såg på människorna också påverkade hur man beskrev kommunikationen med dem, varför det 

är viktigt för detta arbete att även fokusera på kosmologin.  

 

4. Källorna till denna studie 
 

I detta arbete analyseras fyra sagor som avhandlar kontakten med olika folkgrupper i olika 

regioner och länder för att kunna jämföra beskrivningarna om kontakten och för att möjligtvis 

kunna dra mer allmänna slutsatser om hur möten med främmande folk skedde och framför allt 

vad och hur det berättas om dessa möten i olika sagor som behandlar olika tidsperioder och 

som också skrevs på olika tidpunkter. De fyra sagorna faller inom två, eller beroende på 

indelning, tre sagatyper. De sagatyper som kommer analyseras är fornaldarsagor, 

islänningasagor, och om man antar att de är en egen sagatyp, vinlandsagor. Sagorna återges i 

samma ordning som handlingarna sker i de olika sagorna. Det vill säga att fornaldarsagan 

redovisas först, följd av vinlandsagorna och sedan islänningasagan.  

Det måste framhållas att alla sagor som redovisas och analyseras i detta arbete framför allt är 

fiktiva texter. Medan några sagodelar kan ha vissa historiska pretentioner och kan innehålla 

detaljer som är historiskt sett korrekta, innehåller dock alla sagor också åtskilliga fiktiva eller 

rentav fantastiska element och episoder. Detta beror på flera olika faktorer. Först måste det 

understrykas att sagoförfattarna ofta nedtecknade sagorna betydligt senare än tiden då 

handlingarna skulle ha utspelats, ibland flera århundraden senare. Sedan tillkommer även ett 

geografiskt avstånd till handlingarnas plats, till exempel när sagorna nedtecknades på Island 

men handlingen utspelade sig i Nordamerika, Afrika eller norra Norge. Därutöver kan 

kristendomens inflytande på sagoförfattarna och därmed sagorna inte överskattas. Trots 

möjliga satsningar på ett historiskt korrekt återgivande av händelserna från sagoförfattarnas 

sida, måste det dock ha varit svårt eller omöjligt för dem att förstå och återge sociala, religiösa 

och kulturella strukturer och föreställningar – såsom norrmännens – som de själva inte hade 

kommit i kontakt med. Detta bör tas hänsyn till när sagorna analyseras, och materialet måste 
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därför kritiskt granskas och analyseras. Det bör dock också framhävas att sagorna trots detta 

har ett källvärde vid analysen. Det antas att det fanns starka orala traditioner i det nordiska 

samhället så att mycket material som inkorporeras i sagorna faktiskt är äldre än själva 

sagonedteckningen. Ofta blandas historisk realitet och fantastiska element i sagorna som till 

en stor del beror på sagoförfattarnas personliga fascination för magi och övernaturliga 

varelser samt underliggande kosmologiska åskådningar. På grund av detta är det väl möjligt 

att en och samma saga innehåller både mycket realistiska episoder och samtidigt fantastiska 

element. Detta måste i analysen tas hänsyn till men detta utesluter inte sagornas sanningshalt 

med hänsyn till kontaktsituationerna.  

Både i materialredovisningsdelen och i analysdelen kan det förkomma att några stycken ur 

sagorna citeras på fornvästnordiska. För varje saga anges vilken edition och vilken 

översättning som använts. Översättningarna är samtliga på ett skandinaviskt språk, tre på 

svenska och en på norska, och är de senaste utgivna översättningar till något skandinaviskt 

språk.  

Den yngsta källan som kommer redovisas och analyseras i det här arbete tillhör till de så 

kallade fornaldarssagorna (fornaldarsögur). Det är fortfarande oklart när det första, det vill 

säga den äldsta fornaldarsagan nedtecknades, men forskare är rätt eniga att de flesta av 

fornaldarsagorna nedtecknades mellan 1250 och slutet av 1300-talet, även om det finns sagor 

som anses höra till denna sagagenre som är betydligt yngre (Mundal, 2013, s.452). Att de 

flesta av fornaldarsagorna nedtecknades mellan 1250 och slutet av 1300-talet betyder att de är 

yngre än flesta islänningasagor, varför den utvalda fornaldarsagan anförs först i detta arbete. 

Trots den sena nedteckningstiden behandlar fornaldarsagornas handlingar den tidigaste 

tidsperioden: fornaldarsagorna berättar om tiden före koloniseringen på Island och utspelar sig 

därmed först och främst i Norge och även i övriga Skandinavien (Mundal, 2013, s. 450). 

Fornaldarsagorna kan indelas i tre grupper: hjältesagor, vikingasagor och äventyrsagor, dock 

är gränserna mellan dessa grupper inte i alla fall tydliga (Mundal, 2013, s. 450). Speciellt de 

yngre fornaldarsagorna kan uppvisa episoder och egenskaper som först och främst förknippas 

med de betydligt yngre och mer fantastiska riddarsagorna som tillhör till de så kallade 

lygisögur (Simek & Pálsson, 1987, s. 90). Namnet lygisögur (sv. ’lögnsagor’) visar på de 

fantastiska, ”ikkje-realistiske” (Mundal, 2013, s. 450) element som sagorna innehåller. Detta 

innebär till exempel att handlingarna i sagorna har otydliga gränser mellan den reala världen 

och mystiska världar med fantastiska varelser (Mundal, 2013, s. 452). Att fornaldarsagorna 

inte är historiskt baserade, ofta inte ens realistiska och att de innehåller mytiska och 
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fantastiska element, ger problem vid analysen. På grund av detta måste fornaldarsagan som 

analyseras här betraktas ännu mer kritisk än sagorna som tillhör till andra sagatyper.  

Den fornaldarsaga som används som källa i den här uppsatsen är Sörla saga sterka. Sörla 

saga sterka antas vara en av de yngsta fornaldarsagorna och anses ha nedtecknats på 1400-

talet (Simek & Pálsson, 1987, s. 327). Sagan är uppbyggd på kapitlen 3 och 4 av den äldre 

Sörla Þáttr, men innehåller fler strider i exotiska länder och liknar därmed snarare de 

originella riddarasagorna (Simek & Pálsson, 1987, s. 327). Två av de äldsta bevarade 

handskrifter, AM 168, fol. och AM 171 a, fol. som nedtecknades på 1600-talet är del av den 

Arnamagnæanska Samlingen och förvaras i Reykjavík, medan handskrift BM add. 4857 

förvaras i British Library i London. Flera yngre handskrifter finns både på Island och på 

kontinenten. Den norröna editionen av Sörla saga sterka utgavs 1943–44 av Bjarni 

Vilhjálmsson och Guðni Jónsson i samlingen Fornaldarsögur Norðurlanda. Den nyaste 

översättningen av Sörla saga sterka är en norsk översättning av Kjell Tore Nilssen och Árni 

Ólafsson från 2006 som använts i det här arbetet.4  

Den sagagenre som vanligtvis anses vara äldre än fornaldarsagorna är islänningasagorna. 

Islänningasagorna behandlar för det mesta Islands koloniseringstiden, alltså ungefär mellan 

900 och 1050 och islänningasagornas handlingar utspelar sig därmed efter fornaldarsagornas 

handlingar (Simek & Pálsson, 1987, s. 191). Sagornas huvudpersoner är nästan alltid personer 

som antingen är födda och uppvuxna på Island eller som flyttar till Island i sagans förlopp, 

varför sagornas handling till stora delar utspelar sig på Island.  

Islänningasagorna kan indelas i flera genrer som familjesagor, hjältesagor och regionala 

sagor, men precis som i fornaldarsagorna är gränserna mellan genrerna otydliga (Simek & 

Pálsson, 1987, s. 191). Så kan till exempel familjesagorna ofta räknas som regionala sagor 

och tvärtom, då familjer brukade bosätta sig i en och samma region eller hade anknytningar 

till de andra familjerna i regionen till exempel genom giftermål. Islänningasagorna behandlar 

ofta konflikter regionala familjerna emellan. Islänningasagorna omfattar runt 30 mer 

omfattande sagor och en hel del fler kortare Þættir (tåtar), dock har en del sagor förlorats över 

tid så att några sagor endast finns som antingen yngre reviderade versioner eller som omtal i 

andra sagor (Simek & Pálsson, 1987, s. 191). På grund av revideringar och avsnitt i sagorna 

som verkar vara betydligt äldre än resten av sagan, är islänningasagornas datering nästan lika 

problematisk som fornaldarsagornas. De flesta islänningasagorna antas vara skrivna på 1200-

 
4 En svensk översättning finns från 2018 av Lars Ulwencreutz i Fornnordiska sagor. Tredje samling, men 
eftersom denna översättning ännu inte har recenserats av fackforskare valdes den norska översättningen. 
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talet och ”er fast forankra i den islandske historia og realismen, og gjev seg ut for å fortelje 

om historiske hendingar som fann stad ein gong for lenge siden […]” (Mundal, 2013, s. 447). 

Ändå finns det en del sagor som ansetts vara yngre och nedtecknade under 1300-talets första 

hälft (Simek & Pálsson, 1987, s. 191). De yngre islänningasagorna antas vara mer orealistiska 

än de äldre (Mundal, 2013, s. 447). Detta kan försvara analysen av sagorna. Då största delen 

av islänningasagorna innehåller handlingar som först och främst utspelar sig på Island är 

antalet av möten med främmande folk relativt begränsat, dock ändå relativt talrika om man tar 

hänsyn till att fokus ligger på Island.  

Den islänningsaga som kommer analyseras i den här uppsatsen är Egils saga 

Skallagrímssonar som räknas till familjesagorna eller de regionala sagorna och innehåller 

episoder som utspelar sig i Norge, vilket är anledningen till att den analyseras i detta 

sammanhang. Sagan är omfångsrik och på grund av detta kommer endast de relevanta delarna 

som utspelar sig i Norge att tas med i materialredogörelse och analys. De andra sagorna som 

ofta räknas till islänningasagorna, även om handlingen inte äger rum på Island och sagornas 

huvudpersoner snarare kan ses som grönlänningar, är Eiríks saga rauða och 

Grænlendingasaga som tillsammans även kallas för vinlandsagorna.   

Egils saga Skallagrímssonar är en av de mest omfångsrika och betydelsefulla isländska 

sagorna. Det antas att Snorri Sturluson som är mest känd för den mytologiska Snorra Edda 

kan ha skrivit Egils saga Skallagrímssonar, men detta har inte kunnat verifieras (Mundal, 

2013, s. 448). Därutöver behandlar Egils saga till skillnad från alla andra islänningasagor inte 

bara familjers konflikter sinsemellan och därmed konflikter mellan jämstarka partier utan 

mellan en familj och kungahuset (Mundal, 2013, s. 448). Två fullständiga handskrifter har 

bevarats som del av den förutnämnda Arnamagnæanska Samlingen i handskrift AM 453, 4to 

och i arkivet Wolfenbüttel (Wolfenbüttel 9, 10, 4to), såväl som den fragmentariska 

handskriften AM 162 A, fol som också är del av den Arnamagnæanska Samlingen (Simek & 

Pálsson, 1987, s. 66). Den fornvästnordiska editionen av sagan gavs ut 1933 av Sigurður 

Nordal i Íslenzk Fornrit. Den senaste översättningen till svenska gjordes av Karl G. Johansson 

och kom ut i samlingen Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar i 2014.5  

Eiríks saga rauða är en islänningasaga som också räknas till vinlandsagorna då en hel del av 

sagans huvudpersoner ofta snarare ses som grönlänningar än islänningar och därför att 

 
5 Den äldsta översättningen till svenska gjordes 1883 av Albert Ulrik Bååth som nu återfinns som del av 
Runeberg-projektet. Den nyaste editionen sammanställdes 2003 av Bjarni Einarsson och riktar sig speciellt till 
engelskspråkiga läsare. 
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handlingen till stora delar utspelar sig i Grönland och i Amerika. Sagan tänks har skrivits 

tidigt på 1200-talet och de äldsta bevarade handskrifter i de isländska manuskripten Hauksbók 

(AM 544 4to) och fragmentariskt i Skálholtsbók (AM 557, 4to) som förvaras i den 

Arnamagnæanska Samlingen i Reykjavík (Simek & Pálsson, 1987, s. 71). Eiríks saga rauða 

utgavs i en norrön edition 1935 av Matthías Þórðarson och Einar Ólafur Sveinsson i Íslenzk 

Fornrit. Den senaste svenska översättningen gjordes av Karl G. Johansson och kom ut i 

samlingen Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar (2014). 

Den andra vinlandsagan som kommer analyseras här är Grænlendingasaga. Sagan skrevs 

troligtvis ungefär vid samma tid som Eiríks saga rauða tidigt på 1200-talet på Island (Simek 

& Pálsson, 1987, s. 112). Grænlendingasaga behandlar samma händelser som Eiríks saga 

rauða men uppvisar tydliga skillnader gentemot Eiríks saga rauðas handling. 

Grænlendingasaga är bevarad i det isländska manuskriptet Flateyjarbók i den 

Arnamagnæanska Samlingen i Reykjavík (GKS 1005 fol) dock saknas början av sagan 

(Simek & Pálsson, 1987, s. 328). Grænlendingasagas norröna edition utgavs tillsammans 

med Eiríks saga rauða 1935 av Matthías Þórðarson och Einar Ólafur Sveinsson i Íslenzk 

Fornrit. Sagan översattes av Karl G. Johansson i den ovannämnda samlingen 

Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar. 

 

5. Innehållsresuméer av de valda sagorna  
 

I de följande kapitlen kommer de utvalda sagornas handlingar att sammanfattas kort för att 

skapa förståelse för sagornas bakgrund och relevans för uppsatsens syfte. Delar av sagorna 

som inte har större betydelse för läsarens förståelse eller för analysen inom det valda ämnet 

utelämnas, såsom i Egils saga Skallagrímssonar, där större delar av handlingen utspelar sig på 

Island, det vill säga utan kontakt till främmande folk. Dessutom kommer det att hänvisas till 

excerpter ur sagorna som återfinns i arbetets appendix. Sagorna sammanfattas i samma 

ordning som utdragen återges i appendix och utdragen är numrerade. När det hänvisas till 

utdragen i sammanfattningarna och i analysdelen sker det med sagornas namnens 

förkortningar och numreringar. Första utdraget ur Eiríks saga rauða betecknas alltså med 

ESR.1, andra utdraget ur Grænlendingasaga betecknas med GS.2, ESS.3 står för tredje 

utdraget ur Egils saga Skallagrímssonar och SSS.1 står för första utdraget ur Sörla saga 

sterka.  
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5.1. Fornaldarsagor 
 

I det följande kommer innehållet i fornaldarsagan Sörla saga sterka att redovisas.  

 

5.1.1. Sörla saga sterka 
 

Sagans huvudperson är Sörli, den yngsta sonen till kung Erling av Uppland. Sörli fick en 

lärare med namnet Karmon och på femton år var han en av de starkaste männen i Norge. Sörli 

bestämde sig att åka ut med sina män och for österut men tappade snart riktningen och 

strandade i ett land (SSS. 1). Sörli beslutade att de skulle utforska landet och se om det fanns 

bosättningar och folk där (SSS. 1). Landet var skogbevuxet och Sörli och hans manskap kom 

fram till en röjning och mötte tolv främmande män (SSS. 1). Männen var stora, hade inget hår 

på huvudet, hade djupt liggande ögonbryn, gula ögon och ”tennrnar sem kalt járn” (SSS. 1) 

(”tennene som kaldt jern”, Nilssen & Ólafsson, 2006, Kap. 2). Det blev till strid och Sörli och 

hans män hade inga vapen, så att ”blámenn” (SSS. 1) (”blåmennene”, Nilssen & Ólafsson, 

2006, Kap. 2) dödade alla norrmän förutom Sörli som i sin tur dödade alla blåmän (SSS. 1). 

Sörli gick längre in i skogen och hittade en grotta där en jätte låg i en säng och en käring som 

beredde människokött (SSS. 2). Sörli gick in i grottan och dödade jätten Skrímnir med svärdet 

och när käringen kom tillbaka blev det kamp mellan Sörli och käringen (SSS. 2). Mitt i 

kampen föll trollkäringen och Sörli in i ett hål i grottan och Sörli klarade att överväldiga 

käringen och krävde som pris för hennes liv att hon skulle ge honom kläder som kunde göra 

honom osårbar (SSS. 2). Sörli stannade hos käringen som nu kallade sig för Mána och fick 

veta att landet som han befann sig i var ”Bláland” (SSS. 3) (”Blåland”, Nilssen & Ólafsson, 

2006, Kap. 4) och att landets kung var Estróval den store (SSS. 3). Sörli fick många 

rikedomar av Mána och en kappa och en guldring som skulle förhindra att bäraren kunde gå 

vilse (SSS. 3). Sörli återvände därefter till sina män och de for tillbaka till Norge. En tid 

därefter bestämde sig Sörli att besöka käringen igen och när han kom till grottan mötte han 

Mána och en annan trollkäring som kämpade. Han dödade den andra trollkäringen och fick 

kläder som Mána hade hämtat ”út á Serkland til Maskaberts keisara, ok þau bar forðum inn 

mikli kappi Pantíparus, sem eptir Agamemnon keisara stýrði Grikklandi” (SSS. 4) (”i 

Serkland hos keiser Maskabert, og disse brukte i fordums tid den store krigeren Pantiparus, 

som etter keiser Agamemnon styrte Grekenland”, Nilssen & Ólafsson, 2006, Kap. 6) och som 

skulle göra Sörli osårbar. Därefter återvände han till Norge, var Sörlis far och kung Haraldr 
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Valdimarsson regerade och stannade där. Till den tiden fick kung Haraldr bud att två 

berserkar hade kommit till Norge ”af Morlandi” (SSS. 5) (”fra Morlandet”, Nilssen & 

Ólafsson, 2006, Kap. 7) med 12 000 män (SSS. 5). Det kom då till strid berserkarnas män och 

kung Haraldrs män, och berserkarna dödade största delen av Haraldrs män. Haraldr sände då 

bud till kung Erling, och Erling och Sörli överenskom att de skulle gå i strid mot berserkarna. 

I striden dödade Sörli mannen som red på en elefant inför hären och när berserkarna såg detta 

blev de rasande och dödade Sigvaldr, bror till Sörli men Sörli dödade den ena berserken, Tofi 

och den andra försökte fly men Sörli dödade även honom (SSS. 5). Efter striden stannade 

Sörli ett tag i Norge innan han for till Afrika och till Röda havet var han samlade många 

rikedomar innan han for till Eyrasund i Danmark. Där mötte han med kung Hálfdan 

Brönufóstri som hade ett drakskepp och det uppstod tvister mellan Sörli och Hálfdan om 

skeppet och det blev kamp där Sörli dödade Hálfdan. En överlevande av kampen bragte bud 

om Hálfdans död till hans söner och dotter som ville hämnas på Sörli. Sonen till Hálfdan, 

Högni kom från England till Norge och när han anlände i Norge såg han drakskeppet liggande 

i Uppland. Högni tog tillbaka drakskeppet och sände bud till kung Erling för att uppfordra 

Sörli till kamp. Då Sörli under den tiden var bortrest kom det till strid mellan Högni och 

Erling och deras män. Högni kämpade mot en man från Finnmarken som kunde förvandla sig 

till djur men blev oskadd (SSS. 6). Erling och sina män dödades och Högni seglade bort från 

Norge. Sörli lät bringa bud till Sigmundr, bror till Högni och erbjöd fosterbröderskap, vilket 

Sigmundr avvisade, varpå Sörli lät döda Sigmundr. Hertog Astró kom då från England till 

Norge för att kämpa mot Sörli eftersom han var gift med dottern till Hálfdan Brönufóstri. 

Även Högni återvände till Norge och det blev strid mellan Sörli och Högni och Astró. Sörli 

och Högni kämpade mot varandra ingen kunde döda den andre och till slut slöt de 

fosterböderskap. De seglade alla tillsammans till England där Sörli slöt även fred med Högnis 

syster och de arrangerade giftermål familjerna emellan och återvände till var sitt land.  

 

5.2. Islänningasagor 
 

I det följande avsnittet kommer delar av handlingen i Egils saga Skallagrímssonar att 

redovisas. Då sagan huvuddel utspelar sig på Island eller utan kontakt till främmande folk, 

redovisas här episoder som innehåller beskrivningar av möten med främmande folkgrupper 

utförligare och delarna som inte innehåller sådana beskrivningar mer kortfattat.  
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5.2.1. Egils saga Skallagrímssonar 
 

Sagan börjar i Norge med Kveldúlfr, farfar till namnlåtaren till sagan, sagohjälten Egill 

Skallagrímsson. Kveldúlfr är far till två söner, Skallagrímr, Egills far, och Þórólfr. Den 

dåvarande kungen i Norge, Haraldr inn hárfagra, ville få Kveldúlfrs och hans söners stöd i 

kamp och lät därför sända bud till dem. Kveldúlfr och Skallagrímr avböjde dock budet ty de 

ville inte bli kungens ländermän och inte bundna till någon kung. Þórólfr samtyckte dock att 

bli kungens länderman, svor lojalitet till Haraldr och for till kungen till Trondheim. I det 

efterföljande slaget blev Þórólfr sårad och fick som tack ”finnferð ok finnskatt”, rätten till att 

indriva skatt i norra Skandinavien på uppdrag av kungen (ESS.5). Därefter for Þórólfr med ett 

stort antal män till Finnmarken på vintern, ”eigi minna en níu tigu manna. En áðr hafði vanði 

á verit, at sýslumenn höfðu haft þrjá tigu manna, en stundum færa” (ESS.6) (”De var inte färre 

än nittio män. Tidigare hade sedvanan varit att fogdarna hade haft med sig trettio män och 

ibland mindre”, Johansson, 2014, kap.10). Þórólfr träffade finnarna och samlade in skatten 

och drev handel i Finnmarken. När Þórólfr fick veta att kylvingarna hade kommit till 

Finnmarken för att driva handel med finnarna och för att plundra, mötte han dem i strid och 

dödade nästan hundra kylvingar.6 Sedan for Þórólfr söderut och kungen fick skatten från 

Finnmarken samt presenter från lappmarken och skatten var betydligt större än vanligt 

(ESS.9). Den nästa gången Þórólfr for till lappmarken, fick han bud från kung Faravid av 

Kvänlandet som erbjöd Þórólfr en tredjedel av allt byte ifall att Þórólfr kunde tänka sig ta del i 

ett fälttåg med honom (ESS. 10). Under tiden som Þórólfr var borta påverkades kung Haraldr 

dock av Hildirids sönerna som ville förbättra sin egen position vid kungliga hovet. De lät 

kungen tro att Þórólfr hade försnillat delar av den insamlade skatten. På grund av detta fråntog 

kung Haraldr Þórólfr rätten till ”finnferð ok finnskatt” (ESS. 5). Hildirids söner fick då rätten 

till finnfärden från Haraldr, dock var den insamlade skatten betydligt sämre än när Þórólfr 

hade skött skattinsamlingen (ESS. 12). När Þórólfr fick veta detta, återvände han till sin far 

Kveldúlfr, förföljdes dock av kungens män och dödades till slut på Sandnäs av dem. 

Kveldúlfr och Skallagrímr krävde gottgörelse för Þórólfr och for därför till kungens hov men 

kungen vägrade betala gottgörelsen. Kveldúlfr och Skallagrímr fick sin hämnd genom att 

döda kungens män. För att undgå förföljelse bestämde Kveldúlfr och Skallagrímr att bosätta 

sig på Island men Kveldúlfr dog på färden dit. På Island föddes Skallagrímrs två söner, 

Þórólfr och sagohjälten Egill. Om Egills barndom sägs att han var vildsint och att han sitt 

första dråp i sjuårsåldern i en bollspeltävling. Egills äldre bror Þórólfr blev länderman till 

 
6 Finnarna och kylvingarna tas upp i analysdelen. 
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kung Eirikr blóðöx och Egill följde Þórólfr till Norge där han dräpte två av kungens män när 

Þórólfr var borta. Bröderna for sedan på vikingafärd till Baltikum och begav sig därefter till 

England för att stödja den engelska kungen Aðalsteinn i ett inbördeskrig. Þórólfr dödades i 

strid i England och Egill gifte sig med Ásgerðr, Þórólfrs änka. Tillbaka i Norge kom Egill i 

konflikt med kung Eirikr och dödade Rögnvaldr, son till Eirikr. Eirikr fördrevs ur Norge och 

flydde till England där även Egill anlände. Kung Eirikr hotade att döda Egill och Egill fick 

chansen att rädda sitt liv genom att skalda en lovsång på Eirikr, som nu är känd som 

Höfuðlausn, Huvudlösen. Egill lyckades att undkomma på grund av lovsången. Några år 

senare for han till Sverige för att samla in böter på uppdrag av den nya kungen i Norge, 

Hákon. På vägen dit försökte man dräpa Egill, men han lyckades fly. Därefter återvände han 

till Island var han stannade till sin död.  

 

5.3. Vínlandsagor 
 

Här redovisas de två isländska familjesagor som även kallas för Vínlandsagorna, Eiríks saga 

rauða och Grænlendingasaga.  

 

5.3.1. Eiríks saga rauða 
 

Sagan börjar när Auðr den djuptänkta, änka till kung Ólafr den vite kom till Island för att 

bosätta sig där tillsammans med sina män. Sagan fortsätter med att berätta om Þórvaldr och 

hans son Eiríkr den röde som kom till Island på grund av dråp i Norge. Efter Þórvaldrs död 

uppstod konflikter mellan Eiríkr och grannarna, och Eiríkr och hans män dömdes på tinget på 

grund av flera dråp så att de återigen var tvungna att lämna landet. Eiríkr och hans män 

seglade norrut och hittade ett land som de kallade Grönland och bosatte sig där. Någon tid 

senare bestämde sig Þorbjörn Vífilsson, son till en tidigare träl till Auðr den djuptänkta, att 

fara till Grönland för att bosätta sig där, tillsammans med sina män och sin dotter Guðriðr. 

