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KAMPEN OM VIKEN 
AV 

SVEN TUNBERG 

D
et är under det första årtusendet e. Kr., som de nordiska 
enhetsrikena träda fram i historiens ljus. Äldst bland dem 
är S v e a r n a s s t a t , omnämnd redan av Tacitus på 90-
talet e. Kr. och säkerligen sträckande direkta rottrådar 

tillbaka till förkristlig tid. D a n e r n a s r i k e är förmodligen åt
skilliga århundraden yngre, och sist i kretsen möter d e t n o r s k a 
v ä l d e t , i huvudsak framgånget ur Harald Hårfagers samhälls
byggande verksamhet i slutet av 800- och början av 900-talet e. Kr. 

De olika rikenas centra lågo fjärran från varandra, och det kunde 
förefalla som om länderna emellan kontaktytorna voro få och föga 
betydande. Detta innebar emellertid ej, att de inbördes förbindelserna 
— krigiska och fredliga — ej varit från början fullt aktuella och 
spelat sin väsentliga roll. De från svearna utgångna danerna ha 
naturligtvis haft avgörande betydelse för det danska rikets grund
läggning. Och en liknande svensk insats i sydöstra Norge har 
otvivelaktigt givit impulsen till framväxten av den rikskärna, på 
vilken Harald Hårfager byggde sin senare allmänna rikssamling.1 

En kontaktyta visade sig snart såsom den, där de unga nordiska 
ländernas intressen framför allt bröto sig. Det var V i k e n, d. v. s. 
området omkring den vik av Nordsjön, som intränger i sydöstra 
Norge och mellanvästliga Sverige. Orsaken till detta förhållande 
ger sig genast ur den geografiska situationen. Viken var för alla 
de tre rikena i deras äldsta gestaltning det gemensamma gräns
landet. 

Att vågorna gått höga i och omkring Viken vid den skandina
viska rikshistoriens gryning är sålunda väl känt. Den senaste för-

1 Se härom T u n b e r g , Svearna, En historisk fantasi (Nordisk tid
skrift, 1945, s. 81 ff.), och Uppland och Roslagen, en studie i nordisk sam-
hällshistoria (Studier i ekonomi och historia, tillägnade Eli F. Heckscher, 
s. 273 ff.). 
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fattarcn i ämnet, J o h a n S c h r e i n e r , 2 har utförligt studerat 
växlingarna i denna Viken-kamp och redogjort för dess bestäm
mande faktorer. Det är emellertid en omständighet härvidlag, som 
strax ådrager sig uppmärksamheten. De länder, som särskilt kon
kurrera och tävla med varandra om Vikens besittning, synas vara 
Norge och Danmark. Sverige däremot skymtar endast vid ett par 
tillfällen och då mestadels som sekunda part och ej med direkt häv
dade egna intressen. I betraktande av Sveriges läge, rikets politiska 
traditioner och även kraftresurser frågar man sig ovillkorligen, 
huruvida detta kan ha varit mod verkligheten överensstämmande. 
Har ej det historiska förloppet inrymt moment av helt annan inne
börd, moment som i den senare erinringen kommit att skjutas undan 
och så småningom tyckts nästan spårlöst försvinna? 

S c h r e i n e r har i sin ovan omnämnda undersökning tillämpat 
den numera allmänt godtagna metoden att framför allt bygga på de 
samtidiga norsk-isländska skaldedikterna och endast i undantags
fall hänvisa till den senare sagolitteraturen. Jag har ej anledning 
att bestrida riktigheten av detta tillvägagångssätt från principiell 
synpunkt. Men jag vill nu liksom ofta förut tillfoga den anmärk
ningen, att sagorna ej alltför mycket böra ignoreras. Trots sitt 
yngre ursprung kunna de likvisst även för äldre tider på flera 
punkter vara bärare av en god och pålitlig tradition, som förtjänar 
allt beaktande. Deras utsagor skola därför noga prövas och om
sorgsfullt sovras, på det att icke det värdefulla måtte bliva förkas
tat med det felaktiga och obrukbara. 

Från striderna om Viken må tvenne episoder ur Snorres Heims
kringla återgivas.3 Den första avser den svenske konungen Erik 
Emundssons infall i Värmland och därmed sammanhängande till
dragelser i slutet av 800-talet, den andra konung Olov Skötkonungs 
besittningstagande av Viken i början av 1000-talet. 

