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Mnut den stores motstandase i slaget vid Hedgeii

Mnut den store utkämpade i mitten av 1 0 2 0 - t a l e ~ i dHelgeis mynning en
strid mot en svensk-norsk flotta. Slaget utgjorde ett viktigt Yed i Knuts stravan att skapa ett skandinaviskt-engelskt valde. Den angelsachsiska krönikan och islandska skaldedikter lamnar motstridande uppgifter om vilka
Knuts motstAndare i drabbningen var och om utgingen av slaget. Som en
faljd darav har de medeltida ang8onormandisk:a och nordiska historieslcrivarna givit olika versioner om drabbningen, aven om tidpunkten far denna. Den moderna forskningen har ej kunnat bringa nagon klarhet om hhandelseferloppet. I huvudverket om det angelsachsiska folkets historia, F M
Stentons Anglo-Saxon England, förklarar författaren efter att ha redovisat
de motstridande kalluppgifterna om slaget vid Helgei, att "No coherent
story can be pieced together from these diverse relations".' d denna uppsats skall ett av problemen om slaget vid Flelge6 tagas upp t411 behandling,
nämligen vilka Knuts motstandare B drabbningen vid d& skanska Amynningen var. Inledningsvis lämnas en summarisk redog6relse f6r den danska
eravringen av England och Knuts agerande fi9r att konsolidera sin maktstallning B det angelsachsiska riket.
Sedan kampen mellan vikingar och angelsachsare om herravaldet ajver
England beljat fram och tillbaka under 800- oaeh $00-talen, erövrade Sven
Tveskagg 1013 det angelsachsiska England. Den besegrade angelsachsiske
kungen Ethelred flydde till Normandie. Redan i februari Aret darpidoog
Sven. Hans aldste son Harald, som stannat kvar i Danmark, eftertradde
honom som kung i detta land. Den yngre sonen Knut, sam atfeljt vikingaharen ti11 England, valdes av denna till Englanids regent.
Angelsachsarna ville inte finna sig i det danska hernavaldet. E f t e ~Sven
Tveskaggs bortgang Aterkallade de Ethelred, enHigt den aagelsachslska
krOnikan med f6rhoppning om att han skulle styra, landet battre an vad han
gjort tidigare. Knut atervande till Danmark. Dar reorganiserade han sin
har och seglade 1015 inyo aver Nordsjön med den dittills största vikingaflottan. H invasionsaim6n ingick förutom danskar även norrman under led-
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nång av Knuts svager hladejarlen Erik Hakansson och svenskar, vilkas deltagande i angreppet mot England ar omvittnat p i runstenar i Mäiarbygden.
Ethelred avled 1016.Londonborna, som under sitt hirdnackade motstand mot vikingaangreppen skaffat sin stad staliningen som Englands politiska centrum, och de medlemmar av witanegernot, angelsachsarnas politiska församling, som vistades i London, valde Ethelreds son Edmund
Järnsida till konung, medan ett wiitanegemot 1 Southampton utsig Knut.
Efter en serie blodiga strider, i vilka Edmeand visade sig vara en vasdig attBing till Alfred den store, delades England genom fördraget i Blney 1016 i
ett ~.,odiBigtddanstoch ett sydligt angelsachsiskt viiide med Themsen som
grans. Edmund Jasnsida avled kort efter fördraget i Olney . Efter Edmunds
död stod Knut som ensam harskare over ~ n g B a n d . ~
Sven Tveskaggs son Rnut var 1036inte den store, den maktige harskaren
iaver ett Nordsjövalde. Hans 5Idre broder Harald styrde Danmark, och i
England måste Knut dela makten med sina framsta militara medhjälpare.
Torkel den höge, som likt en legionär kampat i England p5 bäde danskarnas och angelsachsarnas sida och som efter att ha erhallit danagild av
Ethelred itervant t911 Danmark och deltog i Knuts expedition 1015, blev
styresman över East Anglia. AngeHsachsaaen EadrPc Strjona, som k likhet
med Torkel bytt sida och som i den angelsachsiska krianikan ar omnamnd
som iirkefiarradaren och den framsta orsaken till det angeásaehsiska nederlaget, övertog Mercia, och Northumberland tillföll Knuts norske svager
jarl Erik. Norge hade efter Olav Tryggvessons nederlag Sar 1000ingatt i det
danska valdet med hladejariarna som lydregenter. Under striderna i EngBand mellan danskar och angelsachsare efter Sven aveskaggs d8d hade den
norska kronan bemaktigats av Olav Haraldsson, en ättling till den norska
kuragaatten.
Efter Edmunds Jarnsidas diad maste saledes Knut själv n6ja sig med att
styra det stiarre Wessex, omradet söder om Themsen. MäBmedvetet stravade han efter att lagga heia England under sig. Eadric Strjona bragtes om livet redan 1017 och Torkei den höge f6rdrevs 6021.Svigern Erik Hakansson fick behilla Nosthumberland som jarldöme till sin död. Hans namn
försvinner ur kallorna med aret 1023. Enligt sena kallor stod Rnut bakom