När de kom till Grönland var det hungersnöd där och Þorbjörn och Guðriðr stannade hos en 

man som hette Þórkell som bjöd spåkvinnan Þorbjörg hem till sig. Þorbjörg behövde en 

person att hjälpa henne att spå, och Guðriðr fick hjälpa henne trots att hon själv var kristen. 

Þorbjörg berättade för Guðriðr att hon skulle ha ett kortvarigt gifte på Grönland och att hon 

skulle återvända till Island senare i livet. Eiríkr den röda fick två söner på Grönland, varav en, 

Leifr, seglade till Norge för att träffa kung Ólafr Tryggvason. På vägen till Norge fick Leifr 
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ett barn på Hebriderna som senare sändes till Grönland. I Norge träffade Leifr kung Ólafr 

Tryggvason som bad Leifr att förkunna den kristna tron på Grönland. På vägen till Grönland 

kom Leifr till ett okänt land där vinträd och självsådda veteåkrar fanns (ESR. 1). Leifr 

återvände till Grönland och berättade om både den kristna tron och det okända landet som han 

hade hittat. Leifs bror, Þorsteinn Eiríksson, ville då fara för att leta efter det paradisiska 

landet, men färden fick inte framgång och Þorsteinn återvände till Grönland utan att ha hittat 

det okända landet. Þorsteinn Eiríksson gifte sig därefter med Guðriðr, men dog på grund av 

sjukdom kort därefter, återuppstod dock och berättade för Guðriðr att hon skulle få en 

framgångsrik framtid och att hon inte skulle gifta sig med en grönländsk man (ESR. 2). 

Guðriðr gifte sig med Þorfinn Karlsefni, som kom från Island till Grönland. Karlsefni 

bestämde sig att fara och leta efter Vínland, som det okända landet som upptäcktes av Leifr då 

kallades. Karlsefni och hans män seglade väster- och söderut och benämnde landområden som 

de hittade på vägen. I en vik sände de två skottar, Haki och Hekja som Leifr hade fått av kung 

Ólafr Tryggvason, till lands och lät skottarna utforska landet och efter tre dagar kom de 

tillbaka med vindruvor och självsått vete (ESR.3). Karlsefni och hans män seglade vidare till 

ett fågelrikt ställe som de kallade för Straumsfjörðr och där de bestämde sig att bosätta sig 

(ESR. 3). På vintern blev det ont om mat och Þórhall, en av Karlsefnis män, gick vilse och 

när de hittade honom rabblade han något och betedde sig inte som vanligt (ESR. 3). 

Karlsefnis män hittade en val, dock blev alla som åt av den sjuka (ESR. 3). Þórhall bestämde 

sig att återvända hem, men strandade på Irland var han och hans män förslavade. Karlsefni 

seglade söderut till ett ställe som de kallade för Hóp och där det fanns vinstockar och 

självsådda veteåkrar. De stannade där en halv månad till och upptäckte nio skinnbåtar med 

människor i som viftade med trän medsols (ESR.4). Snorri, en av Karlsefnis män antog att 

viftandet medsols kunde vara ett fredstecken och lät hålla upp en vit sköld som svar. 

Människorna i skinnbåtarna rodde fram mot landet, stannade en kort tid och rodde söderut 

igen (ESR. 4). Efter vintern kom människorna i skinnbåtarna igen till Hóp, men nu kom 

många fler och återigen viftade de med trän och Karlsefni lät svara på samma sätt som förut. 

Det okända folket ville handla med norrmännen och ville helst ha rött tyg och vapen, vilket 

Karlsefni förbjöd sina män att sälja (ESR. 5). Folket bytte skinn mot rött tyg och brydde sig 

inte när det blev ont om tyg och gav lika mycket för mycket mindre tyg (ESR.5). Sedan blev 

de dock skrämda av en tjur som norrmännen hade tagit med sig och rodde söderut (ESR.6). 

Efter tre veckor återvände de viftande med trän motsols som norrmännen antog var ett tecken 

för strid och de svarade med en röd sköld. Skrälingarna, som folket då kallades, hade 

stenslungor och Karlsefni och hans män blev skrämda och flydde från striden. Freydís, en 



29 
 

kvinna som var med i Karlsefnis manskap, kom ut och gick in i skogen där hon mötte 

skrälingarna. Gravida Freydís hittade ett svärd och vände sig mot skrälingarna, blottade ett 

bröst och slog svärdet mot bröstet, vilket skrämde skrälingarna så att de flydde till sina båtar 

och rodde söderut (ESR. 6). Karlsefni och hans män seglade därefter norrut och upptäckte 

fem skrälingar på en strand och dödade dem (ESR. 6). De kom till Straumsfjörðr och lämnade 

Guðriðr och hundra män, men Karlsefni och några män seglade norrut och kom till en strand, 

där de såg en enfoting som kom dit de stannade, sköt en pil på Þorbrand, son till Eiríkr den 

röde, som dog kort därefter (ESR. 7). Männen förföljde enfotingen, men den försvann och 

männen återvände till båten (ESR. 7). De for tillbaka till Straumsfjörðr och på vägen till 

Grönland hittade de fem skrälingar och lyckades fånga två pojkar som de döpte och lärde dem 

sitt språk (ESR. 7). Pojkarna berättade att de inte bodde i hus utan i grottor och hålor, och att 

det fanns två skrälingskungar och berättade om ett land mitt emot deras eget land som 

norrmännen ansåg måste ha varit Hvítramannaland (ESR. 7). Guðriðr och Karlsefni bosatte 

sig på Island.  

 

5.3.2. Grænlendingasaga 
 

Sagan börjar med Herjúlfr som for med sin familj till Grönland, tillsammans med Eiríkr den 

röde och hans familj. Bjarni, son till Herjúlfr, ville segla från Island till Grönland, men 

tappade riktningen och kom till ett land som han tyckte inte kunde vara Grönland och for ut 

på havet igen och kom till slut till sin fars bostad på Grönland. Bjarni träffades med Eiríkr den 

rödes son, Leifr, och berättade om sina färder, varpå Leifr bestämde sig att leta efter nya 

länder till väster. Eiríkr vägrade att följa med på färden och så seglade Leifr bort tillsammans 

med 35 män och en man från söder med namnet Tyrkir. De kom till landet som Bjarni hade 

upptäckt tidigare och kallade det för Helluland. De for vidare och gick i land på en ö där de 

bestämde sig att bygga hus då landet verkade vara fruktbart. Leifr skickade hälften av 

manskapet ut för att utforska landet och en dag hände det att Tyrkir saknades (GS. 1). Leifr 

letade efter honom och till slut kom Tyrkir fram till honom och Leifr frågade honom varför 

han kom så sent. Tyrkir började prata tyska som ingen kunde förstå, innan han svarade på 

norrönt att han hittat vinträd och vindruvor (GS. 1). Männen plockade då vindruvor, kallade 

landet Vínland och började segla tillbaka till Grönland. På färden dit hittade de några 

skeppsbrutna som de tog med sig till Grönland. Leifrs bror Þorvaldr bestämde sig att också 

segla till det nya landet och så gjorde han. Þorvaldr och hans män hittade inga mänskliga 
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bosättningar men fann en kornbod på en ö (GS. 2). De stannade på stället där Leifr tidigare 

hade byggt hus och seglade vidare sommaren därefter och kom till en skogbevuxen udde var 

de gick till land och hittade tre skinnbåtar på stranden med tre män liggandes under varje båt 

(GS. 2). De delade upp manskapet och grep alla män förutom en som kunde fly och dödade 

alla främlingar (GS. 2). Norrmännen trodde sig kunna se ”upphöjningar” inne i fjorden och 

tyckte att det kunde vara bosättningar (GS. 2). Sedan blev de trötta och somnade tills de hörde 

en röst som uppmanade Þorvaldr att vakna och segla bort (GS. 2). De vaknade och såg ett otal 

skinnbåtar som kom inifrån landet och Þorvaldr uppmanade sitt manskap att försvara sig 

själva och båtarna men att inte aktivt angripa folket som nu kallas för skrälingar (GS. 2). 

Skrälingarna flydde bort efter en stund och Þorvaldr dog av ett pilskott från skrälingarna och 

begravdes på Vínland. De övriga återvände till Grönland. Þorsteinn, bror till Leifr Eiríksson, 

ville då också fara till Vínland och tog med sig hustrun Guðríðr och 25 män, men de tappade 

riktningen och hittade inte till Vínland och fick återvända till Grönland. Þorsteinn hittade 

ingen bostad till sig själv och sin familj, och stannade till slut på inbjudan av en grönländsk 

man som kallade sig för Þorsteinn den svarte hos honom och hans fru (GS. 3). Både Þorsteinn 

den svartes fru och Þorsteinn dog samma vinter på grund av sjukdom, men Þorsteinn 

återuppstod och förutsade att Guðríðr skulle gifta sig med en isländsk man. Kort därefter kom 

Þorfinnr Karlsefni från Island till Grönland och gifte sig med Guðríðr och for därefter med 

Guðríðr och sina män till Vínland där de bodde i husen som Leifr tidigare hade byggt. De 

hade gott om mat ty de hittade en val och vilt såväl som vindruvor. Efter den första vintern 

kom skrälingarna till dem, men Karlsefnis tjur som betade i närheten skrämde dem och de 

ville fly in i husen men Karlsefni lät försvara dörren och ”Hvárigir skilðu annars mál” (GS. 4) 

(”Ingen förstod den andres språk”, Johansson, 2014, Kap. 6). Skrälingarna erbjöd därefter sina 

skinnvaror i utbyte mot vapen, men Karlsefni förbjöd sina män att utbyta vapen mot 

skinnvaror (GS. 4). Karlsefni gav mjölkvaror till skrälingarna i utbyte mot skinnen och ”Nú 

var sú kaupför Skrælinga, at þeir báru sinn varning í brott í mögum sínum, en Karlsefni ok 

förunautar hans höfðu eftir bagga þeira ok skinnvöru” (”Handeln med skrälingarna gick till så 

att de bar bort sina varor i magen, och Karlsefni och hans män behöll deras packar och 

skinnvaror.”, Johansson, 2014, Kap. 6). Skrälingarna försvann sedan och kom tillbaka med en 

ännu större skara i början av andra vintern och återigen bytte de skinnvaror mot mjölkvaror. 

Karlsefnis hustru, Guðríðr, satt på samma tid inne i huset med sin son när en okänd kort 

kvinna med en svart kjol, ljusbrunt hår och stora ögon kom in (GS. 4). Hon frågade Guðríðr 

efter namnet och Guðríðr svarade, varpå kvinnan påstod att hennes namn också var Guðríðr 

(GS. 4). När en skräling dödades av en av Karlsefnis män och oro uppstod, försvann kvinnan 
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tillsammans med alla skrälingar utan att någon annan än Guðríðr hade sett henne (GS. 4). 

Efter dråpet av skrälingen misstänkte Karlsefni att skrälingarna skulle återvända med fientliga 

avsikter och lät därför hugga upp en röjning så att de kunde försvara sig mot skrälingarna. 

Skrälingarna återvände och det blev strid och många skrälingar dödades. En av skrälingarna 

hittade en yxa och slog den mot sin kamrat varpå denne dog. En stor och vacker skräling som 

Karlsefni antog vara hövding kastade yxan i sjön och skrälingarna flydde tillbaka in i skogen 

(GS. 4). Efter vintern bestämde norrmännen sig för att återvända till Grönland och så hände 

det. På Grönland anlände två bröder från Island, Helgi och Finnbogi och systern till Leifr, 

Freydís, och det överenskom med dem att man skulle segla till Vínland med 30 män var och 

en. Freydís tog med sig 35 män och när de kom till bostaden Leifr hade byggt, insisterade 

Freydís att bröderna skulle bygga egna hus istället för att använda de existerande husen. En 

tidig morgon gick Freydís till Finnbogi för att köpslå med honom om hans skepp och han gick 

med på det. När hon återvände till sin man låtsades hon att Finnbogi hade slagit henne och lät 

sina män döda bröderna och deras män. Ingen av männen ville döda kvinnorna som var med, 

varpå Freydís själv dödade dem. Hon mutade sina män för att dölja sina illdåd, men det tog 

sig ändå ut. Karlsefni seglade emellertid till Island med Guðríðr och där stannade de till sin 

död.  

 

6. Analys av de valda sagorna 
 

Som tidigare sagts är en analys av sagorna inte lätt, då kristna förställningar blandar sig med 

hedniska myter, och realistiska beskrivningar står tillsammans med uppenbarligen fantastiska 

episoder. Ändå innehåller sagorna värdefulla informationer om norrmännens relationer till 

främmande folk, och kommunikation folken emellan eller om sagoförfattarnas förställning 

och värdering av dessa relationer som kan synliggöras genom noggrann analys av 

sagoavsnitten.  

I det följande kommer de enskilda sagorna att analyseras, olika former av kontakter och 

relationer mellan norrmän och främmande folk att beskrivas, kommunikationen mellan 

nordiska och inhemska personer att redovisas och resultaten relateras till både 

forskningslitteraturen och litteraturen om andra upptäckarnas kontakter med inhemska folk.  
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6.1. Sörla saga sterka 
 

Den första sagan, Sörla saga sterka är alltså en av de yngsta fornaldarsagorna och är en 

jämförelsevis svårläst och svårtolkad text på grund av de många fantastiska episoderna, de 

snabbt växlande handlingsplatserna och de många olika aktörerna som ofta dyker upp utan 

introduktion eller med endast en kort introduktion. Trots att sagan räknas som en 

fornaldarsaga och baserar på den äldre Sörla Þáttr, anses Sörla saga sterka innehålla många 

element som snarare påminner om de mer fantastiska och mer kontinentaleuropeiska 

riddarasagorna. Sålunda skriver Rudolf Simek och Hermann Pálsson om sagan: ”Im 

Gegensatz zu dieser älteren Geschichte verzichtet aber der Autor der S.s.s. auf jedwede tiefere 

Motivation der Handlung, sondern zeigt die selbe Vorliebe für die Aneinanderreihung von 

Kämpfen und exotischen Schauplätzen wie viele der originalen Riddarasögur” (Simek & 

Pálsson, 1987, s. 328). På grund av detta är ett kritiskt perspektiv på sagornas beskrivningar 

nödvändigt.  

Sålunda beger sig sagohjälten Sörli med sina män på vikingafärd, hamnar i dimma på havet 

och anländer till slut på ett land som Sörli vill utforska (SSS. 1). På denna tur stöter de på tolv 

människor som dyker upp utan att norrmännen lagt märke till att det fanns människor i 

området. Människorna beskrivs som ”svartir […] ok illiligir ásýndum, ekkert hár á höfði, 

brýnnar hengu allt á nef niðr, augun gul sem í ketti, en tennrnar sem kalt járn” (SSS. 1) (”sorte 

med onde ansikter, ikke noe hår på hodet, bryna hang ned på nesa, øynene var gule som en 

katts og tennene som kaldt jern”; Nilssen & Ólafsson, 2006: Kap. 2). De främmande 

människorna som i nästa avsnitt kallas för blámenn (SSS. 1) (”Blåmen”; Nilssen & Ólafsson, 

2006: Kap. 2) och därmed identifieras som invånare av Afrika (Jakobsson, 2001, s. 100) ”tóku 

[þeir] allir at hrína mjök grimmiliga ok eggjandi hverr annan” (SSS. 1) (”tok [de] til å skrike 

svært skremmende og egget hverandre”; Nilssen & Ólafsson, 2006: Kap. 2). Sörli uppmanar 

sina män att inte låta skrämma sig och det blir strid mellan de inhemska männen och 

norrmännen.  

Redan i den fysiska beskrivningen av blåmännen blir det uppenbart att de förknippas med 

negativa, skrämmande egenskaper, då det betonas att de har onda ansikten och ögonen 

jämförs med kattögon som tydlig visar att sagoförfattaren uppfattade personerna som inte fullt 

ut mänskliga. Själva kommunikationen består av skrikande och upphetsande aktioner som 

verkar skrämma norrmännen men inga direkta kommunikationsförsök från norrmännens sida 

nämns (SSS. 1). I striden framstår blåmännen som nästan övernaturligt starka så att Sörlis tolv 
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män dödas medan Sörli ”lék [hann] við þá sem león við sauði” (SSS. 1) (”lekte med dem som 

en løve leker med en sau”; Nilsson & Ólafsson, 2006: Kap. 2) och till slut dödas alla blåmän. 

Trots blåmännens skrämmande uppträdande och skadliga beteende klarar Sörli som den 

begåvade sagohjälten han är att inte bara att överleva attacken utan även att krossa 

antagonisterna.  

I sagans nästa episod som behandlar mötet mellan Sörli som arketyp för norrmän och 

inhemska karaktärer stöter Sörli på två varelser som vistas i en grotta, en ”jötun” och ”eina 

kerlingu” (SSS. 2) (”jotun”, ”kjerring”; Nilsson & Ólafsson, 2006: Kap. 3). Trots att de 

beskrivs som övernaturliga varelser visar de till en viss grad vara mänskliga, men med 

främmande beteende. Sålunda ligger jätten i sängen men käringen förbereder ”mannakjöt” 

(SSS. 2) (”menneskekjøtt”; Nilsson & Ólafsson, 2006: Kap. 3). Kärringen och jätten samtalar 

och Sörli förstår utan svårigheter vad de säger, vilket passar till tesen som diskuteras av 

Eleanor Barraclough, att ”’the type of hero cultivated in Icelandic romance is a polyglot, a 

traveler who couples physical and intellectual prowess’” (Barraclough, 2017, s. 213). Detta 

visar sig vara sant i fallet av sagohjälten Sörli som uppenbarligen inte bara är otroligt stark 

utan också verkar kunna förstå fantastiska varelser i ett främmande land. Jätten avslöjar att det 

var han som lät Sörlis skepp hamna i dimman på havet för att kunna äta mer människokött 

(SSS. 2). Ännu en gång framställas platsen som Sörli anlänt till, Afrika, som skadligt och 

befolkat av onda, för norrmännen farliga personer och varelser. När Sörli hör detta hoppar han 

in i grottan och dödar jätten, kämpar mot käringen men låter käringen leva i utbyte mot 

rikedomar och övernaturliga artefakter.  

Återigen har Sörli inga svårigheter att verbalt kommunicera med den främmande varelsen och 

käringen kommer med många rikedomar ”at eigi muni meiri ríkdómr í Arabíaríki í einum stað 

saman komit en nú sá hann” (SSS. 3) (”at ingen steder i Arabiariket kunne det være større 

rikdommer enn han så her”; Nilsson & Ólafsson, 2006: Kap. 4). Käringen berättar för Sörli att 

landet han kom till är ” Bláland ok því stjórni sá konungr, er heitir Estróval inn mikli, einn inn 

mildasti herra í þessum parti heimsins” (SSS. 3) (”Blåland, og konge her er Estroval den 

store, en av de mest gavmilde i denne delen av verden”; Nilsson & Ólafsson, 2006: Kap. 4). 

Kontakten och verbala utbyten mellan de inhemska människorna och norrmännen gör att 

landet ter sig mindre främmande och ”den andre framstår då som mindre skrämmande” 

(Hanselmann, 2005: 90), vilket även är fallet beträffande kontakten mellan britterna och 

aboriginerna i Australien i slutet av 1800-talet som beskrivits i avsnitt 3.1 (Lewis, 2005, s. 

37f.).  
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I samma samtal erkänner käringen som nu kallar sig för Mána att hon och jätten hade använt 

magi för att locka med sig skepp och människor för att röva rikedomar (SSS. 3). Att de 

fantastiska varelserna i det perifera landet använder sig av magi passar till de kosmologiska 

förställningarna som har tagits upp i det här arbetet i avsnitt 3.2. Användningen av magi 

förstärker skillnaden mellan norrmännen och de regioner de är bosatta i och de främmande, 

perifera länderna och de personer och varelser som bebor dessa länder, och personerna där 

kan ännu tydligare klassificeras som främmande, inte minst på grund av att i varje fall några 

av dem bor i grottor och därmed i primitiva bostäder. Sverrir Jakobsson har argumenterat för 

att boendet i jorden eller i grottor inte nödvändigtvis måste anses som negativt eftersom ”the 

simplicity of the cave-dwellers is acceptable unto God” (Jakobsson, 2001, s. 96), men det 

faktum att jätten och käringen å ena sidan håller sig med fantastiska rikedomar och å andra 

sidan ändå väljer att bo i en grotta, tyder nog på primitivitet.  

I sagan återvänder Sörli sedan till Norge men seglar efter en period tillbaka till Afrika för att 

hämta en kappa med magiska egenskaper som käringen Mána lovat ge honom (SSS. 4). 

Kappan ska göra Sörli osårbar och Mána konstaterar vid överlämnandet att hon hade hämtat 

kappan ” út á Serkland til Maskaberts keisara, ok þau bar forðum inn mikli kappi Pantíparus, 

sem eftir Agamemnon keisara stýrði Grikklandi” (SSS. 4) (”Serkland hos keiser Maskabert, 

og disse brukte i fordums tid den store krigeren Pantiparus, som etter keiser Agamemnon 

styrte Grekenland”; Nilsson & Ólafsson, 2006: Kap. 6). Denna beskrivning understryker 

exotismen i sagan och skapar återigen bilden av periferins magiska egenskaper samt anknyter 

till kända antika mytiska personligheter som var kända till sagans läsare.  

Tillbaka i Norge får kung Haraldr bud att två bröder som kallas för Tófi och Garðarr kom till 

Norge ”af Morlandi” (SSS. 5) (”fra Morlandet”; Nilsson & Ólafsson, 2006: Kap. 7) med 

tolvtusen män för att Garðarr ville gifta sig med Haraldrs dotter Steinvör. Det är 

anmärkningsvärt att uppenbarligen afrikanska kämpare har tagit sig till Norge, men som 

tidigare anmärkt var sagoförfattarna förmodligen väl medvetna om att det hade funnits 

afrikanska personer i Norge (Jakobsson, 2001, s. 100). Garðarr beskrivs som ont troll och stor 

berserk (SSS. 5), vilket i sig är anmärkningsvärt eftersom berserkar ofta förknippats med 

hedendomen men oftast med nordiska hedniska personer. Det är dock möjligt att den 

egentliga betydelsen och den ursprungliga innebörden av berserk-begreppet över tid 

förändrats, så att författaren av den relativt unga Sörla saga sterka använde begreppet för att 

uttrycka karaktärernas onda personlighet och hedniska orientering.  
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Kung Haraldr möter bröderna tillsammans med Sörlis far Erling i strid. I brödernas manskap 

befinner sig en man som kallas för Loðinn från Polen (SSS. 6) som beskrivs som enormt stor 

och med ”illiligrar ásýndar” (SSS. 6) (”skremmende utseende”; Nilsson & Ólafsson, 2006: 

Kap. 8). Att det betonas att Loðinn är från Polen, det vill säga ett land som delvis hörde till 

periferin förstärker intrycket att sagans författare knyter ont uppträdande och ovanliga 

egenskaper till personernas status just som främmande. Trots Loðinns storlek och 

skrämmande uppträdande klarar dock Sörli av att döda mannen varpå Tófi blir rasande, och 

Sörli och Tófi kämpar hårt och kampen är länge oavgjord, för att både Tófi och Sörli besitter 

artefakter med magiska egenskaper som gör dem odödliga (SSS. 6). Det är förmodligen ingen 

slump att personerna som äger sådana magiska artefakter antingen kommer från Afrika eller 

har kontakter med Afrika. Återigen förknippas det främmande, i det fallet Afrika, med 

främmande, magiska egenskaper. Sörli säger i kampens förlopp till Tófi: ”Þat hugða ek at 

sögnum, at engir í heiminum mundu meiri menn en þeir af Afríka, en nú lízt mér þat lygar ok 

it mesta drafl, ef þú hefir eigi meira þrótt en nú hefir þú í frammi látit, svá mikill garpr sem þú 

þykist vera” (SSS. 6) (”Det mener jeg er sagt at ingen menn i verden er mektigere enn de fra 

Afrika, men nå ser jeg at det er løgn og fjas for du har ikke mer styrke enn du har vist nå, så 

du er ikke så djerv som du later som”; Nilsson & Ólafsson, 2006: Kap. 8). Tófi verkar förstå 

precis vad Sörli säger eftersom han reagerar genom att återigen bli rasande, vilket verkar som 

en rimlig reaktion på ett sådant tilltal (SSS. 6). Norrmännen och främmande personer verkar 

inte ha några svårigheter att verbalt kommunicera med varandra, och språken som de talar 

verkar enligt sagan antingen vara ett och samma språk eller åtminstone ömsesidigt förståeliga 

språk.   

Sagans sista episod som innehåller en person som markeras till en viss utsträckning som 

främmande behandlar kampen mellan konungasonen Högni och kung Erlings man från 

Finnmarken, Sverrir. Finnmarken framställer regionerna i norra Norge som är hem för 

personer som kan identifieras som finska eller samiska. Sverrir som är från Finnmarken 

utmärker sig i kampen därför att han kan försvinna ner i jorden, byta gestalt till en djurgestalt, 

ett lejon (SSS. 7). Sverrir kämpar mot Högni i lejongestalt tills Högni råkar döda Sverrir, 

varpå ”spýr dýrit eitri með ógurligum frýsingum ok dimmri svælu” (SSS. 7) (”spyr dyret gift 

med skremmende fresinger og tjukk, svart røyk”; Nilsson & Ólafsson, 2006: Kap. 18). Även 

vid detta tillfälle framstår den person som kan antas vara icke-nordisk som magiskt begåvad 

och farlig även efter döden. Då norra Skandinavien enligt den kristna medeltida kosmologin 

uppfattades till hörande till periferin, visar denna episod återigen att personer i eller från 
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perifera länder och regioner uppfattas som övernaturligt begåvade, farliga och främmande i 

både till gestalt och i beteende.  