I Harald Hårfagers historia, kap. 13—14, förtäljer Snorre föl
jande. Konung Harald kom med sin här till Tunsberg i Viken och 
fick då höra, >att sveakonungen Erik Emundsson hade underlagt 
sig Värmland och tog skatt av alla skogsbygderna där, och vidare, 
att han räknade Västergötland ända till Svinesund i norr och ända 

2 Viken og Norges samling ([Norsk] Hist. tidsskrift, 28, s. 356 ff.) 
3 Jag hänvisar härvid till E m i l O l s o n s översättning av Iloiius-

kringla, 1—3, Lund 1919—1926. 
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till havet i väster, varför han gjorde anspråk på allt detta såsom 
sitt rike och tog skatt därav. Han hade satt till jarl däröver en 
man vid namn-Hrane den götiske. Denne innehade riket mellan 
Svinesund och Göta älv och var en mäktig jarl. Det berättades också 
för konung Harald, att sveakonungen hade sagt, att han icke skulle 
sluta, förrän han hade lika stort rike i Viken som fordom Sigurd 
eller hans son Ragnar Lodbrok; men det var Rnumarike och Vest
fold ända ut till Grenmar samt Vingulmark och allt landet söder 
därom. I alla dessa fylken hade många givit sig under sveako
nungen.» Konung Harald härmades häröver storligen och vidtog åt
gärder för landsdelarnas förenande med Norge. Men då han erfor, 
att den svenske konungen begivit sig till Värmland, skyndade han 
själv dit. De båda konungarna gästade samtidigt bonden Åke; efter 
hållet gästabud drabbades Åke av den svenske konungens vrede 
och dräptes av honom. Det angives till sist, att konung Harald efter 
konung Eriks hemvändande till Sverige lade Värmland under sig 
och förföljde konung Eriks män. 

Kap. 113 i Olav Tryggvessons saga syftar på händelserna i Viken 
efter Olav Tryggvessons fall. »Då Danmarks konung, Sven, den 
svensko konung Olov och Erik jarl delade det norska riket emellan 
sig, fick konung Olov fyra fylken i Tråndheim, Nordmöre, Sunnmöre 
och Raumsdal samt österut Ranrike från Göta älv till Svinesund; 
detta rike överlämnade konung Olov åt Sven jarl på samma villkor, 
på vilka skattskyldiga konungar eller jarlar fordom hade innehaft 
län av överkonungarna. Erik jarl fick fyra fylken i Tråndheim, Hå
logaland, Naumiidal, Fjordarna och Fjaler, Sogn, Hordaland, Roga
land och Agder norrifrån ända till Lidandesnes . . . Den danske ko
nung Sven fick åter Viken, som han hade haft förut en gång, men 
han förlänade Erik jarl Raumarike och Hedemarken. Sven Håkans
son fick jarlsvärdighet av Olov den svenske.» — Kap. 61 i Olav 
den heliges historia behandlar konung Olavs första kontakt ined 
Viken. »Så snart konung Olav kom till Viken och detta blev be
kant, foro de danskar, som där hade ämbeten av danakonungen, 
genast därifrån; de begåvo sig till Danmark och ville icko invänta 
konung Olav. Men denne seglade in längs kusten av Viken och höll 
(ing med bönderna. Allt folket där underkastade sig honom; han 
uppbar alla konungens skatter och stannade i Viken under som
maren. Han styrde sedan österut över Folden från Tunsberg och 
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ända ned till Svinesund. Där började Sveakonungens välde, och 
denne hade tillsatt sysslomän där, Eiliv den götiske över den norra 
delen och Hroe den skelögde över den södra ända.ned till Älven. 
Hroe hade släktingar på båda sidor om Älven och en stor gård på 
Hisingen; han var en mäktig och mycket rik man. Eiliv var också 
en högättad man. Då konung Olav kom med sin här till Ranrike, 
kallade han bönderna till ting, och de, som bodde på öarna eller 
nära havet, infunno sig. När tinget var satt, talade Björn stallarc 
och bad bönderna taga emot konung Olav där, på samma sätt som 
det hade skett på andra ställen i Norge. Brynjolv Kamel hette en 
framstående bonde; han steg upp och sade: 'Vi bönder veta, huru 
landet sedan gammalt har varit skiftat mellan Norges konung, Svea
konungen och Danakonungen, nämligen så, att Göta älv har bildal 
gränsen från Vänern och till havet, norr därom skogsbygderna upp 
till Eidaskog och därifrån Kölen allt norrut till Finnmarken. Vi 
veta också, att än den ene och än den andre har inkräktat på de 
andras land. Svearna ha länge haft väldet ända till Svinesund. Lik
väl — för att säga eder sanningen — vet jag, att många mäns sinne
lag är sådant, att det skulle synas dem bättre att tjäna Norges ko
nung; men de ha icke mod därtill. Sveakonungens rike sträcker sig 
både öster och söder om oss, och det är att vänta, att Norges ko
nung snart far norrut i landet, där landets största styrka är; vi ha 
då icko kraft nog till att kämpa med götarna. Nu måste konungen 
finna på ett gott råd för oss; vi skulle gärna vilja bliva hans män! 
Efter tinget var Brynjolv om kvällen inbjuden till konungen och 
likaså dagen därpå, och do talade då mycket sig emellan i enrum. 
Sedan for konungen österut längs Viken.> 