aven Erik jarls död.' Knuts aIdre broder Harald, Danmarks regent, avled
1018. Rnut efterträdde honom som Danmarks kung.
1 barjan av POLO-talet var Knut obestridd harskare 6ver England och
Danmark. Han kastade då sina blickar mot Norge, som han ater ville lagga
under dansk överheghet. Snorre Sturlasson och William of Malmesbury
skildrar Knuts agerande för att viasasa herraviildet 6vea Norge p5 ett likartat
satt. Snorre berattar, att "Knut eignaaisk at erfa Dana-riki, en me3 hernai3i ok orrustu England". Enligt Snorre erindrade han sig da, "hvat hann
pottisk eiga bess rákis, er hann h a f 8 eigP sjaifr varbveiz4u g~fir,en Pat var
á Noregi", dvs "Knut e r h d l genom arv Danmark sch tillkampade sig med
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härjningar och kamp England. Han erinrade sig d i , vad ansprik han hade
p u e t rike, som han icke sjakv styrde: nämligen ~ o r g e . " " ~ i l l i a r nof laalmesbusy inleder framstallningen av Knuts nordiska expedition med feljaagde rader: "nam nescia virtus ejus stare loco, saec contenta Danamarchla
quam avito, et Anglia quam bellico jure obtinebat, marteim in Swevos
tranastulit": "Ty hans tapperhet kunde inte hålla sig stiila p5 en plats, och ej
nöjd med Danmark, som han ärvt, och England, som han erövrat, började
han krig med s v e a r n a . " 3 m r r e har haft till sitt f6rfogande utdrag ur Williams De gestis iegum anglorum, som var kant av f~rfattarnatill de islandska historiska ~ a g o r n aAtt
. ~ Wi1Piam of Malmesbury skriver att Knut anfkp'ik
Sverige beror på att enligt den angelsachsiska krönikan, Williams &iiPla,
svearna var Knuts h u v ~ ~ ~ d m ~ t s t i n1dslaget
a r e vid Helgei (se s 12).
Först försökte Knut med penaiinggAvor vinna norska storman kiver p6 sin
sida. Enligt Florence of Worcester eller vem nu författaren till verket
Chronicon ex chronick var, sande Knut gulal och siiver till norrman med
uppmaning till dem att överge 01av.~Uppgifterna om Knuts försöX< aM
med mutor förma norska storman att Gvergi till honom ar belagda aven i
nigra strofer av skalden Sigvat Thordsson, som var Olavs vän och hovskald
men som aven besökte Mnut i England. Sigvat skald beskyllde t o m medlemmar av Olavs hird för att ha mottagit givor av ~ n e n t . ~
Knuts växande mak? och trevare bland norska h~vdingaroroade inte bara Olav Haraldsson utan aven den svenske kungen Anund Jakob. Rallorna
tail Sveriges politiska historia på 1000-talet ar sporadiska. De tirliter dock
den slutsatsen, att den svenska ledningen stravalde efter att för landets egen
sakerhet söka bevara järnvikten mellan sina nordiska g r a n n l & ~ d e rNar
.~
den ene grannfursten hotade att krossa den andre, Eiirnnade den svenske
kungen hjälp At den svagare parten. Enligt Snorre forsökte Knut med givor fösma Anund Jakob att halla sig neutral i striden mellan Mnut och Olav
om herraväldet över Norge."
Chronicon ex chronhcis innehiller en egendomlig passas om fflprbindelserna mellan Knut och Sverige. Enligt V/orcesterhandskriften uppmanade
Eadric Strjona Knut efter Edmund Järnsidas d6d att avrätta d'ennes unga
söner, Edvard och Edmund. Knut ansag att det skulle skada hans anseende
H England om han fCB%jdergdet. Han sande dem i st2lHet till sveakungen för
att de skulle försvinna i Sverige. Trots att det fanns ett fQrdragmellan Knut
och den svenske kungen ville den senare inte ta livet av de angelsachsiska
prinsarna utan sände dem vidare ti41 Ungern. Edmund dog i Ungern men
Edvard växte upp och gifte sig med Agatha, brorsdotter till kejsar Henrik
H%. Enligt Dorothy Whitelock, utgivaren av English Historical Docsnments,
som aterger passusen i Chronicon ex chn-onicis,fkirekommex legendariska
inslag i beriiteelsen om prinsarnas flykt. Sant är, art de fick en tillflyktsort
undan Knut B Ungern och att Edvard Ifte sig med Agatha, som tillhörde
den frankiska kungaätten i Tyskland,
Anund Jakob avvisade Knuts inviter. Han upptog 4 stallet för.hand8ingar
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med Olav Haraldsson. Enligt Snorre "rdes överlaggningarssa mellan Sveriges och Norges konungar i Kungahilla, vilket förefaller troligt. ResuPtaBet av "rhandlingarna kanner vi till av samtida skaldedikter. D e bida konungarna beslöt sig fOr att söka stoppa Knuts expansion i Norden. I stallet
f6r att firelcommas gick de tig1 angrepp mot Danmark. SBgvat skald omnamner B sin drapa om Knut, att Olav Hasaldsson anföll Sjalland och
Anund Jakob Skine:
purbu noraan
@t - mea gram
tii slétts svalin
Silunds Mir.
Enn mes annan
Qnundr D ~ n u r n
á Rendr at há
her senskan ferr.