Sörla saga sterka är inte en saga som innehåller många realistiska episoder och beskrivningar, 

men genom noggrann analys av texten är det möjligt att konstatera att sagan i hög grad följer 

föreställningarna som tidigare i den här uppsatsen har identifierats som delar av den kristna 

medeltida kosmologin. Sålunda framställs personerna eller varelserna från främmande, 

perifera länder som annorlunda både till utseende och beteende som begåvade med ovanliga 

kroppsliga och inre egenskaper såsom onda ansikten, enorm storlek och magiska egenskaper. 

Personerna från främmande länder och regioner identifieras som ’de andra’ i sagan och är för 

det mesta farliga för norrmännen, förutom sagohjälten som är en idealbild av en viking i den 

kristna författarens världssyn och förmår besegra alla främmande och inhemska personer 

antingen genom att döda dem eller få dem att underordna sig.  

Realistiska möten och realistisk kommunikation står tydligen inte i sagans fokus; det enda 

mötet som får anses vara mera realistiskt är Sörlis första möte med tolv blåmän. Det kan antas 

att våldsamma möten mellan norrmän och inhemska folk förekom och att det inte alltid 

funnits föregående kommunikationsförsök. Vid alla andra möten med främmande människor 

verkar sagohjälten dock kunna språkligt förstå de afrikanska personerna, och vice versa, utan 

större problem, vilket inte är särskilt sannolikt. Sörla saga sterkas episoder om möten mellan 

norrmän och främmande människor bör alltså ses ur ett kosmologiskt perspektiv och 

beskrivningarna bör inte anses som särskilt realistiska.  

 

6.2. Egils saga Skallagrímssonar 
 

Till skillnad från Sörla saga sterka anses Egils saga Skallagrímssonar vara en relativt 

realistisk saga. Egils saga som troligtvis skrevs av islänningen Snorri Sturluson berättar om 

skatteindrivning och handel i Finnmarken, ett huvudsakligen finskt och samiskt område. Detta 

innebär att sagan inte skildrar inledande kontaktmöten utan att den beskriver umgänget med 

närliggande men etniskt, kulturellt och språkligt främmande personer. I de excerpter ur sagan 

som sammanställdes för detta arbetet inkluderas flera episoder där inga möten skildras utan 

personer introduceras som har binamn som hálftröll eller hálfbergrisi (ESS. 1; ESS. 2). Dessa 

stycken inkluderas eftersom -tröll och -bergrisi vanligtvis är binamn som ges till personer av 
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icke-nordiskt, i synnerhet samiskt eller finskt påbrå (Pálsson, 1999, s. 31ff.).7 Detta visar att 

samiska eller finska personer och norrmännen hade närmare kontakter under en längre period 

och att även giftermål eller interetniska relationer förekom. Trots detta är det talande att 

binamnen som ges till personer av samiskt eller finskt påbrå relaterar till fantastiska, mytiska 

varelser som samtidigt understryker deras perifera egenskaper och deras status som ”de 

andra”.  

Sagans i sammanhanget mest relevanta episoder behandlar dock ”finnferð ok finnskatt” (ESS. 

3) (”finnfärd och finnskatt”; Johansson, 2014: Kap.7). Om detta berättas i sagan att det är 

utvalda norrmän som får rätten till att gå på finnfärden och indriva skatten av finnarna, det vill 

säga antingen samerna, samerna eller finländare, eller både samerna och finländare (Aalto, 

2010, s. 117). Sålunda berättas det att kungen ger sina ländermän ”finnferð, konungsýslu á 

fjalli ok finnkaup” (ESS. 4) (”rätt till finnfärder i fjälltrakterna och handeln med finnarna”; 

Johansson, 2014: Kap. 8). I sagan får sagohjälte Egils farbror þórólfr rätt till finnfärden med 

samma villkor som den tidigare ländermannen (ESS. 5).  

På vintern gör þórólfr färden i fjällen ”með [sér] lið mikit, eigi minna en níu tigu manna. En 

áðr hafði vanði á verit, at sýslumenn höfðu haft þrjá tigu manna, en stundum færa. Hann hafði 

með sér kaupskap mikinn. Hann gerði brátt stefnulag við Finna ok tók af þeim skatt ok átti við 

þá kaupstefnu. Fór með þeim allt í makendum ok í vinskap, en sumt með hræðslugæði” (ESS. 

6) (”[…] med ett stort följe. De var inte färre än nittio män. Tidigare hade sedvanan varit att 

fogdarna hade haft med sig trettio män och ibland mindre. Han hade med sig mycket 

handelsvaror. Han ordnade snart ett möte med finnarna och tog skatt av dem och gjorde 

affärer med dem. Allt förflöt lugnt och vänskapligt, men en del var rädda”; Johansson, 2014: 

Kap.10). Denna episod kan ge en bild av hur skatteindrivningen sett ut. Ländermännen som 

innehaft rätten till finnfärd och finnskatt verkar ha regelbundet gjort färder med kring trettio 

män till Finnmarken för att handla med samerna och finländarna och för att indriva skatten.  

Att þórólfr har med sig många handelsvaror verkar vara anmärkningsvärt enligt sagan, vilket 

tyder på att det inte var vanligt att ländermännen drev handel med den i Finnmarken bosatta 

befolkningen. Dessutom beskrivs þórólfrs finnfärd som lugn och vänskaplig, vilket verkar 

anmärkningsvärt och möjligen ovant för författaren. Samtidigt betonas att en del av 

befolkningen var rädd, vilket tyder på en ambivalent och delvis våldsam relation mellan 

 
7 Se även (Keil, 1931), och (Heinzmann, 2004, s. 535– 544.) för mer information om personnamn och namnens 
betydelse inom det medeltida nordiska samhället. 
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norrmännen och samerna. Att handelsvarorna och färdens lugna förlopp lyfts fram förstärker 

intrycket av att förhållandet mellan samer och norrmän vanligtvis var präglat av rädsla och av 

skatteindrivningen från norrmännens sida.  

I denna episod finns inga indikationer på hur själva kommunikationen gick till, men att sagan 

beskriver samernas känslor tyder på att de hade personlig kontakt med samerna. Vidare 

skildrar sagan þórólfrs färd ”um mörkina” (ESS. 7) (”i skogstrakterna”; Johannson, 2014: 

Kap. 10) där ”spurði hann, at Kylfingar váru austan komnir ok fóru þar at finnkaupum, en 

sums staðar með ránum.“ (ESS. 7) (”hörde han att kylvingarna hade kommit österifrån och 

drev handel med finnarna och att de plundrade på en del ställen”; Johansson, 2014: Kap. 10). 

Det var alltså inte enbart norrmännen som utnyttjade samerna utan också andra närliggande 

andra befolkningar.8 Þórólfr ”setti til Finna” (ESS. 7) (”sände finnar”; Johansson, 2014: Kap. 

10) för att hålla kylvingarna under uppsikt, vilket innebär en personlig kontakt och åtminstone 

en minimal verbal kommunikation. Beskrivningen upplyser inte om þórólfr använde sig av 

tolkar, om han själv kunde samiska eller finska eller om någon av samerna eller finnarna 

kunde nordiskt språk. Þórólfr förföljer och dödar till slut alla kylvingar och tar varorna som de 

hade med sig (ESS. 7). Detta tyder på att det först och främst var av ekonomiska skäl som 

þórólfr hjälpte samerna och finnarna genom att döda kylvingarna och inte enbart av 

medmänskliga skäl. Þórólfr samlar ihop finnskatten och låter skatten lämnas till kungen samt 

några skinn som presenter, och skatten som þórólfr samlat in beskrivs som mycket större än 

tidigare och av bättre kvalitet (ESS. 8).  

Vintern därefter går þórólfr på finnfärd igen med ännu fler män och det skildras att han ”átti 

kaupstefnu við Finna ok fór víða um mörkina” (ESS. 9) (”hade handelsmöte med finnarna 

liksom föregående år och for vida omkring i skogarna”; Johansson, 2014: Kap. 14). Denna 

beskrivning antyder att det fanns både fasta marknadsplatser och att norrmännen drev in 

skatten genom att fara genom regionen och möta de beskattande personer personligen. Att 

handelsmöten organiseras med finnarna förutsätter en viss planering som säkerligen gick bäst 

att utföra med verbal kommunikation. Då handelsmöten verkar vara en årligt eller åtminstone 

regelbundet återkommande händelse, finns anledning att tro att samerna, finnarna och 

norrmän var väl bekanta med varandra och att troligtvis åtminstone några individer kunde den 

 
8 Kylvingarnas ursprung och identitet är omdiskuterade inom forskningen, här hänvisas till (Andersson, 2000, s. 
520–522.) och till (Holm, 1993, s. 85–101) som ytterligare diskuterar problemen kring identifieringen av kylvingarna. 
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andras språk eller några ord.9 Trots att detta kan antas beträffande relationen mellan finnar 

och norrmän omnämns själva kommunikationsprocessen inte i Egils saga Skallagrímssonar.  

Efter handelsmöten med samerna och skatteindrivningen kommer några kväner fram till 

þórólfr ”ok sögðu, at þeir váru sendir til hans ok þat hafði gert Faravið konungr af Kvenlandi, 

sögðu, at Kirjálar herjuðu á land hans, en hann sendi til þess orð, at Þórólfr skyldi fara þangat 

ok veita honum lið” (ESS. 9) (”och sade att de var sända till honom av Faravið som var kung 

av Kvänland. De sade att kirjaler härjade i hans land och att han sände bud att þórólf skulle 

komma för att ge honom stöd”; Johansson, 2014: Kap. 14). Till skillnad från 

kommunikationen kring skatteindrivning och handelsmöten med samerna finns här tydligt 

belägg för verbal kommunikation mellan kväner och norrmän, vilket förutsätter gemensamma 

språkkunskaper eller tolkar. Samtidigt visar denna episod att regionen var befolkad av flera 

olika folkgrupper, så att det är möjligt att det var helt nödvändigt att verbalt kunna 

kommunicera, åtminstone med några ord på varandras språk. Att kvänerna ber norrmännen 

om hjälp och erbjuder rika gentjänster för hjälpen, kan tyda på att folken i området 

accepterade norrmännen som betydande makt i regionen vilket i sin tur kunde ha påverkat 

språkvalet vid kommunikationen. 

I Egils saga Skallagrímssonar får Hildiridasönerna rätten till finnfärden efter att þórólf har 

fallit i onåd på grund av Hildiridasönernas konspiration. Detta tyder på att finnfärderna har 

varit lukrativa för norrmännen som hade rätt till dem, så att det ligga nära till hands att de 

rättsinhavande män utnyttjade och pungslog den skattebetalande befolkningen. Om 

Hildiridasönernas finnfärd berättas att ”Þótti Finnum miklu minni vegr at þessum 

sýslumönnum en þá er Þórólfr fór. Greiddist allt miklu verr gjald þat, er Finnar skyldu reiða.” 

(ESS. 11) (”Finnarna tyckte att de här fogdarna hade mycket mindre värdighet än þórólf haft, 

och de betalade mycket mindre skatt än de skulle ha gjort”; Johansson, 2014: Kap. 17). Detta 

antyder att skatten inte var ett fast belopp utan varierande. Samtidigt visar detta att samerna 

till en viss grad kunde utnyttja skatteindrivarnas till exempel militära svagheter och att de 

förväntade sig en viss status av kungens skatteindrivare. Hildirids söner förklarar den 

minskade skatten för kungen på så sätt att de framstår att samerna betalade skatt till þórólfr 

istället för att betala den till dem och att þórólfr även ”Hafði [hann] kaup öll“ (ESS. 12) 

 
9 Se även: (Kusmenko & Riessler, 2000, s. 209–224.) 
samt (Luobbal Sámmol (Aikio), 2019), som behandlar lingvistiska relikter som visar på språklig kommunikation 
mellan norrmän och samer. Detta tema skulle kunna belysas ytterligare men i detta sammanhang går jag inte 
vidare på det spåret.  
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(”[han] övertog all handel”; Johansson, 2014: Kap. 17). Att Hildiridarsönerna påstår att det är 

möjligt för þórólfr att ta över all handel och skatteindrivningen implicerar att både handel och 

skatteindrivningen till en stor del berodde på personliga kontakter med samerna, vilket 

återigen förutsätta en verbal kommunikation.  

Trots att beskrivningarna om finnfärden i Egils saga Skallagrímssonar ofta räknas som 

realistiska, innehåller episoderna nästan inga belägg för hur själva kommunikationen ägde 

rum. Det kan antas att åtminstone några individer kunde den andras språk, vilket styrks av 

belägg för lånord både i det samiska språket och i nordiska språken, dock berättar sagan lite 

om detta. Sagan antyder att åtminstone kvänerna och norrmännen kommunicerade verbalt 

men även vid detta tillfället nämns det inte om det var kvänerna som samtalade på norrönt 

eller om det var norrmännen som kunde kvänernas språk eller om det fanns tolk. Då sagan 

berättar om relationen mellan folkgrupper som hade bebott ungefär samma område under en 

viss period är sagan inte lämplig för att analysera inledande kontaktsituationer mellan två helt 

främmande folk, men visar hur relationen mellan flera folkgrupper kan utveckla sig när man 

bor nära varandra under en längre period. Sagan visar en ambivalent relation där samerna å 

ena sidan ansågs som mycket främmande och perifera, så att personer med samiskt eller finskt 

påbrå omnämns för -troll och -bergrísi som tydligen visar att de uppfattades som främmande, 

mytiska och nästan djurlika, och där å andra sidan möten med ”de andra” inte alls var 

ovanliga. Detta kan bero på sagoförfattarens kristna och mer abstrakta förställningar som 

blandas ihop med de reala omständigheterna där möten mellan nordiska och samiska och 

finska personer var relativt vanliga. 

 

6.3. Vínlandsagorna 
 

Till skillnad från Egils saga Skallagrímssonar behandlar Eíriks saga rauða och 

Grænlendingasaga inledande kontaktsituationer med tidigare okända folkgrupper. Trots att 

Eíriks saga rauða och Grænlendingasaga behandlar samma resor finns det delvis stora 

skillnader mellan sagorna. I både Eíriks saga rauða och Grænlendingasaga seglar Leifr 

Eíriksson till ett okänt land, var han enligt Eiriks saga hittade självsådda veteåkrar och vinträd 

(ESR. 1). Grænlendigasaga går in mer på detaljer av Leifs vistelse i det tidigare okända 

landet. Sagan berättar att Leifr hade ”Tyrkir Suðrmaðr” (GS. 1) (”mannen Tyrkir från 

södern”; Johansson, 2014: Kap. 3), sin fosterfar med sig och ”Hann var brattleitr ok lauseygr, 
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smáskitlegr í andliti, lítill vexti ok vesallegr, en íþróttamaðr á alls konar hagleik” (GS. 1) 

(”Han hade hög panna och oroliga ögon, inget vackert ansikte, han var liten till växten och 

klen, men framstående i alla slags nyttiga saker”; Johansson, 2014: Kap. 3). Leifr och hans 

män letade efter Tyrkir och när de hittade honom ”[Hann] talaði þá fyrst lengi á þýzku ok 

skaut marga vega augunum ok gretti sik. En þeir skilðu eigi, hvat er hann sagði. Hann mælti 

þá á norrænu, er stund leið: ’Ek var genginn eigi miklu lengra en þit. Kann ek nökkur nýnæmi 

at segja. Ek fann vínvið ok vínber’" (GS. 1) (”[Han] talade först länge på tyska och vände 

med ögonen ut och in och grimaserade illa, och de förstod inte vad han sade. Därefter sade 

han på norrönt språk: ’Jag gick mycket längre än ni. Jag har något nytt att berätta. Jag fann 

vinträd och vindruvor’”; Johansson, 2014: Kap. 3).  

En liknande episod återfinns även i Eíriks saga rauða, dock senare i resebeskrivningen. I 

Eíriks saga rauða har Þorfinn Karlsefni på sin färd till det av Leifr Eíriksson upptäckta landet 

två ”menn skozka” (ESR. 3) (”skottar”; Johansson, 2014: Kap. 8) med sig, som Leifr hade fått 

av kung Ólafr Tryggvason för att sprida kristendomen på Grönland (ESR. 3). Om skottarna 

skrivs att ”Hét karlmaðrinn Haki, en konan Hekja. Þau váru dýrum skjótari” (ESR. 3) 

(”Mannen hette Haki och kvinnan Hekja. Kungen bad Leif används dem om han skulle 

behöva någon som var snabb, eftersom de sprang fortare än djuren”; Johansson, 2014: Kap. 

8). Att skottarna beskrivs som snabba som djur understryker tillsammans med omnämnde att 

de inte är norrmän, deras status som främlingar inom det nordiska manskapet. Norrmännen 

sände skottarna till lands eftersom de skulle undersöka landet och rapportera till norrmännen 

(ESR. 3). Anmärkningsvärt är att det beskrivs i detalj hur de såg ut, liknande som i 

Grænlendingasaga görs angående mannen från södern, Tyrkir. Så anmärks det i sagan att 

”Þau höfðu þat klæði, er þau kölluðu kjafal. Þat var svá gert, at höttr var á upp ok opit at 

hliðunum ok engar ermar á ok kneppt saman milli fóta með knappi ok nezlu, en ber váru þau 

annars staðar” (ESR. 3) (”De hade ett slags kläder som de kallade kjafal och som var sydda så 

att det fanns en hätta överst, med öppna sidor och utan ärmar, och de hölls samman mellan 

benen av en knapp och en ögla. Men annars var de helt nakna”; Johansson, 2014: Kap. 8). Att 

skottarnas kläder framhävs antyder att de uppfattades som märkliga, främmande och kanske 

även primitiva. Då Tyrkir samt Haki och Hetja beskrivs som främmande, och att det betonas 

att de inte är norrmän utan från Tyskland respektive Skottland, kan det antas att deras status 

som ”de andra” inom de nordiska manskapen är viktig för sagoförfattarna men samtidigt lyfts 

det i bägge fall fram att de är nyttiga för norrmännen. Detta antyder att de trots deras status 

som ”de andra” skiljer sig från skrälingarna som beskrivs senare. 
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Haki och Hetja återvänder i Eíriks saga rauða till skeppet och bär på både självsått vete och 

en vindruvsklase (ESR. 3), liknande som Tyrkir i Grænlendingasaga. Att det i båda sagorna 

är de främmande, icke-nordiska personerna, som hittar tecken för odlingsbar och fruktbar 

mark är talande, speciellt när detta jämförs med norrmännens försörjning i det främmande 

landet som enligt Eíriks saga rauða var allt för bristande för Karlsefnis manskap under första 

vintern. Då norrmännen inte hade möjlighet att förbereda sig inför vintern blir det ont om mat 

och ”Þeir höfðu áðr heitit á guð til matar, ok varð eigi við svá skjótt sem þeir þóttust þurfa” 

(ESR. 3) (”De riktade därefter en bön till Gud att han skulle sända dem något ätbart, men de 

fick inte svar så fort som de önskade”; Johansson, 2014: Kap. 8).  

Maten som norrmännen får, någon slags val som ingen kände till, gör alla som äter av det 

sjuka (ESR. 3). Det är påfallande att det är främlingarna som har kommit till det okända 

landet med norrmännen som upptäcker mat och tecken för odlingsbar mark och att 

norrmännen lider brist på mat så fort de stannar kvar i landet en längre period. Uppenbarligen 

kan inte ens Gud hjälpa norrmännen i det främmande landet. Detta leder till antagandet att det 

nyuppfunna landet uppfattas som periferi av sagoförfattarna och som alltför långt bort från 

kristendomens positiva inflytande och de nordiska hemländerna, för att kunna kännas som en 

säker uppehållsort för norrmännen. Landets tidigare rikedomar av vindruvor, självsådda 

veteåkrar och ägg verkar ha lockat norrmännen till landet bara för att sedan försvinna och 

göra ett längre uppehåll omöjligt. Först när de seglar vidare kommer de till ett ställe, Hóp, där 

det finns rikligt med fisk och veteåkrar och där stöter de för första gången på inhemska 

människor.  

I Grænlendingasaga är det inte bara Karlsefni som stöter på inhemska personer utan redan 

Þorvaldr, bror till Leifr som kom till Amerika någon tid innan Karlsefni, möter inhemska 

människor, dock är de inledande kontaktsituationer som skildras i Grænlendingasaga och 

Eíriks saga rauða helt olika. I Grænlendingasaga anländer Þorvaldr och hans män till 

Leifsbúðir, efter att inte ha sett djur eller mänskliga bosättningar men en kornbod (GS. 2). På 

stranden hittar de tre ”upphöjningar” och upptäcker sedan att det är tre skinnbåtar med tre 

män under varje båt (GS. 2). De försöker inte kommunicera med de främmande människorna 

utan ” Þá skiptu þeir liði sínu ok höfðu hendr á þeim öllum, nema einn komst á burt með keip 

sinn. Þeir drepa hina átta ok ganga síðan aftr á höfðann ok sjást þar um ok sjá inn í fjörðinn 

hæðir nökkurar, ok ætluðu þeir þat vera byggðir” (GS. 2) (”De delade upp sitt manskap och 

grep dem alla utom en som kom undan med sin båt. De dödade de andra åtta och gick sedan 

tillbaka ut på udden och såg sig om, och inne i fjorden fick de syn på några andra 
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upphöjningar och de trodde att det var bebodda trakter”; Johansson, 2014: Kap. 4). Efter att 

ha dödat de sju inhemska männen blir norrmännen trötta men de hör ett rop som kallar för 

Þorvaldr att hålla sig uppe och att gå till skeppen och segla bort så fort som möjligt (GS. 2). 

Efter att norrmännen har vaknat ser de ”ótal húðkeipa” (GS. 2) (”ett otal skinnbåtar”; 

Johansson, 2014: Kap. 4) och Þorvaldr bestämmer sig för att försvara sig på skeppet men att 

inte gå till motangrepp. ”Svá gera þeir, en Skrælingar skutu á þá um stund, en flýja síðan burt 

sem ákafast, hverr sem mátti” (GS. 2) (”De gjorde så och skrälingarna sköt på dem en stund 

men flydde sedan hastigt bort, de som kunde”; Johansson, 2014: Kap. 4) och därefter 

upptäcker man att Þorvaldr sårats och kort därefter mister han livet och begravs i det 

främmande landet (GS. 2).  

Det som är uppenbart i beskrivningen om det första mötet i sagan ”är den absoluta frånvaron 

av försök till kommunikation de båda grupperna emellan” (Hanselmann, 2005: 86). Istället för 

att försöka kommunicera på något sätt är norrmännens första instinkt att dräpa de främmande 

människorna, vilket inte alls förklaras i sagan. Varken i rapporterna som spanjorerna skrev 

eller i journalerna som britterna nedtecknade (se avsnitt 3.1 ovan) finns liknande 

beskrivningar där det första mötet mellan folkgrupperna utan förklaring resulterar i dråp. De 

inhemska människor som norrmännen stöter på verkar inte ha hotat norrmännen på något sätt, 

ty det enda som skrivs om dem är att de låg under sina skinnbåtar (GS. 2). Enligt Hanselmann 

ansågs dråp utan anledning ”i det medeltida isländska samhället som något mycket ovärdigt” 

(Hanselmann, 2005, s. 85) vilket gör dråpet av de främmande männen ännu oförklarligare. 

Det kan antas betyda att norrmännen inte ansåg de främmande människorna vara ”riktiga” 

människor – det vill säga tillhörande det nordiska samhället. Det som är dock påfallande är att 

människorna inte beskrivs som ”annorlunda än norrmännen förutom att de färdas i kanoter 

gjorda av skinn” (Hanselmann, 2005, s. 85). Att norrmännen blir ovanligt trötta efter dråpet 

kan tolkas som någon slags magisk sömn, särskilt på grund av den gestaltlösa rösten som 

norrmännen hör efter att ha somnat in. Att rösten dock varnar norrmännen för skrälingarnas 

angrepp kan också tolkas som om norrmännen skyddas av sin kristna gud från de hedniska 

skrälingarna. Samtidigt är det möjligt att sömnen fungerar som straff för dråp utan anledning, 

men sagan ger helt enkelt inte tillräckligt många förklaringar till denna episod.  

Helt annorlunda är det inledande kontaktförsöket med det inhemska folket som beskrivs i 

Eíriks saga rauða. I Eíriks saga rauða är det Karlsefni och hans män som först träffar folket i 

det nyupptäckta landet. I sagan berättas det att Karlsefni och hans män seglar till stället som 

de kallar för Hóp där de hittar odlingsbara betesmark och fisk (ESR. 4). Efter en halv månad 
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ser de tidigt på morgonen nio skinnbåtar ”Ok einn morgin snemma, er þeir lituðust um, sá þeir 

mikinn fjölða húðkeipa, ok var veift trjám á skipunum, ok lét því líkast sem í hálmþúst, ok var 

veift sólarsinnis” (ESR. 4) (”Ombord viftade man med trän och det lät närmast som ljudet 

från en tröskslaga och alla vevade de medsols”; Johansson, 2014: Kap. 10). Efter att ha sett 

detta frågar Karlsefni vad detta kunde betyda, varpå en man av Karlsefnis manskap, Snorri 

Þorbrandsson, svarar: ”’Vera kann, at þetta sé friðarmark, ok tökum skjöld hvítan ok berum at 

móti’” (ESR. 4) (”’Det kanske är ett fredstecken så låt oss hålla upp en vit sköld mot dem’”; 

Johansson, 2014: Kap. 10). Norrmännen gör precis det och ror ut till främlingarna ”undruðust 

þá” (ESR. 4) (”de andra blev förvånade”; Johansson, 2014: Kap. 10) och de vänder mot land. 