Jag har anfört dessa båda källställcn — de skulle lätt i olika hän
seenden kunna mångfaldigas — enär de ge oss de nödiga utgångs
punkterna för här åsyftade argumentering. I intet fall äro de histo
riska händelser, som omtalas, direkt bekräftade genom utsagor i 
samtidiga skaldekvad. En närmare analys av den ifrågavarande 
situationen ger likväl vid handen, att den tradition, som här före
ligger, måste betraktas såsom i huvudsak äkta. Och vi kunna där
vid peka på en i detta sammanhang hittills förbisedd omständighet. 
S v i n e s u n d såsom namn å den vik av Nordsjön, dit svearnas 
välde skulle ha sträckt sig, kastar som en fyrbåk sitt ljus över ett 
eljest mörkt förflutet. Ordets etymon torde ej gärna kunna bestri-
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das : ordet är sammansat t av en gammal genitivus plural is av ordet 

»svear» och subs tant ive t »sund» och betyder al l tså »svearnas sund».4 

Detta namn måste ha t i l lkommit vid en tid, då svea rna under l ängre 

tidsföljder hävdade Svinesund som sitt r ikes g r ä n s mot grannlande t 

i nor r . Namnet förekommer bevara t t idigast i de norsk- is ländska 

sagorna från 1100- och 1200-talen. P å g rund av kända pol i t i ska om

s tändigheter kan det icke ha uppkommit under denna tid u tan måste 

r e fe re ra sig, såsom s a g o r n a s jä lva uppg iva , just till Vikens t r ider -

nas dunkla epok, sålunda ungefä r l igen taget till å rhundradena 

700—1000. 

V å r förmodan, at t den gäl lande uppfa t tn ingen av »kampen om 

Viken» är i behov av en s ta rk rev ider ing , synes så lunda redan på 

denna punkt bekräftad. Men vi å t e rvända till Snor res ovan åter

g ivna u t ta landen. Man möter där namnet V i k e n vid f lera tillfäl

len och i olika sammanhang. Det kan ej undgås , att man tycker s ig 

förmärka en skiftande nyanser ing i ordets innebörd, vilken tyder 

hän på växlande sp råkb ruk . Före tee lsen för t jänar at t n ä r m a r e ana

lyseras . 5 

Den s lu t l iga norska r iksskape lsen utgick, såsom t id iga re sagts , 

från en s ta tsb i ldning i sydöstra Norge, t i l lkommen under s t a rk svensk 

påve rkan vid 600-talets s lut eller 700-talets början. Denna s ta ts

bildning, som na tu r l ig tv i s byggde på ä ldre s m ä r r e samhäl lsenheter , 

* Jfr N o r e e n , Altschw. Or. § 169 Anm. Jag känner ytterligare tvenne 
»Svinesund», nämligen dels från Bråviken i Östergötland, dels från Finska 
Viken. Om det förra har förts en livlig vetenskaplig polemik, vilken även 
gällt namnets etymologi. Jag hänvisar till F r a n z é n , Svensksund och 
Svintuna, en urgammal båtled på eriksgatans väg (Namn och bygd, 1932), 
N o r d e n , Svintuna och dess kastal vid eriksgatan (Fornvännen, 1933), 
F r a n z é n , Svin-namnen vid Bråviken (Namn och bygd, 1934), A s k 
l u n d , Svintuna och eriksgatan (Namn och bygd, 1936). Tolkningen har i 
detta fall kommit på avvägar, enär namnet satts i förbindelse med eriks
gatan och icke — vilket synes påtagligt riktigt — med svearnas ledungs
tåg eller expansion över huvud taget. Om Svinesund i Finska Viken so 
källställen hos H u g o P i p p i n g , BålagarSssiSa (Namn och bygd, 1913); 
det är tydligen identiskt med nuvarande Svensksund (jfr min uppsats 
Sveriges rike och Sveriges sjömakt, on blick i det förgångna, Festskrift för 
Föreningen Sveriges Flotta, 1946). 

5 Se för det närmast följande min uppsats Uppland och Roslagen, en 
studio i nordisk samhällshistoria (Studier i ekonomi och historia, tilläg
nade Eli F. Heckscher, s. 273 ff.). 



310 S V E N T U N B E R G 

innehöll tvenne huvudområden, O p l a n d e n e och V i k e n . Men 
det Viken, det här är fråga om, var tydligen icke det stora Viken, 
som vi förut känna, utan ett mindre Viken räknat från nejderna 
omkring Oslofjorden och österut till den stora havsbuktens innersta 
delar. Så småningom utvidgades detta trängre Viken-begrepp att 
omfatta även det stora Vikens sydostliga parti. Detta har natur
ligtvis skett i samband med en politisk frammarsch av det expan
siva nordriket, som sköt sig fram söderut. Jag har till dessa till
dragelser hänfört de ryktbara v i k i n g a r n a s första uppträdande 
på den nordiska arenan. Det nytillkomna områdets norra del bar 
tidigare namnet Ranrike och var ursprungligen av namnet att döma 
ett självständigt folkland —• dess invånare, ränerna, ha identifierats 
med de av Jordanes på 500-talet omtalade ragnaricii. Områdets 
södra del utgjordes av de s. k. Inlanden ned till Götaälv och väl 
också Utlanden närmast söder om Götaälv. Benämningarna ge an
ledning till den förmodan, att förevarande landsdelar en gång till
hört götariket, men avskilts därifrån genom erövring norrifrån, 
varvid de erhållit sina för den nya situationen avpassade benäm
ningar.6 

Vi ha sålunda för forntidens sista sekler att räkna med t r e n n e 
Viken av olika omfattning. Även en dylik omständighet är att be
akta vid tolkningen av källornas utsagor. 