- narnsk

Det omtalades, att de svala kölarna susade norrikin med kungen (Olav)
till det flata SjaBBand; men Anband drog med en annan, en svensk har vid Artullen mot danerna.''
Enligt samma dikt seglade Kniat efter grannfurstarnas anfall med en flotta
över NordsjQn "r att driva bort angriparna. Trots att den fornnordiska
skaldediktningen Rammades av fler komplicerade regler an nigot annat
diktslag, har Sigvat skald, mastaren bland de islandska skalderna, lyckats
skapa en poetisk flykt Bver sin skildring av Knuts fard 6ver Nordsjön:

Ok boru i byr
bl0 seg1 vii3 rQ
- dyr's dgglings 991dnekar landréka.
Ensa bears komu
kilir, vestan tia,
ieia snau
Eimafj araar brirn.
Och furstens drakar bar b l i segel vid r i n i medvinden; hans seglats var ståtlig; de skepp, som kom viistanifrin, gled fram p i b8Ij an 6ver v im fjorden .l3
Vid den dansk-engelska flottans ankomst till Danmark drog sig Olav enligt
HeimskringSa Bsterut och förenade sig med den svenska flottan. Mnut f d j de efter, och flottorna drabbade samman vid Helgeis mynning. Enligt den
angelsachsiska krönikan utkaimpades slaget vid Welgeå 1025. Flertalet anglonormandiska krönikor förlagger slaget till 1031. Den pilitligaste kallan
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fBr dateringen av striden mellan Knut den store och hem grannar p i den
skandinaviska halvön utgöres av ett brev, som Mnut utfardade till sina engelska undersåtar p i iterresan efter ett besök i Rom. Brevet ar odaterat
men Mnut omnamner i det, att kejsar Konrad och Wcung Rudolf av Burgrand
aiven vistades i Rom under hans besök dar." Av Konrad 11:s kapellan Wpos levnadsbeskrivning av kejsaren vet vi, att Burgunds Itung Rudolf och
angelsachsarnas kung Knut var närvarande vid Monrads krtining i Rom
den
26 mars 1027." I brevet från resan till Rom omnamner Knut, att han
- ..
lange planerat resan men blivit ftirdröjd, darftir att Danmark angripits av
grannfolk, som ville ber6va honom kronan och livet. Da Knut företog sin
resa till Rom sedan han avviirjt det svensk-nolrska anfallet mot Danmark,
ar det sannolikt, att slaget vid Helgeå utkampades sommaren 1026.
FiPrutom Knuts brev p5 hemviigen från Rom finns det nigra andra 4 det
niirmaste samtidiga kallor till drabbningen mellan Knut och hans nordiska
grannlander. Knuts och Olav Haraldssons verksamhet har besjungits av
bl a skalderna Ottar Svarte och Slgvat "Shordsson. Den förstnamnde farklarar i strof 11 av sin Knutsdrapa:
Sváurn hnekki3ir baá, sgikkva
siklinga-qrr, (ewn mikla
ylgr) bars O en helga,
(ulfs beitu fekk) heitir.
Helt, bars hrafn n6 svaltat,
(hvatrbr est paá) lábk,
ognar stafr, fyr j~fa-um,
$gr, tveim (vii3 kyn beina).
Givmilde konung, du slog svearna vid Helgei, dar ulvinnan fick mycket 811varnat; fruktansvarde konung, du försvarade landet mot t v i hrstar, dar
Itorpen inte svalt; du handlade raskt gentemot mannen. l6