Främlingarna beskrivs på följande sätt: ”Þeir váru svartir menn ok illiligir ok höfðu illt hár á 

höfði. Þeir váru mjök eygðir ok breiðir í kinnum” (ESR. 4) (”De var småvuxna fula män med 

tunt hår på huvudet. De hade stora ögon och breda kindben”; Johansson, 2014: Kap. 10). De 

inhemska människorna stannar en stund och sedan ror de söderut (ESR. 4). Till skillnad från 

norrmännens första möte med landets inhemska folk i Grænlendingasaga är episoden i Eiríks 

saga rauða präglad av ett kommunikationsförsök människor emellan, och de främmande 

personerna beskrivs som olika norrmännen. Liksom i de berättelser som förmedlas av Bernal 

Días del Castillo (avsnitt 3.1 ovan) är det även i Eiríks saga rauða de inhemska människorna 

som tar första steget att kommunicera med de nyanlända européerna genom att använda sig av 

gester. Det är anmärkningsvärt att norrmännen i Eiríks saga rauða verkar vara ivriga att tyda 

främlingarnas gester och att de försöker svara på ett liknande sätt, och följer sina egna 

förställningar om hur svaret skulle kunna se ut. Sverrir Jakobsson antar att detta var ingenting 

nytt för norrmännen: ”It is much more likely that the account describes actions which were 

customary among the Norsemen when encountering peoples with whom they could not 

communicate verbally” (Jakobsson, 2001: 90f.). Att både Amerikas inhemska folk och 

norrmännen var relativt vana med att kommunicera med personer som inte talade samma 

språk, kan vara avgörande för mötets förlopp då de båda grupperna uppenbarligen tyder 

varandras gester och tecken på rätt sätt trots att de använder sig av olika gester. Victoria 

Hanselmann menar att förhållandet att skrälingarna reagerar förvånande ”kan verka som en 

naturlig reaktion inför mötet med främmande män med okänt ursprung” (Hanselmann, 2005, 

s. 88). Hon lyfter dock också fram att det inte beskrivs en liknande reaktion för norrmännen 

förutom att skrälingarnas annorlunda, fula och onda utseende beskrivs, som enligt 

Hanselmann relaterar till sociala normer och som därmed fastställer skrälingarnas status som 

”de andra” (Hanselmann, 2005, s. 88).  
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Det som följer i både Eiríks saga rauða och Grænlendingasaga är skildringar av handel 

mellan skrälingarna och norrmännen. Liksom beträffande det första kontaktförsöket som 

skildras i Eiríks saga rauða och spanjorernas rapporter om kontakt och handel med de 

inhemska folken, är det skrälingarna som tar första steget. I Eiríks saga rauða kommer efter 

vintern skrälingarna även denna gång med sina kanoter till stället där norrmännen vistas, 

denna gång med många fler skinnbåtar (ESR. 5). Återigen viftar de med trän som de redan 

gjorde vid sitt första möte och norrmännen svarar precis som förut genom att sätta upp 

sköldar. Sagan berättar att de möttes och började köpslå med varandra (ESR. 5). Enligt sagan 

vill skrälingarna helst ha vapen och rött tyg, men Karlsefni förbjöd sina män att byta bort 

vapen. Skrälingarna hade ogarvad fäll som handelsvara med sig (ESR. 5). Efter en stund blir 

det mindre och mindre rött tyg och norrmännen börjar skära tyget i små bitar som ”eigi var 

breiðara en þvers fingrar” (ESR. 5) (”inte bredare än en finger”; Johansson, 2014: Kap. 11), 

vilket inte verkar störa skrälingarna som ger lika mycket eller mer för tyget som förut (ESR. 

5).  

Denna episod visar att både norrmännen och de inhemska människorna snabbt etablerar ett 

sätt att kommunicera med varandra trots att de inte talar varandras språk. I sagan beskrivs inte 

själva kommunikationsprocessen för handeln men det kan antas att kommunikationen sker på 

samma sätt som förut, genom användningen av gester och tecken. Påfallande är att Karlsefni 

förbjuder sina män att ge bort vapen trots att skrälingarna uppenbarligen är intresserade av ett 

byte. Williamsen tolkar detta som ett sätt för norrmännen att bibehålla maktpositionen i den 

inbördes relationen och som ett sätt att fortsätta markera mot de inhemska personerna som ”de 

andra” (Williamsen, 2005, s. 471f.). Det som norrmännen är villiga att ge bort är rött tyg, 

dock byter de mindre stycken tyg mot samma eller ett större antal skinn. Detta liknar starkt 

handeln mellan de inhemska folken och spanjorerna i Amerika och aboriginerna och britterna 

i Australien, som ofta kallas för glass-bead-syndrome eller pärlsyndromet (Almquist, 2001, s. 

25). Bo Almqvist skriver om detta: ”Aborigines have no idea of the ‘real’ (European) value of 

things and willingly give away their most valuable wares in exchange for cheap luxury 

articles, minute quantities of unfamiliar foodstuff or stimulants” (Almquist, 2001, s. 25). Detta 

verkar också vara fallet i Vínlandsagorna där skrälingarna är beredda att ge bort mycket mer 

än norrmännens bytesvaror är värda, vilket understryker norrmännens förställning om att 

skrälingarna är naiva.  

Grænlendingasagas återgivande av handelns förlopp är lite annorlunda. Efter första vintern 

kommer en stor grupp skrälingar med bytesvaror ur skogen där Karlsefnis tjur betar (GS. 4). 
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Tjuren råmar varpå skrälingarna grips av panik och försöker ta sig in i Karlsefnis gård men 

Karlsefni låter försvara dörren för att hindra dem från att komma in (GS. 4). Sagan konstaterar 

att ”Hvárigir skilðu annars mál” (GS. 4) (”Ingen av dem förstod den andres språk”; 

Johansson, 2014: Kap. 6). Sedan tar skrälingarna sina bytesvaror och det uppstår handel 

mellan skrälingarna och norrmännen. Precis som i Eiríks saga rauða och i de beskrivningar 

av spanjorerna som relateras i avsnitt 3.1, är det vapen som skrälingarna helst vill byta sina 

skinnvaror mot.  

Även i Grænlendingasaga förbjuder Karlsefni bytet av vapen och kommer istället på att byta 

skinn mot mjölkvaror (GS. 4). I sagan skrivs: ”Nú var sú kaupför Skrælinga, at þeir báru sinn 

varning í brott í mögum sínum, en Karlsefni ok förunautar hans höfðu eftir bagga þeira ok 

skinnvöru” (GS. 4) (”Handeln med skrälingarna gick till så att de bar bort sina varor i magen, 

och Karlsefni och hans män behöll deras packar och skinnvaror. Och därmed gav de sig av”; 

Johansson, 2014: Kap. 6).  

Denna episod ska tydligen visa skrälingarnas naivitet. Sålunda är de obekanta med vanliga 

europeiska husdjur och skräms därför av tjuren och accepterar bytet av sina värdefulla skinn 

mot de i norrmännens ögon mindre värdefulla mjölkprodukterna. Bytet mot mjölkprodukter är 

omdiskuterat i forskningen. Medan Williamsen menar att ”[t]heir unfamiliarity with European 

livestock is emphasized by their willingness to spend their trade goods on milk products: […]. 

Milk must have been a fascinating delicacy for a people unused to domesticated mammals 

and their uses” (Williamsen, 2005, s. 467f.), tycker Sverrir Jakobsson att “|t]his seems hardly 

credible. A people unfamiliar with cattle were hardly likely to develop an instant taste for 

dairy products. The saga writers seem to have assumed that the Skrælings were most 

interested in buying whatever they lacked, and coveted the Norsemen’s goods more than the 

Norsemen coveted theirs” (Jakobsson, 2001, s. 92). Oavsett sanningshalten i denna episod kan 

konstateras att mjölkprodukter, särskilt smör, ofta var en symbol för beboeliga marker, varvid 

bristen på smör och andra mjölkprodukter tydligen visade att det nyupptäckta landet inte 

riktigt kunde räknas som en beboelig plats (Cardew, 2001, s. 152). Phil Cardew anser att 

smörtillverkning för sagoförfattarna är ett tecken för civiliserade folk, varför skrälingarnas 

okunskaper om mjölkprodukter anses vara ett tecken på att sagoförfattaren uppfattade 

skrälingarna som ociviliserade och naiva (Cardew, 2001, s. 152).  

Det som sagan dock inte förklarar är varför Karlsefni låter försvara dörren när skrälingarna 

försöker undkomma den okända tjuren. Det är möjligt att detta förstods som aggression mot 

norrmännen, men sagan berättar inte om skrälingarna hade vapen med sig eller inte, men i 
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sagan nämns explicit skinnvarorna som skrälingarna hade med sig, så det verkar åtminstone 

inte sannolikt att norrmännen kunde ha tolkat skrälingarnas beteende som ett angrepp.  

Det som är viktigast för förståelsen av kommunikationen folken emellan är dock fastställandet 

att ingen kunde den andres språk. Detta visar för första gången på försöket att verbalt 

kommunicera med varandra. Betoningen på att ingen kunde den andres språk antyder att både 

skrälingarna och norrmännen måste ha försökt kommunicera med varandra på sina egna 

språk. Till skillnad från beskrivningarna i Eiríks saga rauða är denna episod i 

Grænlendingasaga skrälingarnas och norrmännens första möte utan föregående 

kommunikationsförsök och det kan tolkas som att verbal kommunikation är det första man 

försöker med när man söker kontakt med varandra, men det kan likaväl antyda att 

kommunikation via gester här inte var möjlig  därför att norrmännen stod på ena sidan dörren 

och skrälingarna på den andra. Men återigen ger sagan inte tillräckligt mycket information för 

att kunna förklara beteendet.  

Även i Eiríks saga rauða återfinns episoden med Karlsefnis tjur. Här beskrivs att skrälingarna 

vid första köpstämman skräms av tjuren som råmande kommer ut ur skogen och att de flyr till 

sina skinnbåtar och ror söderut. Att skrälingarna måste ha förstått tjurens råmande som ett 

angrepp visar sig tre veckor senare, när en stor grupp skrälingar återvänder i sina kanoter, 

denna gång ”Var þá trjánum öllum veift andsælis, ok ýla upp allir mjök hátt” (ESR. 6) (”De 

svängde sina trän motsols och alla skrek mycket högt”; Johansson, 2014: Kap. 11). Skrikandet 

och viftandes av trän motsols tyder norrmännen som ett tecken på fientliga handlingar och 

svarar följaktligen genom att sätta upp en röd sköld, som också skrälingarna verkar tyda som 

ett stridstecken, eftersom båda parterna i det följande går mot varandra för att strida. Sagan 

berättar att skrälingarna har både stenslungor och ”á stöng knött stundar mikinn, því nær til at 

jafna sem sauðarvömb, ok helzt blán at lit, ok fleygðu af stönginni upp á landit yfir lið þeira 

Karlsefnis, ok lét illiliga við, þar sem niðr kom” (ESR. 6) (”en mycket stor och svartfärjad 

boll som tycktes gjord av en fårmage på en stång och de kastade den i över land mot deras 

manskap och det lät förfärligt när den slog ner. Detta vållade skräck hos Karlsefni och hans 

män så att de inte kunde tänka på något annat än att hålla sig undan och fly upp längs ån”; 

Johansson, 2014: Kap. 11). Fårmagen på stången verkar tydligen vara ett magiskt vapen 

eftersom norrmännen reagerar på ett oväntat sätt – genom att fly. Freydís, som är gravid vid 

detta tillfälle börjar förolämpa sitt manskap, går in i skogen där hon stöter på en död norrman 

och skrälingarna, tar norrmannens svärd, varpå skrälingarna angriper även henne. Hon blottar 

bröstet och slår svärdet mot bröstet, vilket skrämmer skrälingarna och driver dem på flykt och 
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de springer till sina skinnbåtar och ror bort. Efter striden har två norrmän och flera skrälingar 

dödats och norrmännen undrar hur det är möjligt att så många skrälingar hade dykt upp under 

stridens förlopp och förklarar detta med att det var två manskap av skrälingar, ett som kom 

inifrån land och ett som kom sjövägen (ESR. 6). Sagan skildrar att skrälingarna hittar en död 

norrman som har en yxa med sig, vilken en skräling tar upp, hugger den mot ett trästycke, 

låter några andra skrälingar också hugga yxan mot trän tills en skräling hugger yxan mot en 

sten så att den går sönder. Då kastar skrälingarna bort yxan. Därefter resonerar Karlsefni och 

hans män så här: ”þótt þar væri landskostir góðir, at þar myndi jafnan ótti og ófriðr á liggja af 

þeim, er fyrir bjuggu” (ESR. 6) (”det visserligen var ett gott land men att det alltid skulle 

finnas ett hot och en fruktan inför dem som redan bodde där; Johansson, 2014: Kap.11). 

I denna episod återfinner man flera viktiga motiv. Först återfinns skrälingarnas rädsla för 

tjuren även i Eiríks saga rauða men här verkar skrälingarna tolka tjurens råmande som ett 

angrepp och stannar inte för att köpslå som sker i Grænlendingasaga. När skrälingarna 

återvänder sker kommunikationen med norrmännen på samma sätt som förut, med gester. 

Denna gång viftar skrälingarna trän motsols och skriker, vilket norrmännen omedelbart 

uppfattar som ett tecken för strid på vilket de svarar genom att sätta upp en röd sköld. Både 

skrälingarna och norrmännen visar upp det som de uppfattar som motsatsen till sina 

respektive fridfulla tecken som tidigare använts och följaktligen tolkar de varandras beteende 

som tecken på strid.  

I beskrivningen av striden är det anmärkningsvärt när norrmännen ser en fårmage på en stång 

som kastas över dem, blir skrämda och drivs till flykt. Detta föremål påminner enligt John 

Lindow om nordiska hednisk-mytiska föremål såsom Odins spjut, och skrälingarnas 

användning av ett magiskt föremål leder enligt Lindow och Williamsen till att skrälingarnas 

etnicitet förknippas med magi och ”quite effectively serves to distance them from the 

Europeans, emphasizing their Otherness to an extreme” (Williamsen, 2005, s. 469f.). I 

sagoförfattarnas kristna världssyn var användningen av magi tätt förknippat med hedniskt 

beteende och den kosmologiska periferi som skrälingarna och deras land tydligen också 

tillhörde. Trots skrälingarnas magi kan norrmännen till slut besegra dem, framför allt tack 

vare Freydís. Åsynen av en krigisk, gravid och halvnaken kvinna driver skrälingarna på 

flykten, vilket Williamsen kommenterar med att skrälingarna ”seem inordinately skittish, 

running from loud noise and pregnant women” (Williamsen, 2005, s. 468). Liksom 

skrälingarnas rädsla för tjuren ska deras rädsla inför en gravid kvinna tydliggöra skrälingarnas 

naiva och ociviliserade karaktär. Detta återspeglas även i skrälingarnas hantering av 
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norrmannens yxa. De har tydligen inga erfarenheter med europeiska vapen tillverkade av 

metall och kan varken använda yxan på rätt sätt eller se värdet i den (Jakobsson, 2001, s. 95). 

Återigen understryker skrälingarnas beteende deras olikhet gentemot norrmännen: de blir 

skrämda av ett husdjur, vilket underordnar skrälingarna, samtidigt som de använder sig av 

magi vilken ändå inte leder till en seger, blir skrämda av en gravid kvinna och är okunniga om 

en yxas användning.  

Även i Grænlendingasaga återfinns en liknande episod. Där återvänder skrälingarna i en 

större grupp efter den andra vintern till Karlsefnis bostad för att återigen köpslå med 

norrmännen. Även den gången vill skrälingarna helst byta sina skinnvaror mot 

mjölkprodukter. När skrälingarna ser mjölkprodukter kastar de sina skinnpackar över 

träinhägnaden (GS. 4). I samma stund sitter Karlsefnis hustru, Guðriðr inne i huset med sin 

son när en kvinna kommer in ”í svörtum námkyrtli, heldr lág, ok hafði dregil um höfuð ok 

ljósjörp á hár, fölleit ok mjök eygð, svá at eigi hafði jafnmikil augu sét í einum mannshausi” 

(GS. 4) (”kvinna i svart kjol. Hon var ganska kort och hade ett band om huvudet och hade 

ljusbrunt hår, var blek och med så stora ögon att man aldrig sett något liknande i människas 

skalle”; Johansson, 2014: Kap. 6). Hon frågar Guðriðr efter sitt namn, varpå Guðriðr svarar 

och frågar efter den okända kvinnans namn. Kvinnan svarar att även hennes namn är Guðriðr, 

och husfrun Guðriðr ber den andra Guðriðr att sitta ner. I samma ögonblick uppstår ett stort 

larm därför att en av Karlsefnis män dödade en skräling som hade tagit norrmannens vapen 

och kvinnan försvann utan att någon annan hade sett henne (GS. 4). Skrälingarna drar sig 

undan och Karlsefni som förmodar att de skulle komma tillbaka en tredje gång för att föra 

strid mot norrmännen låter hugga en röjning i skogen för norrmännen och tjuren, så att 

skrälingarna först skulle möta tjuren (GS. 4). Skrälingarna återvänder som Karlsefni hade 

förväntat och många av dem dödas. En skräling hittar en yxa och hugger mot en kamrat som 

genast dör, och en stor och vacker skräling som Karlsefni trodde kunde vara skrälingarnas 

hövding kastar yxan i sjön och så flyr de (GS. 4). 

Återigen finns i denna episod flera motiv som kategoriserar skrälingarna som ”de andra” och 

som uttrycker norrmännens överlägsenhet. Även i denna skildring är skrälingarna ivriga att 

byta sina värdefulla skinnvaror mot mindre värdefulla mjölkprodukter, så mycket att de kastar 

bort sina varor efter att ha sett mjölkprodukterna. Det blir tydligt att skrälingarna inte 

uppfattar värdet varken på sina egna produkter eller norrmännens produkter, vilket återspeglar 

den naiva, ociviliserade karaktären som sagoförfattarna tydligen såg hos skrälingarna.  
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Detta understryks återigen i skrälingarnas hantering av yxan som de hittade. I den här sagan 

verkar de inte förstå hur de skulle kunna hantera det europeiska vapnet och verkar inte heller 

förstå vapnets farlighet. Det är mycket talande att även den storväxta, vackra mannen som 

Karlsefni tycker kunde vara hövding inte förstår sig på att hantera vapnet utan kastar den ut i 

sjön. Inte ens de bästa och framstående av skrälingarna är i stånd att se värdet i vapnet, vilket 

visar skrälingarnas underlägsenhet. Till skillnad från berättelsen i Eiríks saga rauða finns det 

i Grænlendingasaga inga skildringar av magiska föremål och kampen beskrivs nästan inte 

alls. Det finns dock två märkliga delar i denna episod. Den okända kvinnans roll är 

omdiskuterad inom forskningen då det inte är säker om det handlar sig om en skräling eller en 

övernaturlig varelse eller något däremellan. Bo Almqvist argumenterar att beskrivningen av 

kvinnans kroppsliga egenskaper tyder mest på att det handlar sig om en inhemsk kvinna 

medan kläderna inte är lika entydiga (Almqvist, 2001, s. 21f). Almqvist menar att 

beskrivningen av kvinnan som kort och med stora ögon passar till Eiríks saga rauðas 

beskrivning av skrälingarna och att hennes försvinnande kan tolkas som en övernaturlig 

händelse (Almqvist, 2001: 22 / 24). Det som är mest påfallande är dock att det vid detta 

tillfälle finns verbal kommunikation. Kvinnan frågar Guðriðr uppenbarligen på nordiska vad 

hon heter och svarar på Guðriðrs fråga. Almquist förmodar att kvinnan imiterar Guðriðr, 

vilket dock inte kan förklara att det är kvinnan som börjar konversationen (Almqvist, 2001, s. 

27f.). En möjlighet är att kvinnan träffat nordbor tidigare och på så sätt lärt sig några ord, men 

detta är i hög grad spekulativt då sagan helt enkelt inte ger tillräckligt många informationer 

för att förklara denna episod.  

Den andra delen är skrälingens dråp av en av Karlsefnis män. Detta tyder på att det inte 

handlade sig om stum byteshandel där den ena parten lägger ut sina varor, drar sig tillbaka, 

den andra parten kommer fram och lägger varor av lika värde bredvid första partens varor 

varpå den första parten kommer tillbaka och bestämmer om värdet passar eller inte. Åke 

Campbell har beskrivit denna typ av handel mellan olika folk, såsom samerna i norra 

Skandinavien (Campbell, 1982: 23f.). Att det finns en skildring av ett dråp på grund av 

handeln innebär att både skrälingarna och norrmännen var på plats för att personligt handla 

med varandra, vilket även återfinns i både rapporterna från spanjorerna i Amerika och 

britterna i Australien. Det måste alltså ha funnits något slags kommunikation med varandra 

och då sagan berättar att skrälingen bara tar norrmannens vapen, kan det antas att de 

kommunicerade mest med användningen av gester och tecken.   
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Till skillnad från Grænlendingasaga berättar Eiríks saga rauða om flera andra möten med 

skrälingarna. I Eiríks saga rauða färder Karlsefni med sina män efter striden med 

skrälingarna iväg norrut och upptäcker fem sovande skrälingar i skinnskjortor på en strand 

och ”Þeir höfðu með sér stokka ok í dýramerg, dreyra blandinn” (ESR. 6) (”De hade med sig 

påsar med djurmärg som blandats med blod; Johansson, 2014: Kap. 11). Eftersom Karlsefni 

och hans män tror att det handlar om utstötta personer dödar norrmännen de fem skrälingarna. 

Dråpet av skrälingarna utan direkt anledning påminner om det första mötet mellan 

skrälingarna och norrmännen som skildras i Grænlendingasaga, men denna gång nämns det 

en anledning för norrmännens handling: att de antar att det handlar sig om utstötta. 

Williamsen skriver om detta dråp: ”[t]his [the killing of the “outlaws”], of course, occurs after 

a number of encounters between the two cultures, in which the skraelingar have shown 

themselves to be inferior beings who might as well be killed” (Williamsen, 2005, s. 470). 

Tydligen värderar norrmännen skrälingarna som underlägsna och ”not merely different, but 

inferior in their difference” (Williamsen, 2005, s. 471).  

Vidare finns det en märklig berättelse även i Eiríks saga rauða. På färden norrut ser Karlsefni 

en ”flekk” (ESR. 7) (”fläck”; Johansson, 2014: Kap. 12) på landet och norrmännen ropar mot 

fläcken, varpå den kommer mot dem (ESR. 7). Fläcken identifieras sedan som en enfoting och 

Eiríks son sitter vid rodret ”ok skaut einfætingr ör í smáþarma honum” (ESR. 7) (”och 

enfotingen sköt en pil i veka livet på honom”; Johansson, 2014: Kap. 12). Sonen dör efter att 

ha konstaterat att ”’Feitt er um ístruna. Gott land höfum vér fengit kostum, en þó megum vér 

varla njóta’” (ESR. 7) (”’ Här finns gott om isterfett. Vi har hittat ett gott land, men vi lär 

knappast få njuta av det’”; Johansson, 2014: Kap. 12). Enfotingen springer iväg och 

norrmännen förföljer den tills den försvinner mot en vik och vänder sedan tillbaka (ESR. 7). 

För att inte riskera manskapets liv seglar norrmännen norrut och menar att de sett 

Enfotingslandet (ESR. 7). Denna episod är fantastisk jämfört med berättelserna av möten med 

skrälingarna i sagan. Ändå passar berättelsen av enfotingen in i den underliggande 

kosmologin hos sagoförfattarna. Liksom i Grænlendigasaga uppfattas det nyupptäckta landet 

som perifert med fantastiska varelser som invånare. Även enfotingen är farlig för norrmännen 

och understryker med ”its marvelous appearance and violent contact with the Norsemen […] 

the Otherness of the land’s inhabitants” (Williamsen, 2005, s. 464f.). Enfotingen understryker 

den nya landets särart och den underliggande faran för norrmännen som även Eiríks son 

konstaterar innan han dör.  



52 
 

Först till slutet av sagan minskar landets och invånarens särart och ökändhet: På vägen till 

Grönland hittat norrmännen fem skrälingar, en man, två kvinnor och två barn (ESR. 8). 

Norrmännen fångar de båda barnen men de vuxna skrälingar ”en hinir kómust undan, ok 

sukku þeir Skrælingar í jörð niðr” (ESR. 8) (”men de andra kom undan och var som 

uppslukade av jorden”; Johansson, 2014: Kap. 12). Norrmännen tar med sig pojkarna, ”Þeir 

kenndu þeim mál, ok váru skírðir” (ESR. 8) (”De lärde dem språket och de blev döpta”; 

Johansson, 2014: Kap. 12). Efter att ha lärt sig det nordiska språket berättar pojkarna att: ”Þeir 

nefndu móður sína Vethildi ok föður Óvægi. Þeir sögðu, at konungar stjórnuðu Skrælingum, 

ok hét annarr þeira Avaldamon, en annarr Avaldidida. Þeir kváðu þar engin hús. Lágu menn 

þar í hellum eða holum. Þeir sögðu þar liggja land öðrum megin gagnvart sínu landi, er þeir 

menn byggðu, er váru í hvítum klæðum ok báru stangir fyrir sér, ok váru festar við flíkr ok 

æpðu hátt, ok ætla menn, at þat hafi verit Hvítramannaland eða Írland it mikla” (ESR. 8) (”De 

kallade sin mor Vethild och fadern Óvægir. De sade att det var kungar som styrde 

skrälingarna, en som hette Avaldamon och en annan som hette Valdidida. De sade att där inte 

fanns några hus. Människorna höll till i grottor eller hålor. De sade att det fanns land på andra 

sidan, mitt emot deras eget land, och det landet var bebott av folk som gick i vita kläder och 

ropade högt. De bar stänger framför sig med fanor. Man anser att det måsta ha varit 

Hvítramannaland [eller Irland det stora]10”; Johansson, 2014: Kap. 12). Norrmännen får alltså 

först vid personlig kontakt med två skrälingar som lärt sig deras språk, utförligare 

informationer om landet som de hade bott i under några år. Detta liknar rapporterna av 

spanjorerna i Amerika och britterna i Australien som först får tillgång till de inhemska folken 

efter att ha format personliga relationer med inhemska personer som var villiga eller tvungna 

att lära sig den andres språk. Sverrir Jakobsson tolkar denna skildring på följande sätt: ”The 

Christian religion then brings mutual understanding. After their baptism the boys learn the 

Norse language, and can tell the Norsemen about the ways of the Skrælings. This all appears 

to be consistent with the ideas of the Church in Rome concerning exotic peoples and how they 

should be treated” (Jakobsson, 2001, s. 97). Återigen lyser sagoförfattarnas kristna 

förställningar igenom i sagan, vilket också syns i pojkarnas beskrivning av landet och var det 

närliggande länderna finns. Detta följer den kristna förställningen att Vínland befann sig nära 

Afrika och därmed också närmare till de brittiska öarna. Dessutom understryks en gång till 

skrälingarnas primitivitet i skildringen då pojkarna förklarar att de inte bor i hus utan i grottor 

 
10 Översättningen inom parentes är ett eget tillägg som inte finns i Johanssons översättning. 
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och hålor, vilket även påminner om Sörla saga sterka där jätten och kärringen som vi sett 

bebor en grotta.  