Efter dessa påpekanden övergå vi att i detalj granska den poli
tiska utvecklingen i och omkring Viken från ungefärligen tiden 
för den norska rikssamlingen till ott par århundraden framåt. 

Den tidiga statsbildning i sydöstra Norge, om vilken förut talats 
såsom den väsentliga grundvalen för det slutliga enhetsverket, vi
sade en stor offensiv livskraft. Ej minst genom ett efter svenskt 
mönster ökapat ledupgsväsen har denna stat med dess »vikingar» 
tydligen gått till rask aktion mot sina grannar i olika riktningar. 
Att vänta var, att dessa grannar skulle efter all förmåga reagera 

6 Jfr S t y f f e , Skandinavien under unionstiden, s. 441 ff., S a h l g r e n , 
Nordiska ortnamn i språklig och saklig belysning, 7—9, s. 18. Naturligtvis 
är det här fråga om en tämligen djärv hypotes, som lätteligen skullo 
kunna konstrueras annorlunda. Vad som emellertid bör fasthållas är, att 
den senare kända gränsen mellan Sverige och Norge — utmed Göta älv — 
ur historisk-geografisk synpunkt är en politiskt fastlagd gräns, ej en »na
turlig» sådan. 
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mot sådana ovälkomna kraftyttringar. Det är m ö j l i g t , att sveaväl
det, vilket i sammanhang med götarikets erövring fått en ny västlig 
orientering — delvis ådagalagd redan genom de svenska inslagen i 
Oplandene — Viken-riket självt — och som väl enligt vad ovan antytts 
tidigt träffats av anstormningen, tämligen snart skridit till mot
åtgärder. De dunkla sagotraditionerna om Sigurd Ring och Ragnar 
Lodbrok, vilka möta i det nyss citerade partiet ur Snorres Harald 
Hårfagernsaga, skulle i så fall kunna indragas i betraktningen. 
Men längre än till ett påpekande av möjligheten härav vill jag för 
visso ej, då det gäller dylikt källmaterial, gå vid detta tillfälle. Nå
got annorlunda ligger situationen till beträffande Danmark. De 
frankiska annalerna omtala under år 813, hurusom två danska ko
nungar gjorde ett segerrikt krigståg till Vestfold, som låg ytterst i 
deras rike och vars hövdingar och folk ej ville vara dem under
dåniga. En slutsats härav måste bli, att Danmark sannolikt redan 
på 700-talet riktat en motoffensiv mot vikingariket och satt sig i 
besittning åtminstone av området omkring Oslofjorden. Vi kunna 
sålunda med full säkerhet fastslå: kampen om Viken var börjad. 

Huru maktförhållandena i Vikentrakterna under det närmaste 
halva eller trefjärdedels seklet utvecklade sig, kan ej med bestämd
het fastställas. Att Danmark fortfor att i huvudsak behärska en del 
av centrala Viken är sannolikt; det är också tänkbart — såsom nyss 
framhållits — att såväl därstädes som i öster och söder Sverige 
konkurrerade med både Danmark och det norska vikingaväldet. 
Nya direkta källuttalanden i ämnet få vi först mot 800-talets slut.7 

Ottars reseberättelse till konung Alfred i England skildrar bl. a. 
en resa från Skiringsal i södra Norge till Hedeby. Författaren om
talar, att »jämsides med den sydliga delen av landet på andra sidan 
ödemarken ligger Sverige, sträckande sig mot norr». Därefter upp
lyses, att resan från Skiringsal till Hedeby tog fem dagar i anspråk, 
varvid man under tre dagar hade Danmark på babord och öppna ha
vet på styrbord och under två dagar Gotland och Sillende och många 
öar på styrbord och de öar, som tillhöra Danmark, på babord. Av 
allt att döma har denna färd gått först längs den svenska kusten 
och sedan genom Balt till Hedeby. Det Gotland, som namnes, är tyd
ligen Jutland, vilket sammanhänger med »Sillende». Men av stör
sta vikt är uppgiften, att Danmark låg på babords sida under trenne 

7 Se härom mitt arbete Götarnas rike, s. 89 f. 
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dagar. Hur är detta att uppfatta? En rent formell tolkning skulle 
innebära, att Danmarks ansetts vara i besittning av hela land
sträckan från väster om Oslofjorden ner till södra Halland. Så 
vittgående konklusioner kanske emellertid ej behöva dragas. Det 
vore ju tänkbart, att början och slutet av ifrågavarande område 
— sålunda inre Viken och Halland — tett sig som danska, varav 
helt enkelt tagits för givet, att även mellanpartiet varit danskt. Nå
got avgörande bevis rörande Vikens aktuella politiska ställning 
låter sig här näppeligen framkonstrueras. 