1 strof 5 av samma dikt kallar 0;la.r Knut för Svia brongvir, svearnas betvingare.
Sigvat skald kvader i strof 9 av sin Knutsdrapa, att JylIands Etonung
(Knut) icke Hat frintaga sig nigot; danernas beskyddare (Knut) ville icke
tala nigon plundring av landet. I följande strof ber2t;tar Sigvat, att kungen,
som hade hiirnadstag i sinnet, f6retog en pilgrimsresa tik1 I%orn.l3
Av Knuts brev frain resan hRB Rom och skalderna Ottar Svartes och Sigvat skalds dikter om Knut d"ramgår, att Danmark anfdlls av de nordiska
grannlanderna under Bedning av konungarna Olav Haraldsson och Anund
Jakob. Dessas flottor besegrades av Knut den store vid hIeHgeå, varefter
denne begav sig till Rom, dar han uppeholl sig i mars 1027.
Slaget vid Helgei ar aven omnarnnt i E- och F-versionerna av den angelsachsiska krönikan. Dessas gemensamma fiklaga utgjordes a!/ en nu förlo-
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rad kranoka, som upplades i Canterbury i mitten av 4000-talet, 'E5via ett
mellanled.17 Annalen om slaget vid Helge2 lyder i Dorothy Whitelocks
oversiittning:

1825: In thss year King Cnut went wnth s k ~ p to
s Dennark to the Holme at
the Woly River, and these came against him Ulf and Eslaf and a very
great arrny, both a land force and a ni~valf ~ r c efmm
,
Sweden. And
there very maany men on Klng Cnut's side were destroyed, both Danish and English men and the Swedes had csntroi of the field.18
Avsikten med denna studie ar att söka faststilla, vem den Ulf och den Eilif
var, som enligt den angelsachsiska kaenikan stod i spetsen far den svenska
flotta, som kampade mot Knut den store vid Helgeii.
Den munk i Canterbury, som i mitten av 1000-talet upprattade den nu
förlorade baskrönikan rör 'E9och 'F9,dessa versioners $Orfattare och de
aseglonormandisksn krönakarer, Henry of Huntingdon, författaren till Waverlyannalerna m fl, som byggde p i baskrönikan eller en nu likaledes fiklorad variant av denna,I9 hyste ej nagon tvekan om vem Ulf och Eilif ( p i
angelsachsiska Eglaf, pi latin Eilaf) var. Ulf var för dem Knut den stGres
svager. Om denne beriittar Adam av Bremen, vars sagesman var Ulfs son
Sven Estridsson, att Knut den store, sedan hans syster Margareta - dubbelnamn hör Estrid - 86rskjhátlts av normannerhertigen Rickaad, gav henne till
maka i t den engelske hertigen Wolf, vars syster blev gak med hertig Godwin." OUlfs harkornst berörs sparsamt av de anglonormandiska kröniki3rerna. E Chronicon ex chronicis ar han omnamnd som comltis UHi, filii Ursi,
och \William Ramsey uppriiknar feljande aittarliingd f6r honom: Ursus genuit Spratlingum, Spratlingus Ulsium, Wlsius ~ e o r n .Spracling
~'
ar ett angelsachsislct personnamn och U1sius en latinisering av der angelsachsiska
namnet ~salfsige.~"axo berattar en fantastisk saga om Ulfs harkomst och
gör honom till svensk.23Aven hos Snsrre ar han nordbo, son tall Thorgihs
Sprakalagg. Enligt Snorre skulle Ulf som ridgivare i t Knuts unge son Hardaknut styra Danmark, d i Knut var i England. Enligt Saxo kampade Ulf
p i svenskarnas sida vid Helgei, men Snorre Biter honom radda Knuts liv i
drabbningen. Han bragtes om livet av Raul i Roskilde , antingen då han var
på vag till en morgonm2ssa i Trefald4ghetskyrBcan (RoskildekröniBanBan eller
inne i själva kyrkan (Saxo och as orre).^^ Vem Eilif var, den andre av svearnas befalhavare vid Zelgeå, svava.de de angelsachsiska ock anglonormandiska krg9nikörerna ej heller i tvivelsmin om. Det danska slutanfallet mot
England in4eddes 1009, da tv5 stora vikingaharar b6rQade f6rhairja landet.
Den ena karen stod under befal av Torkel den hage, den andra under Torkels broder Wesasing och Edif. Om denne EiPif vet vi, att han övergick i
Knuts tjiinst och var en av dennes narmaste ridgivare. Haao bevittnade flera av Knuts gavobrev aren 1018-1024.Efer 1026 finns det en lucka i serien
av Knuts givobrev fram till 1031. Han omniirnnes som earl." Enligt den
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walesiska krönikan Brut y Tywysoglon befann sig EiLif 1 England, d i Knut
den store dog.16
Krönikörerna kande e] tilT nAgra andra personer med namnen Ulf och
Eilif. Det ar darför naturligt, att Knuts svager Ulf och hans radgivare EiLif
identifierats med den Ulf och den EiIEf, som enligt den angelsachsistaa krönikan stod i spetsen far den svensBca flotta, som kampade mot Knut den
store vid Helgei. S i kan dock ej ha varit fallLefr.Knuts sviger Ulf var tillsammans med kungen i Danmark strax efter slaget vid riielgei. Eilif var en
av Knuts narmaste radgivare 1 England och vistades i detta land, da Knut
avled. Det ar osannolikt, att de under sidansaförbillanden skulle ha som
befalhavare Gver den svenska flottan ha kunnat kampa mot Knut vid Helge;. Det maste ha varit en annan Ulf och en annan Eilif an de, som iiar omnamnda i de angelsachsiska kallorna, som ledde den svenska flottan i slaget
vid H e l g a . Darps tyder för övrigt en uppgift ID e gestis regum anglorum
av WilEPam of P~almesbury.I sfn krönika om de angeEsacbsiska konungarna, för vilken han utnyttjat nu ferlorat kiillmaterial, omniimner William
anförarna för den mot Knut fientliga styrkan vid Helge5 som regis ,ge~l?is.~?
S5 skulle han knappast ha kunnat benamna niedarbetare till Knut.
Det- finns emellertid svenska hövdingar med namnen Ulf och Eiiia' vid
tidpunkten för slaget vid Helgei. D e har hPttiBls fört en undangh9md 881%varo, varfer det kan finnas skil att dra dem fram UP anonymiteten.
Efter Olav Tryggvessons nederlag och dCad i "sekungslaget Ar P000 - sagornas Svoldel-slag - blev norska gr2nsomraden mot Sverige skattskyldiga
under den svenske kungen. Sedan Olav Maraldsson tagit xakten i Norge,
sökte han itervinna suveriiniteten över de norska omraden, E vilka den
svenske kungen uppbar skatt. Fientligheter uppstod mellan Sverige och
Norge. Slgvat skald berittar I en dikt, att BIav Haraldsson lat d8da tolv av
sveakungens man, som han tagit tiI1 finga.28Av ouian anförda serof 4 av Sigvals Mnutsdrapa framgir, att Norges kung Olav sch Sveriges kung Anund
(Jakob) riktade ett samordna: agfall mot Danmark. Feljaktligen miste uunderhandlingar om fred ha f6rts mellan Sverige sch Norge efter det art Olav
Haraldsson blivit norsk kung och före slaget vid Helgei. Om s2dana fredsf6rhandlingar handlar Sigvat skalds dikt Austrfararvásur,
Sigvae besjunger i sin &k%dela de mödor, som han upplevde under farden genom det hedniska landet till Svitjod, det svenska :caraslandet vid Miilaren, dels de förhandlingar, som han förde i Sverige och som ledde till att
fientligheterna mellan Sverige och Norge upphörde. Den svenska htivdiirag, som Sigvat förhandlade med, hette Ragnvald. Om denne vet vi genom strof l 8 av Austrfararvisur, 2tt han var beslaktad med hladejarlsfan~i-anijera, som styrde Norge under den danske ku.ngens överhhghet f8re Olav
Haraldssons hemkomst. WagnvaTd omniimnes av diktaren som "nefi ]arjarlars slaktiaag. Dessutom var Ragnvald enligt strof 9 av Sigvats dikt
Erlingsflokkr sviger med den avlidne norslae kungen OBau~iryggv ves son.^^
Med sidana sEiiktskapsförbinde1ser miste Ra~gnvaldha varit en av de le-
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dande personerna i Sverige under 1000-talets första decennier och den
mest lämpade för skalden-diplomaten att f6ra förhandlingar med om de
svensk-norska förbindelserna. Av Austrfararvfsur Iramgar, att det radde
en fientlig stamning B Sverige gentemot Norge, vilket Sigvat fick känning av
under färden till Svitjod.
Efter förhandlingar, som skalden själv beskriver som besvärliga, lyckades han till sist uppng ett fördrag med Wagnvald, vilket gjorde slut på
fientligheterna mellan Sverige och Norge. Den största förtjansten för att
underhandlingarm ledde ta11 fredliga förhil8anden mellan landerna p i den
skandinaviska h a l v ~ nhade enligt Sigvat en Ulf, om vilken det heter i strof
20 av Austrfararvisur:
$opakrBétUIfr mebal ykkaa,
AIePfr, tekit rnQlurn
- bétt fengurn SVQP - sátta
- sakar Beggia it - beggja.