Liksom samerna i Sörla saga sterka försvinner även skrälingarna i denna episod under jord, 

vilket återigen tyder på sagoförfattarnas förställning att landet och landets invånare blir ett.  

Grænlendigasaga och Eiríks saga rauða behandlar samma resor till Vínland men skiljer sig 

delvis starkt från varandra. Både sagor innehåller beskrivningar av möten med det inhemska 

folket som verkar vara mer realistiska men innehåller även episoder som får anses vara mer 

fantastiska och mer talande för den i sagorna underliggande kosmologin än för själva 

kontakten mellan norrmännen och skrälingarna. Liksom i skildringarna av spanjorerna i 

Amerika några århundraden senare är det även i båda Vínlandsagorna de inhemska 

personerna som aktivt söker kontakten med de nyanlända européerna och som först försöker 

köpslå med dem. I Eiríks saga rauða finns det fler möten mellan norrmännen och 

skrälingarna och i den sagan är även norrmännen mer intresserade av att komma i kontakt 

med skrälingarna än i Grænlendigasaga men i båda sagor omfattar kontaktförsöken först och 

främst handelskontakter och har alltså ekonomiska orsaker. Så fort det blir uppenbart att 

handeln inte längre är en option förvandlar sig relationen till våldsamma konflikter. Själva 

kommunikationen verkar ske först och främst genom användningen av gester som även de 

främmande andra kan förstå – precis som några århundraden senare när spanjorerna stöter på 

inhemska personer i Amerika. Det finns dock även belägg för att skrälingarna och 

norrmännen åtminstone försökte att verbalt kommunicera med varandra, vilket dock inte var 

framgångsrikt. Den enda episoden som omfattar tydlig verbal kommunikation, mötet av 

Guðriðr och den andra kvinnan som också kallar sig för Guðriðr måste ses kritiskt, då sagan 

inte ger tillräckligt många informationer för att avgöra om det verkligen handlar sig om en 

inhemsk kvinna eller om den verbala kommunikationen är en medveten och överlagd 

konversation eller ett försök att imitera den nordiska kvinnan.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att beskrivningarna av skrälingar verkar vara tecken på 

landets och invånarnas farlighet för norrmännen. Den kristna kosmologin genomsyrar sagorna 

och målar upp bilden av ett paradisiskt men mycket främmande land i världens periferi som 

enbart är beboeligt och paradisiskt för icke-norrmän och vars främmande invånare bland 

annat har övernaturliga kunskaper, som snart blir farliga för norrmännen. Först på färden hem 

kommer norrmännen genom de fängslade pojkarna som integreras i det nordiska samhället i 

närmare kontakt med skrälingarna och får veta mer om landet som de bott i. Detta liknar även 
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beskrivningarna av spanjorerna och britterna, som först kommer närmare i kontakt med både 

landet och invånarna efter att ha etablerat personliga relationer med inhemska individer.  

 

6.4. Jämförelse och sammanfattning 
 

Det är påfallande i alla här behandlade sagor och i spanjorernas och britternas 

resebeskrivningar att det för det mesta inte är själva kommunikationen med de främmande 

inhemska personerna som står i fokus. Spanjorerna skildrar att det används gester och 

teckenspråk i kommunikationen men själva gesterna beskrivs nästan inte alls. Likartade är de 

brittiska beskrivningarna från Australien som ofta är oklara om hur kommunikationen via 

gester går till utan koncentrerar sig mer på det lilla som finns av verbal kommunikation. Den 

yngsta sagan, Sörla saga sterka, som påminner starkt om de senare, mer fantastiska 

riddarasagorna berättar däremot inte alls om svårigheter i kommunikationen med främmande 

personer. Sagohjälten Sörli kan utan problem kommunicera med främmande och inhemska 

personer som uppenbarligen alla talar det nordiska språket. Mer realistisk är Egils saga 

Skallagrímssonar, men i den sagan berättas nästan inte alls om hur norrmännen 

kommunicerar med de främmande folken. Det kan antas att åtminstone några individer kunde 

den andres språk eftersom de hade bott i ungefär samma område under en viss tid, men för 

samerna finns det inga konkreta belägg för verbal kommunikation med norrmännen i sagan 

och enbart i episoden med kvänerna finns belägg för verbal kommunikation i Egils saga 

Skallagrímssonar. Grænlendigasaga och Eiríks saga rauða ger fler exemplar för 

kommunikationsförsök med de inhemska människorna, men även här saknas det 

informationer om hur kommunikationen skedde.  

I både sagorna och de senare resebeskrivningar är det som mest verkar stå i fokus det som 

européerna kan erhålla från de inhemska folken. Handel, skatteindrivning och vinst av 

rikedomar står i fokus och behandlas utförligast. Samtidigt syns i alla undersökta 

resebeskrivningar européernas överlägsna attityd och i nästan alla fall beskrivs de främmande 

inhemska folken som naiva, underlägsna, lätta att pungslå i handel och helt annorlunda. 

Beskrivningarna av kontakt med främmande folk är alltså i högsta grad beroende på 

skribenternas personliga attityd och den underliggande kosmologin.  
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7. Sammanfattande synpunkter 
 

Under alla tider har det funnits möten och kontakter mellan tidigare okända och främmande 

folk och speciellt sjöfararnationer och -sällskap såsom vikingarna, spanjorerna och britterna 

vilka stötte på olika folk och människor under sina färder. Det är därför inte förvånansvärt att 

dessa möten återges och återspeglas i skriftliga källor. I det föreliggande arbetet har fyra sagor 

med olika avfattningstider som utspelar sig i olika regioner samt två senare resebeskrivningar 

redovisats för att kunna analysera och jämföra beskrivningarna av möten och 

kommunikationen med främmande, inhemska folk som européerna stötte på. Både de senare 

resebeskrivningarna och sagorna behandlar möten mellan människor som kom från Europa till 

ett främmande land eller till regioner som inte hörde till deras hemländer eller hemregioner. I 

samtliga källor äger möten med de främmande personerna till största delen rum på okända 

marker och aktörerna är ”inkräktare” i mötesgruppernas regioner. 

Till skillnad från de senare reseskildringarna har de fornvästnordiska källorna inte avfattats av 

expeditionsmedlemmar utan nedtecknats flera århundraden senare. Detta försvårar analysen 

av beskrivningarna i sagorna eftersom de kristna sagoförfattarna anpassade de möjligen 

muntligt överförda berättelserna om de ibland hedniska sagokaraktärerna efter sina egna 

föreställningar och sin egen kosmologi. Dessutom ser man i studien att beskrivningarna av de 

inhemska människorna i sagorna ibland har fantastiska och mytiska inslag. Flera episoder är 

nästan inte alls tydbara därför att det saknas informationer om händelsernas innebörd för de 

dåtida läsarna och åhörarna. Här bör speciellt Vínlandsagorna lyftas fram där vare sig dråpet 

av skrälingarna och den efterföljande tröttheten eller uppdykandet av den andra Guðriðr som 

uppenbarligen kan några ord på nordiska, kan förklaras på ett rimligt sätt. Det är fullt möjligt 

att dessa episoder inte behövde förklaringar på sagoförfattarnas tid men att underliggande 

informationer och anknytningar förlorats så att nutida tolkningar är svåra att göra. 

Det är emellertid inte bara beskrivningen av de inhemska folken som utgör ett problem, utan 

även tolkningen av sagornas sanningshalt är ibland kontroversiell och omdiskuterad. Var och 

en saga kan tolkas på flera olika sätt, beroende på vilken metodik forskaren använder sig av 

eller vad hen lägger fokus på. Så kan detaljer som mjölkprodukter som bytesvaror för ett folk 

som inte är van med mejeriprodukter tolkas antingen som sannolikt eller som helt osannolikt. 

Sagorna är svårtolkade varför det är problematiskt att komma till slutgiltiga resultat. Även här 

bör speciellt Vínlandsagorna framlyftas som beskriver i stora drag samma händelser dock 

med delvis stora skillnader i händelseförloppet. Detta kan vid första ögonkastet vara ett 
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indicium att sagornas sanningshalt kan uppfattas som relativt lågt, men det bör minnas att 

sagorna som avfattades ungefär vid samma tidspunkt på olika ställen på Island kan mycket väl 

återge händelserna i Amerika från olika berättares perspektiv. Att det finns sådana skillnader i 

sagorna kan alltså lika väl höja sagornas sammanlagt sanningshalt, eftersom olika berättare 

alltid kommer att fokusera på olika och varierande detaljer och kommer att uppfatta samma 

händelser på olika sätt. Skillnader sagorna emellan behöver alltså inte nödvändigtvis 

underminera sagornas sanningshalt utan kan tvärtom styrka sagornas uppgifter.  

Det som har kunnat visas i den föreliggande studien genom redovisning och jämförelse av 

både fornvästnordiska sagor och senare resebeskrivningar är att själva kommunikationen med 

de främmande folken nästan aldrig står i fokus av rese- och mötesskildringarna. Snarare är det 

de produkter eller den skatt som norrmännen eller spanjorerna och britterna kan få av de 

inhemska folken som lyfts fram. Så finns det vid nästan inga tillfällen, varken i sagorna eller i 

de senare reseskildringarna, beskrivningar av själva kommunikationsprocessen med konkreta 

kommunikationsmedel. Istället står oftast handeln, skatteindrivning och vinst av rikedomar i 

fokus. Det är påfallande att i nästan alla episoder som handlar om handelskontakter de 

främmande handelspartnerna framställs som naiva och lätta att pungslå. Detta tyder på den 

underliggande attityden av upptäckarna och kolonisatörer som uppfattar sig själva som 

överlägsna och mer civiliserade. De flesta beskrivningar av främmande och inhemska 

människor speciellt i sagorna fokuserar på deras särart och deras egenskaper som ofta passar 

till platsen som de bebor. Så kan fastställas att invånarna i de enligt sagoförfattarnas 

kosmologi perifera länderna också har perifera egenskaper och kunskaper, såsom annorlunda, 

ont utseende med ibland övernaturliga, mytiska komponenter som kattögon, ovanliga 

kroppsstorlekar eller hednisk-magiska kunskaper. Med dessa beskrivningar fastläggs de 

främmande personernas status som ”de andra” som bildar motsatsen till upptäckarna som 

tillhör till ”det riktiga”, kristna sällskapet eller åtminstone bildar fundamentet för ett kristet 

sällskap. De främmande folken beskrivs ofta som underlägsna och farliga för upptäckarna så 

att de snart blir fiender sedan handeln tagit slut eller när de ekonomiska skälen inte längre är 

tillräckligt stora.  

Då själva kommunikationen nästan aldrig står i fokus är det svårt eller ibland omöjligt att 

avgöra hur norrmännen kommunicerade med de främmande människorna. Så uppvisar den 

fantasifulla Sörla saga sterka inga exempel där norrmännen, eller åtminstone den polyglotta, 

dvs. flerspråkiga och begåvade sagohjälten, har svårigheter att kommunicera med de 

främmande varelserna. Tvärtom verkar alla kunna både förstå och tala det nordiska språket av 
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sagohjälten. Egils saga Skallagrímssonar ger inte heller mycket mer information om 

kommunikationsmedel trots de mer realistiska beskrivningarna. Det kan antas att det på grund 

av samernas och norrmännens långvariga kontakter åtminstone fanns vissa individer som 

talade den andres språk och som därför fungerade som tolkar i kontaktsituationer, vilket visar 

sig även i lingvistiska analyser av både samiska och nordiska dialekter, men sagan ger inga 

närmare informationer om detta. Dessutom är det fullt möjligt att det fanns så kallade 

pidginspråk eller blandspråk som var avsedda för att kunna handla på. Här bör det framlyftas 

att det finns belägg för sådana språk i Nordskandinavien på senare tider, såsom 

borgarspråket, som var en blandning mellan svenska och samiska och russenorsk, som 

inkorporerade element från flera olika språk, såsom bland annat ryska och norska.11  

Enbart för kontakten med kvänerna finns belägg i sagan att de kommunicerade verbalt med 

norrmännen, men även där är det inte helt klart om det kommunicerades via tolkar eller om 

alla hade kunskaper om den andres språk. Eiríks saga rauða och Grænlendingasaga är av de 

undersökta sagorna de som på det mest realistiska sättet omtalar inledande kontaktsituationer 

och för dessa sagor kan konstateras att kommunikation för det mesta verkar ske med gester 

och teckenspråk som kommunikationsmedel trots att det finns belägg för att norrmännen och 

skrälingarna åtminstone försökte att verbalt kommunicera med varandra. Sammanfattningsvis 

kan sägas att det är sannolikt att kommunikationen förändrades från användningen av gester 

och teckenspråk som enda kommunikationsmedel till verbala uttryck sedan man hade 

etablerat personliga relationer till varandra.  

Det kan avslutningsvis konstateras att möten i sagorna äger rum i för handlingspersonerna 

okända eller åtminstone inte alltför välbekanta länder och regioner. Sagorna upplyser inte i 

alla fall hur kontakter mellan nordmänne och främmande grupper etablerades, med undantag 

för Vínlandsagorna som berättar att kontaktförsöken utgick från de inhemska personerna. Inte 

heller kan säkert konstateras om det talades språk överhuvudtaget eller om kommunikationen 

skedde med gester och tecken som kommunikationsmedel, eftersom sagorna helt enkelt inte 

fokuserar på själva kommunikationsprocessen utan hellre återger bytesvarornas kvalitet eller 

mängden av skatt som man fick av mötesparterna. Sagorna upplyser inte om det fanns tolkar 

som kunde förmedla vid kontaktsituationer, även om det kan antas att det säkerligen fanns 

tolkar eller tvåspråkiga individer. Varken sagorna eller resebeskrivningarna fokuserar på 

kommunikationsprocessen vilket försvårar analysen. På grund av detta är det omöjligt att 

 
11 Se till exempel: (Edlund, 2009, s. 149–159.) för fler information om språkmångfald i lappmarken, (Jahr & 
Broch, 1996) som behandlar bland och pidginspråk i arktisområdet eller (Jahr, 2012, s 159–167) som diskuterar 
relationen mellan handel och språkutveckling. 
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avgöra vilka språk det var som talades i möten med främmande personer, om det nu fanns 

verbal kommunikation. Det visade sig inte heller vara möjligt att redovisa förändringar i 

kommunikationen på grund av sagornas bristande informationer.  

Det måste därför än en gång sägas att de belägg som tyder på olika kommunikationsmedel är 

otroligt få, varför det är svårt att komma till definitiva resultat, inte minst på grund av 

kosmologierna som genomsyrar berättelserna.  

Det som återstår för framtida forskning är ett breddat studium av källmaterialen då det är 

möjligt att undersökningen av fler, olika källor skulle kunna komplettera den bild som 

framträder i detta arbete. Alternativt skulle det också vara möjligt att försöka jämföra de 

skriftliga nordiska källor med orala traditioner eller skriftliga källor från folken som de mötte. 

Detta skulle dock kräva betydligt mer forskning beträffande både orala traditioner och 

jämförbarheten källor emellan.  
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9. Appendix 
 

Sörla saga sterka 
 

(SSS.1) Kap. 2  

 

Ok er þeir höfðu svá siglt í nokkur 

dægr, laust á fyrir þeim svá mikilli 

þoku, at engi sá neitt til réttrar 

leiðar. Gekk þetta svá nú í 

nokkura daga, at engi vissi, hvat 

þeir halda mundu, ok um síðir 

þóttust þeir vita, at þeir væri at 

landi nokkuru komnir. Spurði þá 

konungsson, hvárt nokkurr sinna 

manna vissi skil á, hvar þeir væru 

at komnir, en engi var sá, sem frá 

kunni greina. Bað konungsson þá 

kasta akkeri ok búa um skipin, 

kveðst þar dvelja vilja, þar til þeir 

sæi sér færi burtferðar. Var nú svá 

gert sem konungsson sagði fyrir. 

Ok er þat var albúit, kvaðst Sörli á 

land ganga vilja ok vita, ef þeir 

kynni at líta mannabyggðir.  

 

Gekk konungsson nú á land við 

tólfta mann. Veðr var allblítt. Sáu 

þeir, at landit var mjök skógi 

vaxit. Þeir gengu áfram, þangat til 

þeir kómu í nánd fjallshlið einni. 

Nam konungsson þar staðar í einu 

rjóðri ok menn hans ok hafði eigi 

nema sverð sitt.  

 

Í þessu bili sjá þeir tólf menn 

stefna á móti sér, forkunnar stóra 

ok ólíka öðrum mennskum 

mönnum. Svartir váru þeir ok 

illiligir ásýndum, ekkert hár á 

höfði, brýnnar hengu allt á nef 

niðr, augun gul sem í ketti, en 

tennrnar sem kalt járn. Þeir höfðu 

allir járnrennda skildi ok stórar 

stengr, stáli spengdar. Ok er þeir 

litu konungsson ok hans menn, 

tóku þeir allir at hrína mjök 

grimmiliga ok eggjandi hverr 

 Da de hadde seilt i noen dager kom 

de inn i en slik tett tåke at ingen 

lenger visste hva som var den rette 

kursen. Det gikk nå slik i noen 

dager at ingen visste hvor de seilte, 

men omsider mente de å vite at de 

var kommet til et land. 

Kongssønnen spurte om noen av 

dem visste hvor de nå var kommet, 

men ingen av dem visste det. Han 

ba dem da kaste anker å gjøre klart 

skipet og sa at han ville vente der 

til de var klar til å reise igjen. Alt 

ble nå gjort som kongssønnen ba 

om og da alt var klart sa Sørli at 

han ville gå i land og se om en 

kunne finne noen bygder der det 

bodde folk.  

 

 

Kongssønnen gikk nå i land med 

tolv menn. Været var svært fint og 

de så at landet var svært 

skogbevokst. De gikk rett fram til 

de kom i nærheten av en fjellside 

og kongssønnen og hans menn fant 

seg nå en plass i en rydning og 

hadde ikke annet med seg enn 

sverdene sine. 

 

I denne stund så de tolv menn som 

stevnet mot dem, svært store og 

ulike andre mennesker. De var alle 

sorte med onde ansikter, ikke noe 

hår på hodet, bryna hang ned på 

nesa, øynene var gule som en katts 

og tennene som kaldt jern. De 

hadde alle skjold med jernkanter og 

lanser med stålbeslag, og da de fikk 

øye på kongssønnen og hans menn 

tok de til å skrike svært 

skremmende og egget hverandre, 
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annan, en konungsson bað menn 

sína eigi blygðast við þetta, heldr 

verða við vaskliga; ok gengu nú 

hvárir í mót öðrum.  

 

En sem konungsson mætti þessum 

miklu blámönnum, sló í inn 

sterkasta bardaga með stórri 

atsókn, svá at allt þótti sundr 

bresta. Nam hvert þeira högg 

staðar í jörðu, ok eigi leið langt, 

áðr konungssonar menn váru allir 

fallnir, en hann sjálfr svá ákafliga 

móðr, at honum helt við spreng. 

Sóttu þá blámenn at honum með 

mikilli eggjan ok ólmligum 

hljóðum ok öskri, en hann varðist 

vel ok drengiliga ok hljóp í loft 

upp yfir þeira stóru högg. Þar með 

skipti hann í höggum sverði ok 

skildi ok greip þat ýmsum 

höndum, er honum sýndist, ok sáu 

þeir lítt við því. Stýfði hann nú af 

þeim hendr ok fætr, brynjur ok 

búka, svá at engi þeira hlíf dugði 

þeim meir en brunnit hálmstrá, ok 

svá lék hann við þá sem león við 

sauði, ok eigi létti hann fyrr en 

hann hafði alla þá af dögum ráðit. 

Var hann þá orðinn ákafliga móðr, 

en lítt sárr. Ok er þetta var af 

staðit, sem nú var sagt, settist 

konungsson niðr í rjóðrinu ok lét 

sér renna mæði um stundar sakir, 

hyggr nú til skipa at ganga. 

men kongssønnen ba sine menn om 

ikke å la seg skremme av dette og 

holde seg tapre og nå gikk begge 

parter mot hverandre. 

 

Men da kongssønnen møtte disse 

store blåmennene ble det den 

hardeste strid med så hard pågang 

at alt syntes å bli slått i stykker. 

Hvert av deres hugg festet seg i 

jorden og det tok ikke lang tid før 

alle kongssønnens menn var falt, og 

han selv var så forferdelig trett at 

han var helt sprengt. Blåmennene 

satte da alle på ham med mye 

egging og olme brøl, men han 

forsvarte seg vel og mandig og 

hoppet opp i lufta over deres store 

hugg. Dermed byttet han mellom 

huggene skjold- og sverdarm og 

brukte forskjellige hender som 

syntes best for ham. Han hugg nå 

av dem hender og føtter, brynjer og 

buk, så deres brynjer og skjold ikke 

hjalp dem mer enn et brent 

halmstrå, og lekte med dem som en 

løve leker med en sau og ga seg 

ikke før han hadde tatt livet av dem 

alle sammen. Nå var han blitt så 

forferdelig trett, og litt såra, så når 

dette som her er fortalt var over, 

satte han seg ned i rydningen og lot 

trettheten renne av seg en stund og 

tenkte så at han skulle gå til 

skipene.   
 

 

(SSS.2) Kap. 3 

 

Þessu næst heyrir hann dunur ok 

dynki stóra mjök nærri sér ok 

fýsir nú at vita, hverju slíkt 

gegnir. Gengr hann nú nokkut 

lengra fram á skóginn með 

fjallshlíðinni, þar til er hann 

kemr at helli stórum. Hann lítr 

nú um gluggann, er var á 

hellinum, ok sér um hann allan. 

Lítr hann einn hræðiligan jötun 

 I neste nå hører han store drønn og 

brak svært nærme og ønsker nå å 

vite hva dette er. Han går litt lengre 

inn i skogen mot fjellsiden til han 

kommer til en stor hule og kikker 

inn gjennom glugga som var der og 

ser alt der inne. En skremmende 

jotun ser han at ligger i senga si, og 

aldri hadde kongssønnen sett en 

større mann. Kroppen hans rakk fra 
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liggja í sinni rekkju. Aldri hafði 

konungsson sét stærra mann. 

Hans búkr tók beggja veggja á 

milli með svo herfiligri ásýnd ok 

óskapligri, at konungsson 

undraðist þat stórliga. Hann sá 

þar ok eina kerlingu heldr 

stórmannliga. Hún stóð við 

þverpall einn ok var at brytja þar 

niðr mannakjöt ok hrossa ok var 

harðla stórvirk at þessu.  

 

Síðan heyrði konungsson, at 

kerling mælti við karl sinn -- ok 

nefndi hann Skrímni -- á þessa 

leið: "Nú eru eigi," sagði hún, 

"matvæli meiri í helli okkrum en 

nú hefi ek búit til máltíðar.  

 

Skrímnir kvað slíkt eigi ólíkligt 

ok sagði þat vel enzt hafa, -- "ok 

þat skalt þú vita," sagði hann, 

"at, þótt ek liggi nú lágt, skal enn 

þá nokkut fyrir verða, nær piltar 

okkar koma heim í kveld, því at 

nú eru hér skip at landi komin, 

eigi færi en átta, ok er þat at 

mínum vilja, því at ek gerði 

þeim megnan vind með þoku, 

svá at þeir skyldu hingat villast, 

ok skulu þeir allir helju gista, áðr 

en þessi dagr er á enda."  

 

Kerling gladdist mjök við þetta 

ok gekk síðan í einn afhelli.  

 

Nú sprettr konungsson upp af 

hellisglugganum ok gengr í 

hellinn. Berr hann nú sitt spjót í 

hægri hendi, en sverðit í vinstri, 

ok leggr síðan spjótinu báðum 

höndum í kvið risans, svá at út 

gekk oddrinn um bakit. Í öðru 

lagi eða sinni leggr konungsson 

báðum höndum sverði sínu í 

kjaft risans, en risinn, er hann 

fekk lagit, brauzt um með öskri 

ok ólmligum hljóðum, þar til er 

sængin brotnaði, en risinn 

steyptist á gólf niðr með stórum 

umbrotum. 

vegg til vegg, og var så stygg og 

skremmende at kongssønnen ble 

svært forundret. Han så også ei 

heller storvokst kjerring der som 

sto ved en tverrpall og med stor 

kraft hakket opp menneskekjøtt og 

hestekjøtt.  

 

Så hørte kongssønnen at kjerringa 

snakket til mannen sin -- og kalte 

han Skrimni -- på denne måten: 

"Nå er maten klar, men nå er det 

ikke noe mer mat igjen her i hula 

vår." 