Det är vid denna tidpunkt, som Harald Hårfagers statsmannagär-
ning insattes. Utgående från den sydöstra statsbildningen har Ha
rald helt naturligt måst med särskilt intresse omfatta frågorna an
gående Vikens i vidsträckt mening politiska ställning. S c h r e i 
n e r har i ovan omnämnda arbete om Viken og Norges Samling8 

framdragit vissa pålitliga källuppgifter, som äro av betydelse för 
just detta spörsmål. Framför allt bör då uppmärksammas en sam
lida skaldedikt, Glymdråpa, av hörbjorn hornklofi.9 Här talas om 
hurusom »krigaren underkastade sig land och folk söder om havet» 
och »den mäktige folkkungens skaras svartblanka svärd bet kri
garna, då götarnas fiende vann seger». Vi kunna härav draga den 
slutsatsen, att konung Harald haft strider även med götarna. I 
sammanhanget måste detta rimligast betyda, att han vid strävan
den att sätta sig i besittning av södra Viken måst kämpa med gö
tarna—svearna, vilka höllo sig fast som herrar därstädes. Mot en 
dylik bakgrund känner man sig med all rätt kunna åberopa den 
senare sagotraditionens berättelser, såsom de möta i ovan citerade 
kapitel i Snorres Heimskringla beträffande den svenske konung 
Erik Emundssons expansion i Värmland och sydöstra Norge. Där
emot lämna källorna ingen upplysning angående relationen till 
Danmark och dess eventuella maktbärare i Viken. För bedömande 
av denna är av vikt att erinra sig den samtida politiska situationen 
i Danmark. Landet kom under svensk ockupation och det gamla 
jylländska konungadömct skakades i sina grundvalar. Då konung 
Harald befinnes enligt en otvivelaktigt pålitlig sagotradition 'ha 
ingått giftermål med den danska prinsessan Ragnhild, dotter till 
konung Erik på Jutland, ha vi för visso att där bakom supponera 

8 [Norsk] Hist. tidsskrift, 28, s. 361 ff. 
• Den uorsk-islandske skjaldedigtning, B I, s. 20. 
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en uppgörelse mellan norska och gammaldanska intressen. Men 
under sådana förhållanden ligger det å andra sidan nära till hands 
att ge själva den svenska erövringsakten mot Danmark en direkt 
roll i detta sammanhang.10 

Harald Hårfagers son, medregent och efterträdare, Erik Blodyx, 
torde ha fullföljt sin faders politik. Vänskapen med Danmark ac
centuerades genom Eriks giftermål med Gunhild, troligen dotter 
till danske konungen Gorm den gamle. Visserligen omtalar en skal
dedikt, att Erik gjort såsom »barn» ett tåg till Skåne, men denna 
notis är med hänsyn till Danmarks dåvarande läge utan beviskraft 
i förevarande avseende.11 Huru ställningen var i Bohuslänstrak
terna undandrager sig vår direkta kännedom. Ingenting synes för
bjuda antagandet, att svear—götar fortfarande höllo ett grepp över 
dessa landsdelar. 

Om Erik Blodyx väntat sig en gynnsam inverkan på inrikespro
blemen av den förda utrikespolitiken, blev han högeligen missräk
nad. En revolutionär kupp tvingade honom att gå i landsflykt (ill 
England, och brodern Håkon Adelsteinsfostre — Håkon den gode 
— kom till makten. Helt följdriktigt tog denne upp striden med da
nerna, varom skaldevers och andra pålitliga källulsagor bära vitt
nesbörd. Men även götarna blevo ihågkomna. Skalden Gobpormr 
Sindri förtäljer i sin Håkonardråpa om Håkons angrepp mot götarna 
och hans skattutkrävning av dem.12 En antydan i dikten synes giva 
vid handen, att landet »i öster» — vad nu detta kan innebära — vid 
detta tillfälle erövrats och satts under norsk styrelse.13 

Konung Håkon hade särskilda skäl att med all kraft vända sig 
mot danskarna. Erik Blodyx' drottning Gunhild hade med sina 
söner omsider tagit sin tillflykt till släktingarna i Danmark och 
där fått ett välvilligt mottagande hos konung Harald Blåtand. 

10 S c h r e i n e r tolkar här källorna helt annorlunda. Han tager för 
givet, att kampen om »Ranrike» gällt danerna, vilka i detta sammanhang 
ej omnämnas, och menar, att götarna komma in i handlingen, emedan de 
som grannar »sökte å verge sin fredelige handel». Beträffande problemet 
Danmark—Norgo vid denna tid skall jag återkomma vid ett annat till
fälle. 