Den kloke Ulf upptog förlikningstal (medlade) mellan er bida, Olav. Jag
fick bestamt svar. Ni liter edra stridigheter
Den Ulf, som medlade mellan Olav Haraddsson och Sverige, var ej okanad
fCDr norrmannen. W strof 9 av Zrlingsflokkr skaldar Sigvat:
Erlingr vas, svát Jarla
@t, es skj~ldungrmáittit,
~ l e i f mágr,
s
at mggB1,
alldyggs sonar Tryggva.
Nzst gaf sina systur
snarr bajbegna harrh
(Ulfs febr var hat) aaxa
(aldrgipta) Wggnvaldi.
Er%ing,sviger hi81 Olav, Tryggves duktige son, var sadan, att han skramde
jarlarnas slakte, viket en Sionung ej hade kunnat motsta; darefter gav böndernas raske herre sin andra syster at WagnvaHd, vilket blev ena varaktig
lycka f6r UIfs fader.31
Den svenske hövdingen Ragnvald, som hade slaPstskapsförblnde1ser b i d e
med det norska kungahuset, hSadejarlsfami$jenoch den norske hölvdiaagew
Erling Skjalgsson, omtalas av Sigvat skald som Ulfs fader. Denne Ulf maste ha varit valkand "r skaldens norska lyssnare, eftersom RagnvaSd beskrives som hans fader. U4f maste Ra innehaft en betydande stallning i Sverige.
Inte bara Ulf bidrog till det lyckade resultatet av fredsförhandlBngarna
mellan Blav Haaaldsson och Sverige. I strof 19 av Austrfararvisur omtalar
Sigvat, att aven en broder till Ulf var Olav behjälplig att f i till stiaad fred:
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Enn bvitgj arla frôendi,
elns,"$ás t6kt af Sveani,
yadr kveak j ~ r a es
, w@uCB
Ulfs bróbur 1 3 , st6i3usic.
Dock shger jag: jarlazittlingens land, som du tog frin Sven, bevarades 5t
dig endast darigenom, att du fick UBfs broders h j a ~ p . ~ ~