 

Skrimni sa at dette ikke var uventa 

og at dette hadde han ordnet opp 

med, ---" og det skal du vite," sa 

han, "selv om jeg har gjort lite så 

skal det skje noe når guttene våre 

kommer hjem i kveld, for nå er det 

kommet ikke færre enn åtte skip 

her til lands, og dette er min vilje 

fordi at jeg ga dem sterk vind med 

tåke slik at de skulle forville seg hit 

og de skal alle gjeste Hel før denne 

dagen er til endes." 

 

Kjerringa ble svært glad da hun 

hørte dette og gikk siden inn i en 

sidehule. 

Nå spretter kongssønnen opp fra 

huleglugga og går inn i hula. Han 

bærer nå spydet i høyre hånd og 

sverdet i venstre, og støter så 

spydet med begge hender gjennom 

magen til risen så odden stakk ut av 

ryggen hans. Deretter stikker 

kongssønnen med begge hendene 

sverdet inn i kjeften til risen, og da 

han ble stukket så kastet han vilt på 

seg med skrik og olme lyder til 

senga knakk sammen og risen 

stupte i gulvet i voldsom 

dødskamp. 
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(SSS.3) Kap.4 

 

En at morgni, er konungsson 

vaknar, litast hann innar um 

hellinn ok þykkist nú sjá þar 

nægð auðæfa, hugsar nú með 

sér, at eigi muni meiri ríkdómr í 

Arabíaríki í einum stað saman 

komit en nú sá hann.  

 

Kom þá kerling at sænginni ok 

mælti: "Hversu hefir yðr, 

konungsson, sofnazt í helli 

mínum þessa nótt?"  

 

Hann svarar: "Ærna vel."  

 

Spyrr hann þá kerling at, hvert 

land þetta sé, er hann er á 

kominn, en hún segir honum 

þetta sé Bláland ok því stjórni sá 

konungr, er heitir Estróval inn 

mikli, einn inn mildasti herra í 

þessum parti heimsins, -- "en 

mitt nafn er Mána," sagði hún. 

"Höfum vit Skrímnir minn haldit 

helli þennan í fjörutigi ár ok æ 

nokkut til matfanga orðit, því at 

á hverju ári höfum vit seitt 

hingat þrjú skip með mönnum. 

Höfum vit ok einninn byggðir 

rændar hestum, úlföldum ok 

ösnum allra mest. Þar með 

höfum vit ok töfrat hingat marga 

góða gripi frá ýmsum herrum, 

ok get ek nú," sagði hún, "sýnt 

yðr hér til nokkur merki." 

 Om morgenen da kongssønnen 

våkner kikker han seg rundt i hula 

og synes han ser der en stor mengde 

rikdommer og tenker med seg at 

ingen steder i Arabiariket kunne det 

være større rikdommer enn han så 

her. 

 

Kjerringa kom bort til senga og sa: 

"Hvorledes har De, kongssønn, sovet 

i min hule i natt?" 

 

"Svært godt," svarer han. 

 

Han spør så kjerringa hvilket land 

dette er som han er kommet til og 

hun forteller ham at dette er Blåland, 

og konge her er Estroval den store, 

en av de mest gavmilde i denne 

delen av verden, --"og mitt navn er 

Måna," sa hun. "Sammen med min 

Skrimni har jeg bodd her i hula i 

førti år og vi har alltid fått oss mat, 

for hvert år har vi seida hit tre skip 

med mannskap. Vi har også fra noen 

bygder ranet hester, kameler og esler 

og dermed har vi også trylla hit 

mange gode ting fra forskjellige 

herrer, og jeg kan nå vise Dem noe 

av vårt bytte." 

 

 

 (SSS. 4) Kap.6  

 

Síðan tók kerling upp herklæði 

ok sverð bitrligt. "Þessi 

herklæði," sagði hún, "sótti ek út 

á Serkland til Maskaberts 

keisara, ok þau bar forðum inn 

 Siden tok kjerringa opp hærklær og 

et kvast sverd. "Disse hærklærne," 

sa hun, "hentet jeg i Serkland hos 

keiser Maskabert, og disse brukte i 

fordums tid den store krigeren 
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mikli kappi Pantíparus, sem eftir 

Agamemnon keisara stýrði 

Grikklandi. Eru þau svá góð, at 

aldri mun nokkut sverð á þeim 

festa, hvar sem þú fram kemr 

undir mennskra manna eða trölla 

höndum, ok engi vætta mun svá 

heitt eitri spýja eða eldi, at þeim 

granda kunni, en sverðit bítr allt 

eins stál sem strá." 

Pantiparus, som etter keiser 

Agamemnon styrte Grekenland. De 

er så gode at ikke noe sverd kan 

trenge inn i dem, enten det kommer 

fra handa til et menneske eller troll, 

og ingen skapning kan spy så heit 

ild eller gift at de kan skade dem, 

og sverdet biter like godt gjennom 

stål som strå." 

 

 

(SSS.5) Kap.7 

 

[…] at einn dag, sem hann sat 

við drykkjuborð, gengu tólf 

menn í höllina ok kvöddu 

konung snjöllu máli svá 

mælandi: "Tveir bræðr eru hér 

komnir við land þitt utan allt af 

Morlandi með tólf þúsundir 

manna vaskra til stríðs. Annarr 

þeira bræðra heitir Garðarr, en 

annarr Tófi. Vill nú Garðarr 

festa dóttur þína, Steinvöru, ok 

er þat allra manna mál, at aldri 

fái hún vaskara mann. Gef þú, 

herra konungr, skjótt svar til 

ræðu minnar," sagði sá, sem 

fram bar erendin.  

 

Konungr svarar: "Fyrr skal hverr 

maðr hér í Noregi dauðr at velli 

hníga en ek gefi svá leiðu trölli 

ok mögnuðum berserk dóttur 

mína, ok seg þú þeim bræðrum, 

at ek muni koma til móts við þá 

strax at morgni með allan minn 

stríðsafla."  

 En dag da han satt ved bordet gikk 

tolv menn inn i hallen og hilste 

modig på kongen og den som bar 

fram ærendet, sa: "To brødre er 

kommet her til ditt land ute fra 

Morlandet med tolv tusen tapre 

menn, klare til kamp. Den ene av 

brødrene heter Gardar og den andre 

Tofi. Gardar vil nå feste din datter, 

Steinvora, og alle menn mener at 

hun ikke kan få en taprere mann. Gi 

meg, herre, et raskt svar på min 

tale." 

 

Kongen svarer: "Før skal hver 

mann her i Norge på marken sige 

død ned, før jeg gir et slikt ondt 

troll og så stor en berserk min 

datter, og fortell du til brødrene at 

jeg skal gå mot dem i morgen med 

all min stridskraft."  

 

 

(SSS.6) Kap.8  

 

Sendi konungr nú tólf menn til 

Upplandaríkis. Tókst þeim vel 

ferðin, ok báru þeim feðgum 

 Kongen sendte nå tolv menn til 

Upplandsriket. De gjorde seg raskt 

klare da de fikk dette budskapet, og 
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bréfin, en þeir brugðu við skjótt, 

er þeir fengu þenna boðskap, ok 

heldu af stað frá Upplöndum ok 

léttu eigi fyrr en þeir fundu 

Harald konung. Urðu nú fyrir 

þeim blíðar kveðjur, ok bjuggust 

þegar ásamt allir til bardaga, 

riðu síðan út af borginni í móti 

þeim bræðrum, en þeir bræðr 

kómu senn í móti þeim frá 

herbúðum sínum með blámenn 

ok bannsettar hetjur.  

 

Einn maðr í liði þeira bræðra hét 

Loðinn. Hann bar merki þeira. 

Hann var af Pólen. Stórr var 

hann sem risi ok ólíkr öllum 

mönnum fyrir sakir afls ok 

illiligrar ásýndar. Hans spjót var 

sex álna á lengd, en þriggja 

spanna á digrð. Hann reið einum 

fíl ok lamdi með sinni stöng 

bæði menn ok hesta, svá at 

öllum stóð af þessum óvin mikill 

ótti. Ganaði hann langt undan 

hernum ok var orðinn fimmtán 

manna bani, áðr en fylkingar 

kómu saman. En er Sörli sá 

þetta, reið hann þangat at, sem 

Loðinn var fyrir, ok lagði til 

hans með sinni stöng. Vegr hann 

síðan Loðin upp ok snarar 

honum ór söðlinum meir en 

fimmtán fet, svá at brotnaði í 

honum hvert bein.  

 

En sem þeir bræðr líta, at Loðinn 

fellr, tóku þeir til ákafliga at 

ólmast með því æði, at menn 

hugðu eigi annat en þeir ólmir 

væri orðnir, ok ríðr Tófi þá þar 

at, sem Sigvaldi konungsson var 

fyrir, ok hyggr, at hann skyldi 

sitt líf láta. En í þessari svipan 

kemr at Sörli inn sterki ok höggr 

til Tófa, en þetta var sem ógert, 

því at eigi beit á hans bannsettan 

búk meir en á stein kæmi, ok nú 

stíga þeir báðir af sínum hestum 

ok gangast at knáliga, svá at 

hvárrgi sparði annan. Hafði Tófi 

fikk med brev både til far og sønn, 

og dro av gårde til Uppland, og 

stoppet ikke før de traff kong 

Erling. De ble godt mottatt og 

straks gjorde alle seg klar til kamp, 

og red siden ut av borgen mot 

brødrene som så kom i mot dem fra 

hærteltene sine med blåmenn og 

berserker.  

 

 

En mann i flokken til brødrene het 

Lodinn og var fra Polen. Han bar 

merket deres og var stor som en 

rise og ulik alle andre menn på 

grunn av sine krefter og sitt 

skremmende utseende. Spydet hans 

var seks alen langt og tre spann 

tykt. Han red på en elefant og 

skamslo med sin stang både menn 

og hester, slik at denne fienden 

skapte stor frykt. Langt foran hæren 

red han, og hadde blitt femten 

manns bane før fylkingene braket 

sammen. Da Sørli så dette red han 

dit hvor Lodinn var og dro til ham 

med sin stang, og løfter ham så opp 

og kaster ham siden mer enn 

femten fot vekk fra salen, så hvert 

bein i kroppen hans knakk. 

 

 

Men da brødrene så at Lodinn falt 

så ble de grepet av et slikt raseri at 

menn ikke trodde noe annet enn at 

de var blitt olme, og Tofi rir så dit 

som Sigvald kongssønn var, og 

tenker at Sigvald skulle miste livet 

sitt der. Men i dette øyeblikket 

kommer Sørli den sterke dit og 

hugger til Tofi, men dette var som 

ugjort, for det beit ikke mer på hans 

fortrollede buk enn på en stein, så 

nå stiger de begge av hestene sine 

og går mot hverandre med 

voldsomhet så ingen sparte den 

andre. Tofi benyttet da allslags 

knep og vadet til knærne i jorda 

som i bløt snø, men Sørli verget seg 

tappert mot alle hans slag. 
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brögð í frammi á ýmsa vega ok 

óð nú jörðina allt til knjánna sem 

blautan snjó, en Sörli stóð öll 

brögð hans af sér hreystiliga.  

 

Þá mælti Sörli: "Þat hugða ek at 

sögnum, at engir í heiminum 

mundu meiri menn en þeir af 

Afríka, en nú lízt mér þat lygar 

ok it mesta drafl, ef þú hefir eigi 

meira þrótt en nú hefir þú í 

frammi látit, svá mikill garpr 

sem þú þykist vera." 

Ok við þetta hamaðist Tófi sem 

mest hann kunni. Þá mælti Sörli: 

"Þú, it blauða fól ok in 

fordæmda fýla, skalt nú þat 

reyna, hvat vér norskir veitum 

slíkum gestum sem þú ert, svá at 

þá þurfi síðr at langa til fundar 

við oss."  

 

Þreif Sörli þá í eyra á Tófa ok 

reif í burt af honum alla 

vangafilluna ok skeggit allt niðr 

at bringu. Varð Tófi þá mjök 

ófríðr ásýndar. Brást hann þá í 

dreka líking, af því at hann var 

mjök hamrammaðr, ok blés nú 

framan at Sörla svá miklu eitri, 

at undrum gegndi, með svartri 

svælu, en Sörli hjó í þessu 

drekann sundr, ok lét Tófi þar líf 

sitt. Fell Sörli þá í óvit fyrir hans 

umbrotum ok eitrsblæstri.  

 

En er Garðarr sér sinn bróður at 

velli hníga, varð hann ofrmáta 

trylltr ok reið nú þar at, sem 

Erlingr konungr var fyrir. Leggr 

hann þá til konungs sínu spjóti 

ok snarar honum ór söðlinum 

meir en tuttugu fet, svá at þrjú 

rifin brotnuðu í annarri síðu 

konungs. Í þessu raknar Sörli 

við, ok er hann sér föður sinn 

felldan, reið hann þangat at, sem 

Garðarr var fyrir, ok höggr til 

hans sínu sverði, svá at hann 

klauf höfuðit ok búkinn allt at 

söðli niðr, ok fell Garðarr þá 

Da sa Sørli: "Det mener jeg er sagt 

at ingen menn i verden er 

mektigere enn de fra Afrika, men 

nå ser jeg at det er løgn og fjas for 

du har ikke mer styrke enn du har 

vist nå, så du er ikke så djerv som 

du later som."  

Ved dette gikk Tofi berserk. Da sa 

Sørli: "Du, din bløte dåre og 

fordømte stakkar skal nå få føle hva 

vi norske gjør med slike gjester 

som du er, så det blir lenge til dere 

vil møte oss." 

Sørli tok da tak i ørene til Tofa og 

reiv av han kinnfillene og skjegget 

helt ned til magen. Tofi fikk da et 

svært stygt utseende. Han skiftet nå 

ham til en drage, fordi han var 

svært hamram og blåste nå så mye 

gift mot Sørli at det var helt utrolig, 

og han ble helt dekket av svart 

røyk, men Sørli hugg denne dragen 

i biter og der mistet Tofi livet sitt. 

Sørli falt så i uvett på grunn av 

anstrengelse og giftblåsingen. 

 

Men når Gardar ser sin bror gli ned 

på valplassen ble han overmote 

galen og red nå bort dit som kong 

Erling var. Han drar nå til kongen 

med spydet sitt og kaster ham mer 

en tjue fot ut av salen så tre ribbein 

knakk i kongens ene side. I dette 

øyeblikk kommer Sørli til seg selv 

igjen og da han ser sin far falle rir 

han dit som Gardar er, og hugger til 

ham med sverdet sitt så han kløyver 

hodet og buken helt ned til salen, 

og da faller Gardar død av hesten.  

 

Nå følger brødrene Sørli og Sigvald 

etter de flyktende og dreper alle de 

når, så få kommer seg bort i live. 
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dauðr af hestinum. Ráku þeir nú 

þegar flóttann bræðr, Sörli ok 

Sigvaldi, ok drápu hvern, er þeir 

náðu, svá at fátt eitt komst með 

lífi á burt. 
 

 

(SSS.7) Kap.18 

 

Maðr sá, er merkit bar fyrir 

Erlingi konungi, hét Sverrir. 

Hann var af Finnmörk austan, 

góðr riddari. Högni reið nú fram 

í fylkingar Noregs manna, hjó 

ok lagði hvern, er fyrir varð, ok 

þyrmdi engum, ok í þessari 

svipan mætti hann Sverri, 

merkismanni Erlings konungs, 

ok hjó til hans með sínu sverði, 

en Sverrir brást í jörð niðr. Ríðr 

nú Högni um þverar fylkingar ok 

fellir hvern um annan. En sem 

hann er ákafastr at höggva niðr 

liðit, kemr svá mikit león upp ór 

jörðunni, at öllum stóð felmtr af 

ógn þeiri. Snerist leónit þá brátt í 

móti Högna ok laust sínum hala 

á hest hans svá hart, at Högni 

hraut langt í burt ok í einn 

skógarrunna. Nú spratt Högni 

fljótt ok fimliga á fætr ok höggr í 

móti dýrinu, en þat var sem 

ógert, því at eigi beit it minnsta á 

leónit, ok tók þat við hverju hans 

lagi. Nú snarar Högni sínu 

sverði, ræðr í móti dýrinu, ok 

sviptast nú harðliga, svá at allt 

gekk ór lagi, þat sem fyrir varð, 

jafnvel eikrnar af stofnunum. 

Stóð þessi glíma um heilar þrjár 

stundir. Neytti þá konungsson 

orku ok ills kraftar, tók dýrit upp 

á bringu sér ok slengdi því niðr 

við einn eikarstofn, svá at í 

sundr fór í því hryggrinn, en við 

þetta spýr dýrit eitri með 

ógurligum frýsingum ok dimmri 

svælu, en skyrtunnar dugnaðr 

hlífði konungssyni, at hann 

 Den mann som bar merket for kong 

Erling het Sverre. Han var en god 

ridder fra øst i Finnmark. Høgni red 

nå fram i fylkingen til de norske og 

hugg ned hver den som var foran 

ham, og sparte ingen. Og i denne 

striden møtte han Sverre, 

merkesmannen til kong Erling, og 

hugg til ham med sverdet, men 

Sverre forsvant ned i jorden. Høgni 

rir nå tvers gjennom fylkingen og 

feller hver han møter. Men som han 

driver hardt på med å hugge ned 

folkene, da kommer det en stor løve 

opp av jorden slik at alle ble 

lammet av skrekk. Løven snur seg 

da raskt mot Høgni og slår med 

halen så hardt mot hesten hans, at 

Høgni blir kastet langt av gårde i en 

småskog. Nå spratt Høgni raskt og 

hendig på føttene og hugger mot 

dyret, men dette var som ugjort for 

dette bet ikke det minste på løven, 

og dette skjedde med hvert hans 

hugg. Høgni kaster nå sverdet og rir 

mot dyret, og de kjemper nå på det 

hardeste slik at alt ble ødelagt som 

var der, til og med eiketrærne fra 

stubbene. Denne brytekampen sto 

på i tre hele timer. Kongssønnen 

brukte da alle sine krefter og tok 

dyret opp til brystet sitt og slengte 

det ned på en eikestubbe, slik at det 

knakk ryggen. Da dette skjer så 

spyr dyret gift med skremmende 

fresinger og tjukk, svart røyk, men 

den gode skjorta reddet 

kongssønnen, så han ble ikke såret, 

men likevel falt han i uvett over 

løva. 
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sakaði ekki, en þó leið hann í 

ómegin ofan á leónit. 
 

 

Egils saga Skallagrímssonar 
 

(ESS.1) Kap.1 

 

Úlfr hét maðr, sonr Bjálfa ok 

Hallberu, dóttur Úlfs ins óarga. 

Hon var systir Hallbjarnar 

hálftrölls í Hrafnistu, föður 

Ketils hængs. 

 En man hette Úlf. Han var son till 

Bjálfi och Hallbera. Hon var dotter 

till Úlf den orädde och syster till 

Hallbjörn Hálftröll från Hrafnista, 

som var far till Ketil Hæng.  
 

 

(ESS.2) Kap.7 

 

Björgólfr hét maðr á 

Hálogalandi; hann bjó í Torgum; 

hann var lendr maðr, ríkr ok 

auðigr, en hálfbergrisi at afli ok 

vexti ok kynferð. 

 Det var en man på Hålogaland som 

hette Björgólf. Han bodde på 

Torgö. Han var länderman, rik och 

mäktig och dessutom som en halv 

bergjätte till styrka, växt och 

släktskap. 
 

 

(ESS.3) Kap.7 

 

Þeir feðgar, Brynjólfr ok 

Björgólfr, höfðu lengi haft 

finnferð ok finnskatt. 

 Björgólf  och Brynjólf hade länge 

haft rätt till finnfärd och finnskatt. 

 

 

(ESS.4) Kap.8 

 

Gerðist þá Brynjólfr lendr maðr 

konungs. Fekk konungr honum 

veizlur miklar aðrar en áðr hafði 

hann haft. Hann fekk honum ok 

finnferð, konungssýslu á fjalli ok 

finnkaup. 

 Brynjólf gjordes nu till kungens 

länderman. Kungen skänkte honom 

stora län, förrutom de han tidigare 

hade haft. Han gav honom 

dessutom rätt till finnfärder i 
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fjälltrakterna och handeln med 

finnarna.  
 

 

(ESS.5) Kap.9 

 

Gerir konungr þá Þórólf lendan 

mann. ok veitir honum þá allar 

veizlur þær, sem áðr hafði Bárðr 

haft, fær honum finnferðina með 

þvílíkum skildaga sem áðr hafði 

haft Bárðr. 

 Kungen gjorde därefter þórólf till 

sin länderman och gav honom alla 

de län som Bárð tidigare hade haft. 

Han gav honom finnfärden med 

samma villkor som Bárð.  

 

 

(ESS.6) Kap.10 

 

Þórólfr gerði um vetrinn ferð 

sína á fjall upp ok hafði með sér 

lið mikit, eigi minna en níu tigu 

manna. En áðr hafði vanði á 

verit, at sýslumenn höfðu haft 

þrjá tigu manna, en stundum 

færa. Hann hafði með sér 

kaupskap mikinn. Hann gerði 

brátt stefnulag við Finna ok tók 

af þeim skatt ok átti við þá 

kaupstefnu. Fór með þeim allt í 

makendum ok í vinskap, en sumt 

með hræðslugæði. 

 På vintern gjorde þórólf en färd upp 

i fjällen med ett stort följe. De var 

inte färre ön nittio män. Tidigare 

hade sedvanan varit att fogdarna 

hade haft med sig trettio män och 

ibland mindre. Han hade med sig 

mycket handelsvaror. Han ordnade 

snart ett möte med finnarna och tog 

skatt av dem och gjorde affärer 

med dem. Allt förflöt lugnt och 

vänskapligt, men en del var rädda.  

 

 

 (ESS.7) Kap.10 

 

Þórólfr fór víða um mörkina. En 

er hann sótti austr á fjallit, spurði 

hann, at Kylfingar váru austan 

komnir ok fóru þar at 

finnkaupum, en sums staðar með 

ránum. Þórólfr setti til Finna at 

njósna um ferð Kylfinga, en 

hann fór eftir at leita þeira ok 

hitti í einu bóli þrjá tigu manna 

ok drap alla, svá at engi komst 

undan, en síðan hitti hann saman 

 Þórólf for vida omkring i 

skogstrakterna, och när han kom 

österut och upp i fjällen hörde han 

att kylvingarna hade kommit 

österifrån och drev handel med 

finnarna och att de plundrade på en 

del ställen. Þórólf sände finnar för 

att ta reda på vilken väg 

kylvingarna tagit, och så for han 

efter dem. Han mötte trettio av dem 

i ett läger och dödade alla så att 
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fimmtán eða tuttugu. Alls drápu 

þeir nær hundraði manna ok 

tóku þar ógrynni fjár ok kómu 

aftr um várit við svá búit. 

ingen kom undan och sedan mötte 

han femton eller tjugo. I allt dödade 

de nästan ett hundrade män och tog 

en stor mängd varor. 

 

 

(ESS.8) Kap.13 

 

En er Þórólfr hafði heiman farit, 

þá hafði hann til greitt finnskatt 

þann allan, er hann hafði haft af 

fjalli ok konungr átti, ok fekk í 

hendr Þorgísli ok bað hann færa 

konungi, ef hann kæmi eigi heim 

áðr, um þat er konungr færi 

norðan ok suðr um. 

 Innan þórólf for hemifrån hade han 

samlat all den finnskatt som han 

fått från fjällområdena och som 

kungen skulle ha. Han lämnade 

denna i þorgils förvar och bad 

honom att lämna den till kungen 

om han inte hade kommit hem 

innan kungen kom norrifrån på väg 

söderut. 
 

 

(ESS.9) Kap.13 

 

Síðan fór Ölvir til fundar við 

konung ok mælti: "Þorgils 

gjallandi er hér kominn, vinr 

yðvarr, með skatt þann, er 

kominn er af Finnmörk ok þér 

eiguð, ok er skattrinn miklu 

meiri en fyrr hefir verit ok miklu 

betri vara. […] 

En er konungr sá, at þat var satt, 

at skattrinn var miklu meiri ok 

betri en fyrr hafði verit, þá hóf 

honum heldr upp brún, ok mátti 

Þorgils þá tala við hann. Hann 

færði konungi bjórskinn nökkur, 

er Þórólfr sendi honum, ok enn 

fleiri dýrgripi, er hann hafði 

fengit á fjalli. 

 Sedan gick Ölvir inför kungen och 

sade:”Din väg þorgils Gjallandi har 

kommit hit med den skatt som 

kommer från Finnmarken och som 

du skall ha. Och skatten är mycket 

större än den varit tidigare och 

varorna är mycket bättre. […]” […] 

Och när kungen såg att det var sant 

att skatten var mycket större och 

bättre än förr, då lyfte han på 

ögonbrynen och nu fick þorgils tala 

med honom. Han överlämnade till 

kungen några bäverskinn som 

þórólf skänkt honom och flera 

dyrgripar som han hade fått från 

fjällen.  
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(ESS.10) Kap.14 

 

Þórólfr fór þann vetr enn á 

mörkina ok hafði með sér nær 

hundraði manna. Fór hann enn 

sem inn fyrra vetr, átti 

kaupstefnu við Finna ok fór víða 

um mörkina. 

En er hann sótti langt austr ok 

þar spurðist til ferðar hans, þá 

kómu Kvenir til hans ok sögðu, 

at þeir váru sendir til hans ok þat 

hafði gert Faravið konungr af 

Kvenlandi, sögðu, at Kirjálar 

herjuðu á land hans, en hann 

sendi til þess orð, at Þórólfr 

skyldi fara þangat ok veita 

honum lið. Fylgði þat 

orðsending, at Þórólfr skyldi 

hafa jafnmikit hlutskipti sem 

konungr, en hverr manna hans 

sem þrír Kvenir. 

En þat váru lög með Kvenum, at 

konungr skyldi hafa ór hlutskipti 

þriðjung við liðsmenn ok um 

fram at afnámi bjórskinn öll ok 

safala ok askraka. 