11 Se S c h r e i n e r , a. a., s. 365, 368, 370. 
12 Den norsk-islandske skjaldedigtning, B I, s. 55 f. 
13 Se härom S c h r e i n e r , a. a., s. 369. 



314 S V E .V T U N B E R G 

Danska flottor stucko i sjön för att attackera Norge, och med danskt 
understöd upptogo Eriks- eller Gunhildssönerna kampen om sitt 
fädernerike. I denna makttävlan stupade konung Håkon. Vi ha 
hunnit fram till den senare hälften av det tionde århundradet.14 

Erikssönerna med Harald Gråfäll i spetsen skulle nu vara Nor
ges herrar. Men deras saga blev kort och olycklig. Till Norges mäk
tigaste man Ladejarlen Håkon, vars fader av dem bragts om livet, 
befunno de sig i dödlig fiendskap. Och säkerligen hade icke ko
nung Harald Blåtand givit sin hjälp för ingenting; gamla överhög
hetsanspråk ha väl hävdats och kanske också nya framställts.15 

Vad detta i verkligheten inneburit, är omöjligt att angiva. I östra 
Viken har Harald Gråfäll tydligen haft stora svårigheter att be
kämpa sammanhängande dels med konung Håkons där inrättade 
förvaltning, dels med förhållandet till götarna, som väl trängt på 
och icke velat släppa sina positioner i södra Viken.10 Upplösningen 
inträdde, dä den danske konungen och den norske jarlen förenade 
sina krafter mot Harald Gråfälls regim. Harald Gråfäll lockades 
till Danmark och blev där dödad, tydligen genom jarlen Håkons 
bedrivande.17 Det norska riket syntes på väg att helt glida ur 
grundarcdynastiens händer. 

Som bekant förkunnar den ryktbara Jellingeinskriften, att ko
nung Harald Gormsson »vann sig allt Danmark och Norge och 
gjorde danerna kristna». Säkerligen hänföra sig dessa ord just till 
den situation, som inträdde efter Harald Gråfälls död. Norge läg i 
stort sett för segrarnas fötter, och bland segrarna intog Danmarks 
konung självfallet den förnämsta platsen. Konung Harald har väl 
också för sig gjort anspråk på överhögheten över hela Norge. Då 
skaldedikterna göra gällande, att Håkon jarl rådde över »hela lan
det» ända till »agdernas hem» eller över »allt land norr om Vi
ken»,18 är väl meningen den, att han där regerade i den danske 

14 Do ytterst inkrånglade kronologiska detaljspörsmålen på denna punkt 
förbigås här. 

15 Se härom Munch, Det norsko folks historie, 1:2, s. 3, n. 1. 
16 Glumr Geirason säger i sin Gråfeldardräpa troligen mod syftning på 

Harald Gråfäll, att fursten »rödfärgade svärdet i götarnas blod, där fann 
man landets beskyddare i kamp». Den norsk-islandske skjaldedigtning, 
B I, s. 66. 

17 Se S c h r e i n e r , a. a., s. 371 och där anförd litteratur. 
19 Se S c h r e i n e r , a, a., s. 371 f. 
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konungens namn. Det har emellertid allmänt tagits för givet, att 
sydöstra Norge lades under konung Haralds direkta styrelse. Men 
huru vet man detta? Antagandet må vara riktigt — i betraktande 
av såväl den föregående som den efterföljande utvecklingen — med 
hänsyn till de gamla danska områdena därstädes, men beträffande 
sydöstra Viken kan man liksom vid tidigare tillfällen hysa starka 
tvivelsmål. Det befinnes nämligen, att jarl Håkon enligt skalde
diktningens utsago gick till anfall mot götarna, ett svårförståeligt 
företag, om ej götar—svear fortfarande hållit sig fast i Viken (Bo
huslän). Einarr Skälaglainin förtäljer i Vellokla, att jarlen ville till
intetgöra götarnas liv och kämpade där tidigare ingen kommit för 
att kämpa: »ingen har fört guldprydda sköldar längre upp från 
havet, fursten trängde till fots genom hela Götland.»19 I sin svensk-
götiska expedition har Håkon tydligen representerat även sin 
danske överherres intressen. Vellekla vet för övrigt också att omtala, 
att Håkon med norska trupper bistått konung Harald, då denne an
greps av den tyske kejsaren (974). 

Men det politiska sceneriet skulle snabbt förändras. Den ärelystne 
och kraftfulle norske jarlen har helt naturligt önskat bli kvitt sitt 
förödmjukande beroende av Danmark och därför vid lägligt tillfälle 
genomfört en brytning med den danske konungen.20 Reaktionen 
från dennes sida kom i Sven Tveskäggs — Harald Blåtands sons 
— ryktbara jomsvikingatåg mot Norge. Håkon jarls seger vid 
Hjörungavåg befäste den norska jarlregimens ställning. Men kansko 
tidens händelser ha framkallat också en annan betydelsefull reak
tion. Månne oj bl. a. det dansk-norska härjningståget i Götland har 
orsakat den mäktige sveakonungens, Erik Segorsälls, av Adam av 
Bremen liksom andra källor omvittnade överfall på Sven Tveskägg 
och Danmark, vilket skall ha resulterat i det danska rikets tempo
rära besättande av svenskarna? 