Enligt Snorre SturBasson hade Ragnvald tv5 sGner, Ulf och ~ i l l fSnarre
.~~
anför i Heimskringla en dikt av skalden Tjodolf Arnorsson, enjige vilken
Idilif var den ene av Novgorodhövdingen Jaroslavs avi befalhavrare; den
andre var Olav Haraldssons ha9vbroder Harald hirdride, som maste fly
frin Norge efter Olav Haraldssons nederlag vid $tiklastad." Dikten bekraftar förekomsten av en Ei91f i Sverige vid tidpunkten fBa saget vid Helgei. Snorre uppger, att inte bara EiBif utan aven Ulf liirnnade Sverige och
slog sig ner p i andra sidan Ostessjön. Detta kan fbjrklara tystnaden om
dem efter slaget vid Helge;.
Enligt skaldedikterna och 'de islaindsláa prosaverken var det den norsláe
kungen Olav Haraldsson och sveakungen Anund Jakob som angrep Danmark, den norske kungen Sjalland och den svelnske Skine. Den angeisachsiska kronikan omniimner, att Knut kampade vid Helge5 mot svearna ander ledning av Ulf och Eilif och att svearna anfalhit bide med en flotta och
en lasadhar. Enligt Sawo besegrades den svenska andh haren under Anund
Jakob vid Stingeberg i vastra G ~ o i n g eBefalhavare
.~~
Gver den svenska flstBan Md Helge5 var de svenska hGvdingarna U1och Eilif Ragnvaldsson.
D5 de svenska jarlarna trader fram i ihastoriirns ljus, var de befalhavare
6ver flottan. Kungen ledde den uppbadade landharen. Fördelningen med
skilda befalhavare Gver den svenska flottan sch den svenska landhären f6relag redan p5 1020-talet,
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NOTER

F M Stenton, Anglo-Saxon England, 3. ed, Oxford 1971.
Händelseutvecklingen i England 1013-1015 ar utförligt skildrad i den angelsachsiska
krönikan. Om den rikhaltiga litteraturen om slutstriden mellan angelsachsarna och danskarna se Stenton, a a, och A Christianssen. Vikingatidens Danmark, Kphrnn 1977. och
dar anförda kallor.
k M Larsson, Canute the GreaL New York & London 1922, s 148, W H Stevenson, The
Crawford charters, Oxford 1895, s 147.

Wezmsknngla, ed F Jónsson, Mphmn 1893-1901,3 s 189
William of Maimesbury, Degestzs {egum anglorum, ed W Stubbs, London 1887.1 s 220
Jfr J de Vries. "Normannisches Lehngut in den isländischen Königssagas", Arkiv för
nordisk filologi 1931, s 78 f.
Florence of Worcester, Clzronicon ex chronicis, ed B Thorpe. London 1887, 1 S 220.
Florence's författarskap ziJ Chronicon ex chronicis har ifragasarts, senast av Cyril Har:
i studien "The eariy section of the Worcester chronicle", Journal of Medieval History,
vol 9, nr 4, 1983.

Den norsk-islandska skaldediktningen, ed E A Kock. Lund 1946, 9 s 129, stroferna 16
och 18.

C Weibull. Sverige och dess nordiska grannmakter, Lund 1921, kapitlet Sverige och striderna mellan Danmark och Norge under 1020-1040-talet.
10. Heimskringla, s 289.

I I . English Historical Documena, ed D Whitelock, London 1955.1 s 286.
12. Den norsk-islandska skaldediktningen, I s 157.
13. A a, 3 s 121.
14. English Historical Documents, H s 416.
15. Wiponls Vita Chuonïadi 11, imperatoris, ed G H Pertz, Hannover 1854, s 265.
Chronicon Turonense, ed E Martens, V s 999, förlägger Knuts resa till Kom till samma
rid som Wipo.

Den norsk-isländska skaldediktningen, I s 141.
The Anglc-Saxon Chronicle, utgiven och översatt av D &Vhiie!ock. London 1961; s XVI.

Adam av Bremen. Gesta hammaburgensis eccleszapontificurra, ed B Schmeidler, Hanno-

154.
Chronicon ex chronicls, 1s 202.

ver B Leip7ig "917, s 414,

E Arup, "Kong Sven 2. s Biografi9', Scandia 1931, s 66 f f .
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Saxo, Gesta danorum, ed J OlriYc-h1 R a d e r , Kphrnn 1931.1 s 287 f

E Weibull. "Drapen i Roskilde i Knut den stores och Sven Estridsens tid.', Nistorisic tidskrift för Skåneland 4,1910.

F M Stenton. a a , s 414.
B r u t y Tywosopion, ed J W ab Ithei, London 1860. s 19.
De gestis regum angiorum, 1 s 220
Den norsk-isländska skaldediktningen, E s 124.

A a. I s 117.
A a, 1s 119 f .

A a , I s 114.
Heirnskringlu 2. s 182.
Den norsk-isliindska skaldediktningen, 1 s 170 f .
L Weibull, "Knut den stores skanska krig", Piisrorisk iLidskr[ftförSkaneland 4 . Weibull
hiller det för sannolikt, att S k a m invaderas av en svensk har.