 Den vintern for þórólf återigen upp 

i skogarna och hade med sig nästan 

ett hundrade män. Han hade 

handelsmöte med finnarna liksom 

föregående år och for vida omkring 

i skogarna. Han sökte sig långt 

österut, och när ryktet spreds om 

hans färd kom några kväner till 

honom och sade att de var sända till 

honom av Faravið som var kung av 

Kvänland. De sade att kirjaler 

härjade i hans land och att han 

sände bud att þórólf skulle komma 

för att ge honom stöd. Med budet 

följde ett löfte att þórólf skulle få 

lika mycket av vinsten som kungen 

och att varje man skulle få like 

mycket som tre kväner. Och sådan 

var lagen bland kvänerna att 

kungen skulle ha en tredjedel av 

vinsten och dessutom alla 

bäverskinn, sobelskill och 

ekorrskinn före uppdelningen. 

 

 

(ESS.11) Kap.14 

 

Finnmörk er stórliga víð. Gengr 

haf fyrir vestan ok þar af firðir 

stórir, svá ok fyrir norðan ok allt 

austr um. En fyrir sunnan er 

Nóregr, ok tekr mörkin náliga 

allt it efra suðr svá sem 

Hálogaland it ytra. En austr frá 

Naumudal er Jamtaland ok þá 

Helsingjaland ok þá Kvenland, 

þá Finnland, þá Kirjálaland. En 

Finnmörk liggr fyrir ofan þessi 

öll lönd, ok eru víða 

fjallabyggðir upp á mörkina, 

sumt í dali, en sumt með 

 Finnmarken är mycket vidsträckt. I 

väster ligger havet med stora 

fjordar ock likaså i norr och öster. I 

söder ligger Norge, och 

Finnmarken når nästan lika långt 

söderut i det inre av landet som 

Hålogaland och så Kvänland, 

Finnland och Kirjalaland. 

Finnmarken ligger ovanför alla 

dessa länder och där finns det 

vidsträckta skogsfjällbygder, dels i 

dalarna och dels vid sjöarna. I 

Finnmarken finns ofantliga sjöar 

och utmed dem ligger vidsträckta 
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vötnum. Á Finnmörk eru vötn 

furðuliga stór ok þar með 

vötnunum marklönd stór, en há 

fjöll liggja eftir endilangri 

mörkinni, ok eru þat kallaðir 

Kílir. 

skogsmarker. Igenom de ändlösa 

skogarna sträcker sig höga fjäll som 

kallas Kölen.  

 

 

(ESS.12) Kap.17 

 

Hildiríðarsynir tóku við sýslu á 

Hálogalandi. Mælti engi maðr í 

móti fyrir ríki konungs, en 

mörgum þótti þetta skipti mjök í 

móti skapi, þeim er váru frændr 

Þórólfs eða vinir. Þeir fóru um 

vetrinn á fjall ok höfðu með sér 

þrjá tigu manna. Þótti Finnum 

miklu minni vegr at þessum 

sýslumönnum en þá er Þórólfr 

fór. Greiddist allt miklu verr 

gjald þat, er Finnar skyldu reiða. 

 Hildiríðssönerna tog över sysslan 

på Hålogaland. Det var ingen som 

sade emot på grund av kungens 

makt, men det var många bland 

þórólfs släktingar och vännder som 

inte tyckte om detta byte. På 

vintern drog de upp i fjällen. De 

hade med sig trettio mön. Finnarna 

tyckte att de här fogdarna hade 

mycket mindre värdighet än þórólf 

haft, och de betalade mycket 

mindre skatt än de skulle ha gjort.  
 

 

(ESS.13) Kap.17 

 

"Vel er þat, konungr," segir 

Hárekr, "er þú hefir hugleitt, 

hversu mikill skattr er vanr at 

koma af Finnmörk, því at þá 

veiztu gerr, hversu mikils þér 

missið, ef Þórólfr eyðir með öllu 

finnskattinum fyrir yðr. Vér 

várum í vetr þrír tigir manna á 

mörkinni, svá sem fyrr hefir 

verit vanði sýslumanna. Síðan 

kom þar Þórólfr með hundrað 

manna. Spurðum vér þat til orða 

hans, at hann ætlaði af lífi at 

taka okkr bræðr ok alla þá menn, 

er okkr fylgðu, ok fann hann þat 

til saka, er þú, konungr, hafðir 

selt okkr í hendr sýslu þá, er 

hann vildi hafa. Sám vér þann 

helzt várn kost at firrast fund 

hans ok forða oss, ok kómum 

 ”Det är bra, konung”, sade Hárek, 

”att du har lagt märke till hur 

mycket skatt som brukar komma 

från Finnmarken, för då vet du hur 

mycket du förlorar om þórólf helt 

förstör finnskatten för dig. Vi var i 

vinter trettio män i skogarna som 

tidigare har varit brukligt bland 

fogdarna. Sedan kom þórólf med 

ett hundrade män. Vi fick höra att 

han hade sagt att han tänkte ta livet 

av oss bröder och alla de män som 

följde oss och att han såg det som 

anledning att du, konung, hade givit 

oss den syssla som han ville ha. Vi 

ansåg det bäst att undvika att möta 

honom och hålla oss undan, och 

därför kom vi bara ett stycke från 

bygderna upp i fjällen. Men þórólf 

drog över hela skogen med sin här. 
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vér fyrir þá sök skammt frá 

byggðum á fjallit, en Þórólfr fór 

um alla mörkina með her manns. 

Hafði hann kaup öll. Guldu 

Finnar honum skatt, en hann 

batzt í því, at sýslumenn yðrir 

skyldi ekki koma á mörkina. 

Ætlar hann at gerast konungr 

yfir norðr þar, bæði yfir 

mörkinni ok Hálogalandi, ok er 

þat undr, er þér látið honum 

hvetvetna hlýða. 

Han övertog all handel och finnarna 

betalade skatt till honom, och han 

lovade att dina fogdar inte skulle 

komma till skogen. Han tänker bli 

konung där norrut, både över 

skogen och Hålogaland, och det är 

underligt att du låter honom 

fortsätta.  

 

 

 

Eiríks saga rauða 
 

(ESR.1) Kap.5 

   Lætr Leifr í haf ok er lengi úti 

ok hitti á lönd þau, er hann vissi 

áðr enga ván til. Váru þar 

hveitiakrar sjálfsánir ok vínviðr 

vaxinn. Þar váru þau tré, er 

mösurr heita, ok höfðu þeir af 

þessu öllu nökkur merki, sum tré 

svá mikil, at í hús váru lögð.  

   Leifr fann menn á skipflaki ok 

flutti heim með sér. Sýndi hann í 

því ina mestu stórmennsku ok 

drengskap sem mörgu öðru, er 

hann kom kristni á landit, ok var 

jafnan síðan kallaðr Leifr inn 

heppni.  

   Leifr tók land í Eiríksfirði ok 

fór heim síðan í Brattahlíð. Tóku 

þar allir menn vel við honum. 

Hann boðaði brátt kristni um 

landit ok almenniliga trú ok 

sýndi mönnum orðsending Óláfs 

konungs Tryggvasonar ok sagði, 

hversu mörg ágæti ok mikil dýrð 

fylgði þessum sið. 

 Leif gav sig ut till havs när han var 

klar. Han var länge ute och kom till 

ett land som han tidigare inte känt 

till. Där sådde veteåkrarna sig 

själva och där växte det vinträd. 

Där fanns också de träd som kallas 

masur. Och de tog med sig prov på 

allt de fann. Leif fann män på ett 

vrak och tog dem med sig hem och 

gav dem vinterviste. Han isade med 

detta stormannaskap och godhet. 

Han införde kristendomen i landet. 

Och sedan dess kallades han alltid 

Leif den lyckosamme.  Leif kom i 

land i Eiríksfjörð och for sedan 

hem till Brattahlíð. Folk tog väl 

emot honom. Han förkunnade 

genast kristendomen och den rätta 

tron över hela landet, och han 

framförde till människorna kund 

Olav Tryggvasons budskap och 

berättade om hur mycket ära och 

prakt som följde med den nya 

seden.  
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(ESR.2) Kap.6 

 

Hann sagði henni ok um sína 

hagi ok kvað hennar forlög mikil 

mundu verða, en bað hana varast 

at giftast grænlenzkum mönnum 

[…]. 

 Han berättade även för henne om 

sina omständigheter och sade att 

hennes framtid skulle komma att bli 

god, men bad henne akta sig för att 

gifta sig med en grönländsk man.  
 

 

(ESR.3) Kap.8 

 

Þaðan silgdu þeir suðr með 

landinu langa stund ok kómu at 

nesi einu. Lá landit á stjórn. 

Váru þar strandir langar ok 

sandar. Þeir reru til lands ok 

fundu þar á nesinu kjöl af skipi 

ok kölluðu þar Kjalarnes. Þeir 

kölluðu ok strandirnar 

Furðustrandir, því at langt var 

með at sigla. Þá gerðist landit 

vágskorit. Þeir heldu skipunum í 

einn vág.  

   Óláfr konungr Tryggvason 

hafði gefit Leifi tvá menn 

skozka. Hét karlmaðrinn Haki, 

en konan Hekja. Þau váru dýrum 

skjótari. Þessir menn váru á 

skipi með Karlsefni.  

   En er þeir höfðu siglt fyrir 

Furðustrandir, þá létu þeir ina 

skozku menn á land ok báðu þau 

hlaupa suðr á landit at leita 

landskosta ok koma aftr, áðr þrjú 

dægr væru liðin.  

   Þau höfðu þat klæði, er þau 

kölluðu kjafal. Þat var svá gert, 

at höttr var á upp ok opit at 

hliðunum ok engar ermar á ok 

kneppt saman milli fóta með 

knappi ok nezlu, en ber váru þau 

annars staðar.  

   Þeir biðuðu þar þá stund. En er 

þau kómu aftr, hafði annat í 

hendi vínbejaköngul, en annat 

hveitiax sjálfsáit. Gengu þau á 

 Efter två dagar såg de åter land och 

seglade ditåt och gick i land vid ett 

näs. De fick motvind längs kusten 

och hade land på styrbords sida. De 

rodde i land i båtar, och på näset 

upptäckte de kölen från ett skepp 

och kallade så näset för Kjalarnes. 

Stränderna kallade de 

Furðustrandir, eftersom det tog så 

lång tid att segla utmed dem. 

Därefter bröts landet upp av vikar. 

När Leif var hos kund Olaf 

Tryggvason och han bad honom 

sprida kristendomen på Grönland 

fick han av kungen med sig två 

skottar. Mannen hette Haki och 

kvinnan Hekja. Kungen bad Leif 

används dem om han skulle behöva 

någon som var snabb, eftersom de 

sprang fortare än djuren. Leif och 

Eirík hade sänt dem med på 

Karlsefnis skepp. Och när de hade 

seglat förbi Furðustrandir släppte 

de i land de båda skottarna och sade 

åt dem att springa söderut för att 

undersöka landet och komma 

tillbaka innan tre dagar var till 

ända. De hade ett slags kläder som 

de kallade kjafal och som var sydda 

så att det fanns en hätta överst, med 

öppna sidor och utan ärmar, och de 

hölls samman mellan benen av en 

knapp och en ögla. Men annars var 

de helt nakna. Skeppen ankrade 

upp och väntade under tiden. Och 

när skottarna efter tre dagar kom 
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skip út, ok silgdu þeir síðan 

leiðar sinnar.  

   Þeir silgdu inn á fjörð einn. 

Þar lá ein ey fyrir útan. Þar um 

váru straumar miklir. Því 

kölluðu þeir hana Straumey. Svá 

var mörg æðr í eynni, at varla 

mátti ganga fyrir eggjum. Þeir 

kölluðu þar Straumfjörð.  

   Þeir báru þar farm af skipum 

sínum ok bjuggust þar um. Þeir 

höfðu með sér alls konar fénað. 

Þar var fagrt landsleg. Þeir gáðu 

einskis útan at kanna landit. Þeir 

váru þar um vetrinn, ok var ekki 

fyrir unnit um sumarit. Tókust af 

veiðarnar, ok gerðist illt til 

matar.  

   Þá hvarf brott Þórhallr 

veiðimaðr. Þeir höfðu áðr heitit 

á guð til matar, ok varð eigi við 

svá skjótt sem sem þeir þóttust 

þurfa. Þeir leituðu Þórhalls um 

þrjú dægr ok fundu hann á 

hamargnípu einni. Hann lá þar 

ok horfði í loft upp ok gapði 

bæði munni ok nösum ok þulði 

nökkut. Þeir spurðu, hví hann 

var þar kominn. Hann kvað þá 

engu þat varða. Þeir báðu hann 

fara heim með sér, ok hann gerði 

svá.  

   Litlu síðar kom þar hvalr, ok 

fóru þeir til ok skáru, ok kenndi 

engi maðr, hvat hvala var. Ok er 

matsveinar suðu, þá átu þeir, ok 

varð öllum illt af. 

springande inifrån land hade den 

ena i handen en vindruvsklase och 

den andra ett ax av självsått vete. 

Karlsefni sade att de hade funnit 

goda gåvor i landet. De gick så 

ombord och seglade vidare tills de 

kom till en mer fjordrik kust. De 

seglade in i en fjord och utanför 

fjorden låg en ö där strömmen gick 

stark. De kallade den Straumsey. 

Där fanns så mycket fågel att det 

knappt gick att ta sig fram för alla 

ägg. De seglade in i fjorden och 

kallade den Straumsfjörð. Där bar 

de i land alla sina förråd och gjorde 

sig i ordning. De hade med sig alla 

slags husdjur och började bruka 

landet. Där fanns höga berg och allt 

var mycket vackert. De gjorde inget 

annat än undersökte landet. Och där 

fanns rikliga gräsmarker. De 

stannade över vintern. De blev en 

hård vinter och de hade inte 

förberett sig för detta. Jakten gav 

litet och det blev ont om mat. De 

for ut till ön och förväntade sig att 

finna något att jaga eller något som 

drivit i land. Det var inte särskilt 

gott om mat, men deras djur 

klarade sig väl. De riktade därefter 

en bön till Gud att han skulle sända 

dem något ätbart, men de fick inte 

svar så fort som de önskade. Då 

försvann Þórhall och de sökte efter  

honom. Sökandet pågick i tre 

dagar. De fjärde dagen fann 

Karlsefni och Bjarni honom i en 

brant sluttning. Han stirrade upp i 

luften med vidöppna ögon, och 

med munnen och näsan i vädret, 

och rev och nöp sig och rabblade 

något. De frågade varför han hade 

kommit dit. Han sade att det inte 

angick någon. Þórhall sade att de 

inte skulle bry sig om detta, och att 

han levt så länge att de inte 

behövde göra något för honom. De 

bad honom följa med dem hem och 

han gjorde det. Något senare fann 

de en val och de gick ner och skar 

upp den. Ingen visste vad det var 
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för slags val. Karlsefni kände väl 

till olika slags valar, men den här 

kände han inte till. De som hade 

hand om maten kokade köttet och 

när de åt av det blev alla sjuka.  

 

 

(ESR.4) Kap.10 

 

Þeir Karlsefni silgdu í ósinn ok 

kölluðu í Hópi. Þeir fundu þar á 

landi sjálfsána hveitiakra, þar 

sem lægðir váru, en vínvið allt 

þar, sem holta vissi. Hverr lækr 

var þar fullr af fiskum. Þeir 

gerðu grafar, þar sem mættist 

landit ok flóðit gekk ofast, ok þá 

er út fell sjórinn, váru helgir 

fiskar í gröfunum. Þar var mikill 

fjölði dýra á skóginum með öllu 

móti. Þeir váru þar hálfan mánuð 

ok skemmtuðu sér ok urðu við 

ekki varir. Fé sitt höfðu þeir með 

sér.  

   Ok einn morgin snemma, er 

þeir lituðust um, sá þeir mikinn 

fjölða húðkeipa, ok var veift 

trjám á skipunum, ok lét því 

líkast sem í hálmþúst, ok var 

veift sólarsinnis.  

   Þá mælti Karlsefni: "Hvað 

mun þetta hafa at teikna?"  

   Snorri Þorbrandsson svaraði 

honum: "Vera kann, at þetta sé 

friðarmark, ok tökum skjöld 

hvítan ok berum at móti."  

   Ok svá gerðu þeir. Þá reru þeir 

í mót ok undruðust þá, sem fyrir 

váru, ok gengu á land upp. Þeir 

váru svartir menn ok illiligir ok 

höfðu illt hár á höfði. Þeir váru 

mjök eygðir ok breiðir í kinnum. 

Dvölðust þeir of stund ok 

undruðust þá, sem fyrir váru, ok 

reru síðan brott ok suðr fyrir 

nesit.  

 Karlsämne och hans män seglade in 

i mynningen och kallade stället 

Hóp. Där det var låglänt fann de 

självsådda veteåkrar och de fann 

vinstockar överallt i sluttningarna. 

Varje bäck var full av fisk. Vid 

högvatten gjorde de fördämningar 

där hav och land möttes och när 

havet sjönk tillbaka samlades 

hälleflundror i fördämningarna. Där 

fanns en stor mängd djur av alla 

slag i skogen. De stannade där i en 

halv månad och de roade sig och 

var bekymmerslösa utan att märka 

något ovanligt. Och sina djur hade 

de med sig. Tidigt en morgon när 

de såg sig omkring upptäckte de 

nio skinnbåtar. Ombord viftade 

man med trän och det lät närmast 

som ljudet från en tröskslaga och 

alla vevade de medsols. Då sade 

Karlsefni: ”Vad kan detta betyda?”  

Snorri Þorbrandsson svarade 

honom: ”Det kanske är ett 

fredstecken så låt oss hålla upp en 

vit sköld mot dem.” De gjorde så. 

Därefter rodde de ut emot dem, och 

de andra blev förvånade och vände 

mot land. De var småvuxna fula 

män med tunt hår på huvudet. De 

hade stora ögon och breda kindben. 

De stannade en god stund och 

förundrades över dem som hade 

kommit, och sedan rodde de bort 

och söderut förbi näset.  
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(ESR.5) Kap.11 

 

En er vára tók, sá þeir einn 

morgin snemma, at fjölði 

húðkeipa reri sunnan fyrir nesit, 

svá margt sem kolum væri sáit 

fyrir Hópit. Var þá ok veift af 

hverju skipi trjánum.  

   Þeir Karlsefni brugðu þá 

skjöldum upp, ok er þeir 

fundust, tóku þeir kaupstefnu sín 

á milli, ok vildi þat fólk helzt 

hafa rautt skrúð. Þeir höfðu móti 

at gefa skinnavöru ok algrá 

skinn. Þeir vildu ok kaupa sverð 

ok spjót, en þat bönnuðu þeir 

Karlsefni ok Snorri. Þeir 

Skrælingar tóku spannarlangt 

rautt skrúð fyrir ófölvan belg ok 

bundu um höfuð sér. Gekk svá 

kaupstefna þeira um hríð. Þá tók 

at fættast skrúðit með þeim 

Karlsefni, ok skáru þeir þá svá 

smátt í sundr, at eigi var breiðara 

en þvers fingrar, ok gáfu 

Skrælingar þó jafnmikit fyrir 

sem áðr eða meira. 

 När det blev vår såg de tidigt en 

morgon att en mängd skinnbåtar 

kom söderifrån och rundade näset, 

de var så många att det såg ut som 

om man hade spritt ut kol, och de 

viftade även denna gång med trän 

på varje båt. Karlsefni och hans 

män satte upp sköldarna och när de 

möttes började de köpslå med 

varandra, och folket där ville helst 

ha rött tyg. De ville även köpa 

svärd och spjut men det förbjöd 

Karlsefni och Snorri. De bytte 

ogarvade skinn mot tyg och för ett 

tumsbrett rött tyg gav de en 

ogarvad fäll och de virade tyget 

runt huvudet. Handeln pågick en 

stund. Då det blev allt mindre tyg 

kvar för Karlsefni och hans män 

skar de det i så små stycken så att 

det inte var bredare än en finger, 

med skrälingarna gav ändå lika 

mycket för det som tidigare eller 

mer. 

 

 

(ESR.6) Kap.11 

 

Þat bar til, at griðungr hljóp ór 

skógi, er þeir Karlsefni áttu, ok 

gellr hátt. Þetta fælast 

Skrælingar ok hlaupa út á 

keipana ok reru síðan suðr fyrir 

landit. Verðr þá ekki vart við þá 

þrjár vikur í samt.  

   En er sjá stund var liðin, sjá 

þeir fara sunnan mikinn fjölða 

Skrælingaskipa, svá sem straumr 

stæði. Var þá trjánum öllum 

veift andsælis, ok ýla upp allir 

mjök hátt. Þá tóku þeir Karlsefni 

rauðan skjöld ok báru at móti.  

   Skrælingar hlupu af skipum, 

ok síðan gengu þeir saman ok 

 

 

Då hände det att en tjur som 

tillhörde Karlsefni och hans folk 

sprang ut ur skogen och råmade 

högt. Detta skrämde skrälingarna 

och de sprang ut till skinnbåtarna 

och rodde så söderut längs kusten. 

Därefter såg de dem inte på tre 

veckor. Men en tid inte långt 

därefter fick de sen en stor mängd 

av skrälingarnas båtar komma 

söderifrån som i en häftig ström. 

De svängde sina trän motsols och 

alla skrek mycket högt. Då tog 

Karsefni och hans män en röd sköld 

och bar emot dem. Och de gick så 

emot varandra för att strida. Det 
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börðust. Varð þar skothríð hörð, 

því at Skrælingar höfðu 

valslöngur.  

   Þat sá þeir Karlsefni, at 

Skrælingar færðu upp á stöng 

knött stundar mikinn, því nær til 

at jafna sem sauðarvömb, ok 

helzt blán at lit, ok fleygðu af 

stönginni upp á landit yfir lið 

þeira Karlsefnis, ok lét illiliga 

við, þar sem niðr kom.  

   Við þetta sló ótta miklum á 

Karlsefni ok allt lið hans, svá at 

þá fýsti einskis annars en flýja 

ok halda undan upp með ánni, 

því at þeim þótti lið Skrælinga 

drífa at sér öllum megin, ok létta 

eigi fyrr en þeir koma til hamra 

nökkurra ok veittu þar viðtöku 

harða.  

   Freydís kom út ok sá, at þeir 

Karlsefni heldu undan, ok 

kallaði: "Hví rennið þér undan 

þessum auvirðismönnum, svá 

gildir menn sem þér eruð, er mér 

þætti sem þér mættið drepa niðr 

svá sem búfé? Ok ef ek hefða 

vápn, þætti mér sem ek skylda 

betr berjast en einnhverr yðvar."  

   Þeir gáfu engan gaum hennar 

orðum. Freydís vildi fylgja þeim 

ok varð seinni, því at hon var 

eigi heil. Gekk hon þó eftir þeim 

í skóginn, en Skrælingar sækja 

at henni. Hon fann fyrir sér 

mann dauðan. Þar var Þorbrandr 

Snorrason, ok stóð hellusteinn í 

höfði honum. Sverðit lá bert í 

hjá honum. Tók hon þat upp ok 

býst at verja sik. Þá kómu 

Skrælingar at henni. Hon dró þá 

út brjóstit undan klæðunum ok 

slettir á beru sverðinu. Við þetta 

óttast Skrælingar ok hljópu 

undan á skip sín ok reru í brott. 

Þeir Karlsefni finna hana ok lofa 

happ hennar.  

   Tveir menn fellu af þeim 

Karlsefni, en fjölði af þeim 

Skrælingum. Urðu þeir Karlsefni 

ofrliði bornir ok fóru nú heim 

blev en hård kamp med kastvapen. 

Skrälingarna hade stenslungor. 

Karsefni och Snorri såg att 

skrälingarna hade fäst en mycket 

stor och svartfärjad boll so tycktes 

gjord av en fårmage på en stång 

och de kastade den i över land mot 

deras manskap och det lät förfärligt 

när den slog ner. Detta vållade 

skräck hos Karsefni och hans män 

så att de inte kunde tänka på något 

annat än att hålla sig undan och fly 

upp längs ån. Det tycktes som om 

skrälingarnas manskap anföll dem 

från alla håll, och de stannade inte 

förrän de kom till några 

klippsprång. Där bjöd de hårt 

motstånd. Freydís kom ut och såg 

att de hade dragit sig undan. Hon 

ropade: ”Varför springer ni undan 

för dessa ömkliga män, som nu kan 

slakta som boskap så dugliga män 

som ni är? Och om jag haft vapen 

skulle jag ha kämpat bättre än 

någon av er.” De brydde sig inte 

om hennes ord. Freydís försökte 

följa dem och rörde sig tungt 

eftersom hon var med barn. Hon 

gick efter dem i skogen och 

skrälingarna kom emot henne. Hon 

fann en då död man. Det var 

Þorbrand Snorrason och han hade 

en sten inslagen i huvudet. Hans 

svärd låg bredvid honom. Hon grep 

svärdet och gjorde sig klar att 

försvara sig. Då angrep 

skrälingarna henne. Hon blottade 

då det ena bröstet och slog bröstet 

mot svärdet. Skrälingarna skrämdes 

av detta och sprang iväg till sina 

båtar och rodde bort. Karlsefni och 

hans män fann henne och lovordade 

hennes lycka. Två av Karsefnis 

män föll där och flera av 

skrälingarna. Och detta trots att 

Karlsefni och hans män blev 

angripna av ett överlägset manskap. 

De gick efter detta hem till sina hus 

och undrade över vilket stort 

manskap det måste ha varit som 

angripit dem inifrån land. Det 
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eftir þetta til búða sinna ok 

bundu sár sín ok íhuga, hvat 

fjölmenni þat mundi verit hafa, 

er at þeim sótti af landinu ofan. 

Sýnist þeim nú sem þat eina 

mun liðit verit hafa, er af 

skipunum kom, en hitt fólkit 

mun verit hafa sjónhverfingar.  

   Þeir Skrælingar fundu ok 

mann dauðan, ok lá öx í hjá. 