Det dynamiska kraftspelet i Norden fortsattes. Nu uppträdde •— 
vid 990-talets mitt — en ättling av Harald Hårfagers gamla ko-

'• Den norsk-islandskc skjaldodigtning, B I, s. 122 f. Dessa verser ha 
blivit mycket olika utlagda. I allmänhet har inan bl. a. med stöd av en 
naivt bokstavstrogen tolkning nått fram till den säregna uppfattningen, 
att jarlen trängt in i Gotland från östgötasidan, vilket är högeligen osan
nolikt. 

20 Se här min recension av L. W o i b u 11 s arbete Kritiska undersök
ningar i Nordens historia omkring är 1000. Hist. tidskrift 1911, s. 51 ff. 
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nungastam på arenan, Olav Tryggvesson. Man har svårt att ej i 
denne, Sven Tveskäggs stridskamrat från de nyupptagna vikinga
tågen mot England och omsider förmäld med Svens syster, se den 
danske konungens bundsförvant.21 I varje fall måste Olav Trygg
vessons ingripande i norsk politik, vilket tydligen förorsakade Hå
kon jarls fall och undergång, ha varit högst välkommet ur dansk 
synpunkt. Håkon jarls söner, Erik och Sven, sökte råd och hjälp 
hos den svenske konungen, väl att vänta i rådande tidsläge. Men 
Olav Tryggvesson som bärare av norsk rikspolitik drevs inom kort 
på grund av händelsernas egen inneboende logik i öppen motsats
ställning till såväl Danmark som Sverige. Med flammande nit bröt 
han sig fram genom landet såsom både världslig och andlig ny
skapare, och grannmakterna sågo snart sina Viken-besittningar 
allvarligt hotade. Ett allmänt uppbåd mot inkräktaren låg i luften. 
De intresserade parterna gåvo sig av sig själva: Danmark, Sverige 
och de landsflyktiga norska jarlsönerna Erik och Sven, vilka båda 
senare underbyggt sin ställning genom lämpliga giftermålsförbin-
delser, Erik med Sven Tveskäggs dotter, Sven med Olov Skötko-
nungs syster.22 

Olav Tryggvesson inväntade ej sina fienders angrepp. Med cn 
flotta seglade han söderut, säkerligen för att i Polen-Wenden söka 
bundsförvanter. Men vid »Svolder» år 1000 mötte han sitt öde.23 

De förbundna vunno en förkrossande seger och Olav Tryggvesson 
syntes ej mer. Den politiska situationen i Norden tycktes med ett 
slag bragt flera år tillbaka. 

Ålprgång till status quo ante Olav Tryggvesson blev också lösen 
för don följande politiska nyordningen. Om denna förtälja dels 
en skaldedikt, dels flera av konungasagorna.24 Enligt skaldedikten 
fick jarlen Erik under sig Norge »till Agder i söder eller ännu 

21 Jfr den avvikande uppfattningen hos V i lh . La C o u r i Schultz 
Danmarkshistoria, I, s. 483. 

" S e V i l h . L a C o u r i Schultz Danmarkshistoria, I, s. 483. Jfr Munc h. 
Det norske folks historia, I: 2, s. 315, n. 4. 

28 Den i den historiska litteraturen livligt omdebatterade frågan om 
platsen för det s. k. Svoldcrslaget lämnas vid detta tillfälle alldeles å sido. 
Se härom senast M o b e r g , Slaget vid Svolder eller slaget i Öresund 

([Norsk] Hist. tidsskrift, 32, s. 1 ff.). 
"Redogörelse för källförhällandona lämnas av S c h r e i n e r , a. a., 

s. 376 ff. 
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längre», sålunda samma område som fadern innehaft. Enligt upp
lysning i sagorna tog konung Sven under sin egen styrelse Viken, 
»oc var hans välld allt austan fiaroar». Man finner här »Viken» 
lagen i inskränktare mening. Rörande den svenske konungens del 
lämnar Snorre i det ovan återgivna partiet av Heimskringla utför
lig redogörelse. Konung Olov erhöll fyra fylken i Trondhjem, Nord-
möre och Sunnmöre, Romsdal och slutligen Ranrike från Götaälv 
till Svinesund, vilket han lämnade åt Sven jarl att förvalta såsom 
svenskt jarladömc. 

Intet tvivel kan enligt min uppfattning2"' råda angående denna se
nare traditions äkthet. Uppgifterna i fråga inordna sig friktionsfritt 
i det givna sammanhanget. Och den följande utvecklingen ger därå 
sin fulla bekräftelse.20 Då Olav Haraldson efter halftannat decen
nium i Norge upptager Olav Tryggvessons roll och går till storms 
bl. a. mot Sven jarls norska besittningar, uppkallar han mot sig en
ligt skaldevisornas upplysningar den svenske konungen — helt 
naturligt, då Sven var dennes jarl i Norge. Snorre har i ovan åter
givna parti av Olav den heliges saga särskilt redogjort för don 
norsk-svenska kampens utveckling i Ranrike (Bohuslän) och den 
svenska förvaltningens organisation i sysslor därstädes — den sven
ska förvaltningen var naturlig, då Ranrike sedan århundraden var 
centrum i det svenska expansionsområdot i väster. Inför Olav Ha-
liildssons otämjda kraft har Olov Skötkonung till sist måst giva vika. 
Av avgörande betydelse har härvid tydligen varit, att den svenske 
konungen ej fått understöd av sitt folk vare sig i Suethiud eller Göt-
land och dessutom den svenske riksjarlen Ragnvald Ulfsson, som 
alldeles särskilt representerade Gotlands intressen, trätt in för den 
norske konungens sak. En uppgörelse kom till stånd. De svenska 
besittningarna i Norge återställdes och Götaälv blev gränsen i söder 
mellan de båda rikena. Den svenska motgången kamouflerades ge
nom ett giftermål mellan konung Olav och den svenske konungens 
ilotter. 

25 Den är på denna punkt helt motsatt den a v C u r t W e i b u l l hävdade 
. hans arbete Sverige och dess nordiska grannmakter, s. 110 ff. 

" För mellanhavandet mellan Olav Haraldsson och Olov Skötkonung hän
visas till min utredning i Götarnas rike, s. 93 ff., och min tidigare cite
rade uppsats Uppland och Roslagen, en studie i nordisk samhällshistoria 
(Studier i ekonomi och historia, tillägnade Eli F. Heckscher, s. 285 f.). 
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Den här verks tä l lda undersökn ingen torde ha gjort sannolikt , at t 

sydös t ra Viken, vå r a daga r s Bohuslän, i helt annan u t s t r äckn ing 

än vad t id igare an tagi t s , under do första h i s to r i ska å rhundradena 

legat under svenskt dominium. E j förgäves ha r då S v i n e s u n d 

bur i t sit t v i t tnesbörd genom sek le rna . Förhå l landet är även ägnat 

at t fö rk la ra en eljest högst dunkel omständighet . Den rä t t s l ig t -

adminis t ra t iva indelningen av Bohuslän skil jer s ig g rundväsen l l ig t 

från motsvarande indelning i angränsande delar av Norge. Det gö

t i ska h ä r a d e t ha r nämligen blivit helt accepterat i Bohuslän, 

under det att det i Norge endast på sin höjd skymtar i obestämda 

konturer . 2 7 Det t idvisa samgåendet med Sver ige h a r hä r sa t t s ina 

tydliga spår . 

Den mellan Olov Skötkonung och Olav den hel ige träffade över

enskommelsen rörande Viken betecknade ett avgörande för lång 

framtid. Det ta stod dock icke genas t k l a r t för ef tervär lden. Ko

n u n g a r n a av den Stenki l ska ät ten hade i s lutet av 1000-talet och 

början av 1100-talet å t sk i l l iga s t r ider att u tkämpa vid den svensk

norska g ränsen , och fö rhoppningar om dennas rev ide r ing ha sä

ke r l igen nä r t s på både svensk och norsk sida. Men så småningom 

lade förhål landena sig till ro . Det va r först f lera å rhundraden se

nare , som s tormakts t idens Sver ige förmådde å t e rupp taga den gamla 

»kampen om Viken» och omsider föra den till en för Sver ige gynn

sam u tgång . 

S U M M A R Y 

S V E N T U N B E R G : The ballle for Viken. 

The battle for Viken refers to the attitude of the Swedish landscape 
Bohuslän towards tho different Scandinavian countries from the end of 
tho eight century to the eleventh century. The author tries to show tho 
incorroctness on ono important point of the views, which have hitherto 
been given on this question and which mainly amount to tho statomont 

27 So härom min avhandling Studier rörande Skandinaviens äldsta poli
tiska indelning, s. 85 f.; jfr B u l l s i viss mån avvikande uppfattning i 
hans Studior ovor Norges administrative inddelning i middelalderen 
([Norsk]) Hist. tidsskrift, V: 4, s. 257 ff.). Motsvarande inflytande från 
danskt håll är ej att här räkna med, då sådant rimligen bort visa sig i 
do obestritt danska delarna av Viken. 
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that Bohuslän was a bone of contention between Norway and Denmark 
during this time. Thus he tries to prove that Sweden also became engaged 
in these fights and that Bohuslän for considerablo periods during this timo 
actually was under Swedish dominion. The author specially points to the 
important place-narae Svinesund, which is the name of the borderbay to
wards the North; this name seems to prove to full demonstration that the 
Swedes have for a long time mantained Svinesund as their frontier. 