Einn þeira tók upp öxina ok 

höggr með tré ok þá hverr at 

öðrum, ok þótti þeim vera 

gersimi ok bíta vel. Síðan tók 

einn ok hjó í stein, svá at 

brotnaði öxin, ok þá þótti þeim 

engu nýt, er eigi stóðst grjótit, 

ok köstuðu niðr.  

   Þeir Karlsefni þóttust nú sjá, 

þótt þar væri landskostir góðir, 

at þar myndi jafnan ótti og ófriðr 

á liggja af þeim, er fyrir bjuggu.  

   Síðan bjuggust þeir á brottu ok 

ætluðu til síns lands ok sigldu 

norðr fyrir landit ok fundu fimm 

Skrælinga í skinnhjúpum, 

sofnaða, nær sjó. Þeir höfðu með 

sér stokka ok í dýramerg, dreyra 

blandinn. Þóttust þeir Karlsefni 

þat skilja, at þessir menn myndi 

hafa verit gervir brott af landinu. 

Þeir drápu þá. 

föreföll dem som om manskapet 

från båtarna hade varit det enda 

som stridit och att det andra 

manskapet måste ha varit en 

synvilla. Också skrälingarna fann 

en död man och det låg en yxa 

bredvid honom. En av skrälingarna 

tog yxan och högg med den i ett 

trästycke, och därefter försökte den 

ene efter den andre hugga och de 

tyckte att detta var en dyrgrip och 

att den bet väl. Sedan högg en av 

dem mot en sten så att yxan gick 

sönder. Då tyckte de att den var 

obrukbar om den inte klarade av 

stenen, och de kastade bort den. 

Karsefni och hans män ansåg nu att 

det visserligen var ett gott land men 

att det alltid skulle finnas ett hot 

och en fruktan inför dem som redan 

bodde där. Sedan förberedde de sig 

för att fara därifrån tillbaka till sitt 

land och de seglade norrut. På en 

strand upptäckte de fem sovande 

skrälingar klädda i skinnskjortor. 

De hade med sig påsar med 

djurmärg som blandats med blod. 

Karlsefni och hans män tyckte sig 

förstå att dessa män hade fördrivits 

från landet. Och de dödade dem.  

 

 

(ESR.7) Kap. 12 

 

Þat var einn morgin, er þeir 

Karlsefni sá fyrir ofan rjóðrit 

flekk nökkurn, sem glitraði við 

þeim, ok æpðu þeir á þat. Þat 

hrærðist, ok var þat einfætingr 

ok skauzt ofan á þann 

árbakkann, sem þeir lágu við. 

Þorvaldr Eiríksson rauða sat við 

stýri, ok skaut einfætingr ör í 

smáþarma honum.  

   Þorvaldr dró út örina ok mælti: 

"Feitt er um ístruna. Gott land 

 En morgon såg Karlsefni och hans 

män en fläck ovanför gläntan som 

glittrade mot dem och de ropade 

mot den. Fläcken rörde sig, och det 

var en enfoting och den kom nedför 

den åstrand där de låg. Eirík den 

rödes son Þorvald satt vid rodret 

och enfotingen sköt en pil i veka 

livet på honom. Þorvald drog ut 

pilen och sade: ”Här finns gott om 

isterfett. Vi har hittat ett gott land, 

men vi lär knappast få njuta av 
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höfum vér fengit kostum, en þó 

megum vér varla njóta." 

Þorvaldr dó af sári þessu litlu 

síðar.  

   Þá hleypr einfætingr á braut ok 

suðr aftr. Þeir Karlsefni fóru 

eftir honum ok sá hann stundum. 

Þat sá þeir síðast til hans, at 

hann hljóp á vág nökkurn. Þá 

hurfu þeir Karlsefni aftr. Þá 

kvað einn maðr kviðling þenna: 

 

Eltu seggir,  

allsatt vas þat,  

einn einfæting  

ofan til strandar,  

en kynligr maðr  

kostaði rásar  

hart of stopir.  

Heyr, Karlsefni. 

 

Þeir fóru þá í brott ok norðr aftr 

ok þóttust sjá Einfætingaland. 

Vildu þeir þá eigi hætta liði sínu 

lengra. Þeir ætluðu öll ein fjöll, 

þau, er í Hópi váru, ok þessi, er 

nú fundu þeir, ok þat stæðist 

mjök svá á ok væri jafnlangt ór 

Straumfirði beggja vegna. 

det.” Han dog av såret litet senare. 

Sedan sprang enfotingen iväg 

norrut. De satte efter honom och 

skymtade honom av och till. Så 

försvann han ner mot en vik och ut 

i havet och då vände de tillbaka. Då 

diktade en man denna strof:  

 

Mannen jagade,  

Det är sant, 

En enfoting 

Ner till stranden 

Den märklige mannen 

Ökade farten 

I branta backen. 

Hör du, Karsefni. 

 

De for därefter bort och vände 

norrut och menade sig ha sett 

Enfotingslandet. De ville inte 

längre sätta manskapets liv på spel. 

De trodde att bergen som se sett i 

Hóp och som de nu såg var samma 

berg, och att det till Straumsfjörð 

måste vara lika långt från båda 

hållen. 

 

 

 

(ESR.8) Kap.12 

 

Þá er þeir silgdu af Vínlandi, 

tóku þeir suðræn veðr ok hittu 

þá Markland ok fundu þar 

Skrælinga fimm, ok var einn 

skeggjaðr, konur váru tvær ok 

börn tvau. Tóku þeir Karlsefni 

sveinana, en hinir kómust undan, 

ok sukku þeir Skrælingar í jörð 

niðr. Sveina þessa tvá höfðu þeir 

með sér. Þeir kenndu þeim mál, 

ok váru skírðir. Þeir nefndu 

móður sína Vethildi ok föður 

Óvægi. Þeir sögðu, at konungar 

stjórnuðu Skrælingum, ok hét 

annarr þeira Avaldamon, en 

 De hade sydlig vind och kom till 

Markland, och där fann de fem 

skrälingar. Och en av dem var 

skäggig, två var kvinnor och två var 

barn. Karlsefni och hans män 

fångade pojkarna, men de andra 

kom undan och var som uppslukade 

av jorden. De tog med sig de båda 

pojkarna. De lärde dem språket och 

de blev döpta. De kallade sin mor 

Vethild och fadern Óvægir. De 

sade att det var kungar som styrde 

skrälingarna, en som hette 

Avaldamon och en annan som hette 

Valdidida. De sade att där inte 
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annarr Avaldidida. Þeir kváðu 

þar engin hús. Lágu menn þar í 

hellum eða holum. Þeir sögðu 

þar liggja land öðrum megin 

gagnvart sínu landi, er þeir menn 

byggðu, er váru í hvítum 

klæðum ok báru stangir fyrir sér, 

ok váru festar við flíkr ok æpðu 

hátt, ok ætla menn, at þat hafi 

verit Hvítramannaland eða 

Írland it mikla. 

fanns några hus. Människorna höll 

till i grottor eller hålor. De sade att 

det fanns land på andra sidan, mitt 

emot deras eget land, och det landet 

var bebott av folk som gick i vita 

kläder och ropade högt. De bar 

stänger framför sig med fanor. Man 

anser att det måsta ha varit 

Hvítramannaland. [eller Irland det 

stora] 

 

 

 

Grænlendingasaga 
 

(GS.1) Kap.3 

 

Á einhverju kveldi bar þat til 

tíðenda, at manns var vant af liði 

þeira, ok var þat Tyrkir 

Suðrmaðr. Leifr kunni því 

stórilla, því at Tyrkir hafði lengi 

verit með þeim feðgum, ok 

elskat mjök Leif í barnæsku. 

Taldi Leifr nú mjök á hendr 

förunautum sínum ok bjóst til 

ferðar at leita hans ok tólf menn 

með honum.  

   En er þeir váru skammt 

komnir frá skála, þá gekk Tyrkir 

í mót þeim, ok var honum vel 

fagnat.  

   Leifr fann þat brátt, at fóstra 

hans var skapgott. Hann var 

brattleitr ok lauseygr, 

smáskitlegr í andliti, lítill vexti 

ok vesallegr, en íþróttamaðr á 

alls konar hagleik.  

   Þá mælti Leifr til hans: "Hví 

varstu svá seinn, fóstri minn, ok 

fráskili föruneytinu?"  

   Hann talaði þá fyrst lengi á 

þýzku ok skaut marga vega 

augunum ok gretti sik. En þeir 

skilðu eigi, hvat er hann sagði.  

 En kväll hände det sig att en 

saknades i deras manskap. Det var 

mannen Tyrkir från södern. Leif 

tog mycket illa vid sig av detta, 

eftersom Tyrkir under lång tid hade 

varit hos honom och fadern och 

hade varit starkt fästad vid Leif 

redan när denne var barn. Leif 

förebrådde nu hårt sina 

färdkamrater och tänkte ge sig iväg 

för att leta efter honom tillsammans 

med tolv män. När de hade kommit 

ett kort stycke från huset kom 

Tyrkir emot dem och han blev väl 

mottagen. Leif upptäckte genast att 

hans vän var glad till sinnes. Han 

hade hög panna och oroliga ögon, 

inget vackert ansikte, han var liten 

till växten och klen, men 

framstående i alla slags nyttiga 

saker. Då sade Leif sade till honom: 

”Varför kommer du så sent, 

fosterfar, och varför lämnade du 

färdkamraterna?” Han talade först 

länge på tyska och vände med 

ögonen ut och in och grimaserade 

illa, och de förstod inte vad han 

sade. Därefter sade han på norrönt 

språk: ”Jag gick mycket längre än 
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   Hann mælti þá á norrænu, er 

stund leið: "Ek var genginn eigi 

miklu lengra en þit. Kann ek 

nökkur nýnæmi at segja. Ek fann 

vínvið ok vínber."  

ni. Jag har något nytt att berätta. 

Jag fann vinträd och vindruvor.”  

 

 

(GS.2) Kap.4 

 

Þeim sýndist landit fagrt ok 

skógótt ok skammt milli skógar 

ok sjávar ok hvítir sandar. Þar 

var eyjótt mjök ok grunnsævi 

mikit.  

   Þeir fundu hvergi manna vistir 

né dýra. En í eyju einni 

vestarliga fundu þeir kornhjálm 

af tré. Eigi fundu þeir fleiri 

mannaverk ok fóru aftr ok kómu 

til Leifsbúða at hausti. […] 

   Hann mælti þá: "Hér er fagrt, 

ok hér vilda ek bæ minn reisa," - 

ganga síðan til skips ok sjá á 

sandinum inn frá höfðanum þrjár 

hæðir, ok fóru til þangat ok sjá 

þar húðkeipa þrjá ok þrjá menn 

undir hverjum. Þá skiptu þeir 

liði sínu ok höfðu hendr á þeim 

öllum, nema einn komst á burt 

með keip sinn. Þeir drepa hina 

átta ok ganga síðan aftr á 

höfðann ok sjást þar um ok sjá 

inn í fjörðinn hæðir nökkurar, ok 

ætluðu þeir þat vera byggðir.  

   Eftir þat sló á þá höfga svá 

miklum, at þeir máttu eigi vöku 

halda, ok sofna þeir allir. Þá 

kom kall yfir þá, svá at þeir 

vöknuðu allir. Svá segir kallit: 

"Vaki þú, Þorvaldr, ok allt 

föruneyti þitt, ef þú vill líf þitt 

hafa, ok far þú á skip þitt ok allir 

menn þínir, ok farit frá landi sem 

skjótast."  

   Þá fór innan eftir firðinum ótal 

húðkeipa, ok lögðu at þeim.  

   Þorvaldr mælti þá: "Vér 

skulum færa út á borð vígfleka 

 De tyckte att landet var vackert och 

skogsrikt och att det var nära 

mellan skogen och havet och de 

vita sandstränderna. Där fanns 

många öar och mycket grunt vatten. 

De fann ingenstans mänskliga 

bosättningar eller djur, men på en ö 

längst i väster fann de en kornbod 

[av trä]. De fann inga andra 

människoverk och vände tillbaka 

och kom till Leifsbúðir på hösten. 

[…] Han sade: ”Här är vackert  och 

här skulle jag vilja bygga min 

gård”. De gick sedan tillbaka till 

skeppet och såg på stranden 

innanför udden tre upphöjningar 

och gick dit och såg tre skinnbåtar 

och tre män låg under varje båt. De 

delade upp sitt manskap och grep 

dem alla utom en som kom undan 

med sin båt. De dödade de andra 

åtta och gicks sedan tillbaka ut på 

udden och såg sig om, och inne i 

fjorden fick de syn på några andra 

upphöjningar och de trodde att det 

var bebodda trakter. Därefter 

drabbandes de av en sådan trötthet 

att de inte kunde hålla sig vakna 

och alla somnade. Då hördes ett rop 

över dem så att de alla vaknade och 

detta var det de hörde: ”Håll dig 

vaken, Þorvald, ock väck alla dina 

färdkamrater om du vill behålla 

livet. Gå ombord på ditt skepp med 

alla man och far senast bort från 

landet.” Då kom ett otal skinnbåtar 

inifrån fjorden och sökte sig mot 

dem. Þorvald sade: ”Vi skall sätta 

upp stridsflätningarna på relingen 
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ok verjast sem bezt, en vega lítt í 

mót."  

   Svá gera þeir, en Skrælingar 

skutu á þá um stund, en flýja 

síðan burt sem ákafast, hverr 

sem mátti.  

   Þá spurði Þorvaldr menn sína, 

ef þeir væri nökkut sárir. Þeir 

kváðust eigi sárir vera. "Ek hefi 

fengit sár undir hendi," segir 

hann, "ok fló ör milli 

skipborðsins ok skjaldarins undir 

hönd mér, ok er hér örin, en mun 

mik þetta til bana leiða. Nú ræð 

ek, at þér búið ferð yðra sem 

fljótast aftr á leið, en þér skuluð 

færa mik á höfða þann, er mér 

þótti byggiligast vera. Má þat 

vera, at mér hafi satt á munn 

komit, at ek muni þar búa á um 

stund. Þar skuluð þér mik grafa 

ok setja krossa at höfði mér ok at 

fótum, ok kallið þat Krossanes 

jafnan síðan." 

och försvara oss så gott vi kan, men 

inte gå till motangrepp.” De gjorde 

så och skrälingarna sköt på dem en 

stund men flydde sedan hastigt 

bort, de som kunde. Därefter 

frågade Þorvald sina män om någon 

hade sårats. De sade att ingen av de 

hade fått något sår. 

”Jag själv har sårats under armen”, 

sade han, ”en pil flög mellan 

relingen och skölden under min 

arm. Här är pilen och detta kommer 

att bli min död. Nu bestämmer jag 

att ni gör er i ordning för att fara 

tillbaka så fort ni kan, men ni skall 

föra med mig till den udde sim jag 

ansåg var den mest beboeliga. Där 

skall ni begrava mig och sätta ett 

kors vid mitt huvud och vid 

fötterna, och näset skall sedan 

kallas Krossanes.”  

 

 

(GS.3) Kap.5 

 

Þorsteinn leitaði þeim um vistir 

ok fekk vistir öllum hásetum 

sínum. En hann var vistlauss ok 

kona hans. Nú váru þau eftir at 

skipi tvau nökkurar nætr. Þá var 

enn ung kristni á Grænlandi.  

   Þat var einn dag, at menn 

kómu at tjaldi þeira snemma. Sá 

spurði, er fyrir þeim var, hvat 

manna væri í tjaldinu.  

   Þorsteinn svarar: "Tveir 

menn," segir hann, "eða hverr 

spyrr at?"  

   "Þorsteinn heiti ek, ok em ek 

kallaðr Þorsteinn svartr. En þat 

er erendi mitt hingat, at ek vil 

bjóða ykkr báðum hjónunum til 

vistar til mín."  

   Þorsteinn kveðst vilja hafa 

umræði konu sinnar, en hon bað 

 Þorstein sökte efter viste åt dem, 

och alla hans besättningsmän fick 

ett ställe att bo, men han och hans 

hustru blev utan. De stannade kvar 

på skeppet i två nätter. 

Kristendomen var då ännu ung på 

Grönland. En dag tidigt på 

morgonen kom det män till deras 

tält. Den som ledde dem frågade 

vad det var för folk i tältet.  

Þorstein svarade: ”Två människor”, 

sade han, ”och vem frågar?” 

”Þorstein heter jag och jag kallas 

Þorstein den svarte svarte. Och mitt 

ärande hit är att jag vill bjuda er, 

man och hustru, att bo hos mig.” 

Þorstein sade att han ville rådgöra 

med sin hustru, men hon sade att 

han skulle bestämma och han 

tackade ja. ”Då kommer jag i 
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hann ráða, ok nú játar hann 

þessu.  

   "Þá mun ek koma eftir ykkur á 

morgin með eyki, því at skortir 

ekki til at veita ykkr vist, en 

fásinni er mikit með mér at vera, 

því at tvau erum vit þar hjón, því 

at ek em einþykkr mjök. Annan 

sið hefi ek ok en þér hafið, ok 

ætla ek þann þó betra, er þér 

hafið."  

   Nú kom hann eftir þeim um 

morgininn með eyki, ok fóru þau 

með Þorsteini svarta til vistar, ok 

veitti hann þeim vel. 

morgon och hämtar er med häst, för 

inget saknas för att bjuda er ett 

viste, men det är sällan någon bor 

hos mig, eftersom vi är två, man 

och hustru, och jag är mycket 

envis. Jag har en annan sed än ni 

och jag anser min vara bättre än 

den som ni har”, sade Þorstein den 

svarte. På morgonen hämtade han 

dem med hästen. De for med 

Þorsteinn den svarte till vistet och 

han tog väl hand om dem.  

 

 

(GS.4) Kap.6 

 

Eftir þann vetr inn fyrsta kom 

sumar. Þá urðu þeir varir við 

Skrælinga, ok fór þar ór skógi 

fram mikill flokkr manna. Þar 

var nær nautfé þeira, en 

graðungr tók at belja ok gjalla 

ákafliga hátt. En þat hræddust 

Skrælingar ok lögðu undan með 

byrðar sínar, en þat var grávara 

ok safali ok alls konar 

skinnavara, ok snúa til bæjar 

Karlsefnis ok vildu þar inn í 

húsin, en Karlsefni lét verja 

dyrrnar. Hvárigir skilðu annars 

mál.  

   Þá tóku Skrælingar ofan bagga 

sína ok leystu ok buðu þeim ok 

vildu vápn helzt fyrir, en 

Karlsefni bannaði þeim at selja 

vápnin.  

   Ok nú leitar hann ráðs með 

þeim hætti, at hann bað konur 

bera út búnyt at þeim, ok þegar 

er þeir sá búnyt, þá vildu þeir 

kaupa þat, en ekki annat. Nú var 

sú kaupför Skrælinga, at þeir 

báru sinn varning í brott í 

mögum sínum, en Karlsefni ok 

förunautar hans höfðu eftir 

 Efter den första vinterns slut och 

vid sommarens ankomst upptäckte 

de skrälingar. Fram ur skogen kom 

en stor hop med män. Nötkreaturen 

betade där i närheten och tjuren 

började råma och böla förfärande 

högt. Skrälingarna skrämdes av 

detta och drog sig undan med sina 

bördor av gråverk och sobel och 

alla andra slags skinnvaror. De 

vände sig mot Karlsefnis gård och 

ville komma in i husen. Men 

Karlsefni lät försvara dörren. Ingen 

av dem förstod den andres språk. 

Då lyfte skrälingarna av sig sina 

skinnbördor och löste upp dem och 

erbjöd sina varor, och de ville helst 

få vapen i utbyte. Men Karlsefni 

förbjöd männen att ge ifrån sig 

några vapen. Han fann en lösning 

på så sätt att han bad kvinnorna 

bära ut mjölkmat till dem. Och när 

de såg maten ville de köpa den och 

inget annat. Handeln med 

skrälingarna gick till så att de bar 

ort sina varor i magen, och 

Karlsefni och hans män behöll 

deras packar och skinnvaror. Och 

därmed gav de sig av. […] I början 
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bagga þeira ok skinnvöru. Fóru 

þeir við svá búit í burt. […] 

   Á öndverðum öðrum vetri þá 

kómu Skrælingar til móts við þá 

ok váru miklu fleiri en fyrr ok 

höfðu slíkan varnað sem fyrr.  

   Þá mælti Karlsefni við konur: 

"Nú skuluð þér bera út slíkan 

mat sem fyrr var rífastr, en ekki 

annat."  

   Ok er þeir sá þat, þá köstuðu 

þeir böggunum sínum inn yfir 

skíðgarðinn. En Guðríðr sat í 

durum inni með vöggu Snorra, 

sonar síns. Þá bar skugga í 

dyrrin, ok gekk þar inn kona í 

svörtum námkyrtli, heldr lág, ok 

hafði dregil um höfuð ok 

ljósjörp á hár, fölleit ok mjök 

eygð, svá at eigi hafði jafnmikil 

augu sét í einum mannshausi.  

   Hon gekk þar at, er Guðríðr 

sat, ok mælti: "Hvat heitir þú?" 

segir hon.  

   "Ek heiti Guðríðr, eða hvert er 

þitt heiti?"  

   "Ek heiti Guðríðr", segir hon.  

   Þá rétti Guðríðr húsfreyja hönd 

sína til hennar, at hún sæti hjá 

henni, en þat bar allt saman, at 

þá heyrði Guðríðr brest mikinn, 

ok var þá konan horfin, ok í því 

var ok veginn einn Skrælingr af 

einum húskarli Karlsefnis, því at 

hann hafði viljat taka vápn þeira, 

ok fóru nú brott sem tíðast, en 

klæði þeira lágu þar eftir ok 

varningr. Engi maðr hafði konu 

þessa sét útan Guðríðr ein.  

   "Nú munum vér þurfa til ráða 

at taka," segir Karlsefni, "því at 

ek hygg, at þeir muni vitja vár it 

þriðja sinn með ófriði ok 

fjölmenni. Nú skulum vér taka 

þat ráð, at tíu menn fari fram á 

nes þetta ok sýni sik þar, en 

annat lið várt skal fara í skóg ok 

höggva þar rjóðr fyrir nautfé 

váru, þá er liðit kemr fram ór 

skóginum. Vér skulum ok taka 

av den andra vintern kom 

skrälingarna till dem och nu var de 

många fler än förra gången, men de 

hade samma varor som tidigare. Då 

sade Karlsefni till kvinnorna: ”Ni 

skall bära ut sådan mat som förra 

gången var mest eftersökt och inget 

annat.” Och när de såg detta 

kastade de in sina skinnpackar över 

träinhägnaden. Men Guðríð satt 

inne vid dörren vid sonens Snorris 

vagga. Då kom det en skugga i 

dörren och in trädde en kvinna i 

svart kjol. Hon var ganska kort och 

hade ett band om huvudet och hade 

ljusbrunt hår, var blek och med så 

stora ögon att man aldrig sett något 

liknande i människas skalle. Hon 

gick fram till Guðríð och sade: 

”Vad heter du?” ”Jag heter Guðríð 

och vad är ditt namn?” ”Jag heter 

Guðríð”, sade hon. Husfrun Guðríð  

räckte henne sin hand för att hon 

skulle sätta sig hos henne, men då 

hörde Guðríð ett stort larm och 

sedan var hon försvunnen. I samma 

stund dödades en skräling av en av 

Karlsefnis huskarlar, eftersom han 

hade velat ta deras vapen. Och nu 

drog de hastigt bort, och deras 

kläder och varor låg kvar. Det var 

ingen mer än Guðríð som hade sett 

kvinnan. 

”Nu måste vi rådslå om detta”, sade 

Karlsefni, ”eftersom jag tror att de 

kommer att besöka oss en tredje 

gång, men nu med ofred och många 

män. Vi skall göra så att tio man far 

ut på näset och visar sig där, och 

resten av vårt manskap beger sig in 

i skogen och hugger upp en röjning 

för vår boskap. Vi skall även föra 

med oss vår tjur och låta honom gå 

före oss när deras manskap kommer 

fram ur skogen.” Och där de skulle 

mötas såg det ut sp, att det låg en 

sjö på ena sidan och skog på den 

ena sidan och skog på den andra. 

Man gjorde nu som Karlefni hade 

föreslagit. Det blev strid och många 

föll i skrälingarnas manskap. Det 
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griðung várn ok láta hann fara 

fyrir oss."  

   En þar var svá háttat, er fundr 

þeira var ætlaðr, at vatn var 

öðrum megin, en skógr á annan 

veg. Nú váru þessi ráð höfð, er 

Karlsefni lagði til.  

   Nú kómu Skrælingar í þann 

stað, er Karlsefni hafði ætlat til 

bardaga. Nú var þar bardagi, ok 

fell fjölði af liði Skrælinga.  

   Einn maðr var mikill ok vænn 

í liði Skrælinga, ok þótti 

Karlsefni, sem hann mundi vera 

höfðingi þeira.  

   Nú hafði einn þeira Skrælinga 

tekit upp öxi eina ok leit á um 

stund ok reiddi at félaga sínum 

ok hjó til hans. Sá fell þegar 

dauðr. Þá tók sá inn mikli maðr 

við öxinni ok leit á um stund ok 

varp henni síðan á sjóinn, sem 

lengst mátti hann. En síðan flýja 

þeir á skóginn, svá hverr sem 

fara mátti, ok lýkr þar nú þeira 

viðskiptum. 

fanns en stor och vacker man bland 

skrälingarna, och Karlsefni trodde 

att det måste vara deras hövding. 

En av skrälingarna lyfte en yxa och 

såg på den en stund och slog så mot 

en av sina kamrater och träffade 

honom. Han föll genast ner död. 

Den store mannen tog yxan och 

kastade den ut i sjön så långt han 

orkade, och sedan flydde alla in i 

skogen, var och en så fort han 

kunde. Och därmed slutade 

stridigheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


