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Dateringa av Sigurd Jarlssons runeinnskrift i Vinje
stavkyrkje
Kommentar ved James E. Knirk
I førre nummer av dette tidsskriftet skreiv Lars S. Vikør om “Sigurd Jarlsson på
flukt”. I artikkelen freistar han å tidfeste og kome tettare inn på den velkjende runeinnskrifta som Sigurd Jarlsson rista i Vinje stavkyrkje på 1190-talet. Innskrifta er
publisert i 1951 av Magnus Olsen (med forarbeid av Oluf Rygh), i band II av korpusutgåva Norges innskrifter med de yngre runer.
Innskrifta daterer seg sjølv til laurdagen etter Botolvsmesse, som er 17. juni, men
nemner ikkje året. Teksten kan omsetjast: “Sigurd Jarlsson rista desse runene laurdag
etter Botolvsmesse, då han var flykta hit og ikkje ville gå til forlik med Sverre, banemannen til far hans og brørne hans”. Sigurd Jarlsson er elles kjend berre frå Sverres
soga. Etter at far hans, jarlen Erling Skakke, og halvbroren, kong Magnus Erlingsson,
vart drepne etter tur i kampar mot kong Sverre i 1179 og 1184, vart Sigurd “lenge”
fostra av Sverre. Men seinare vart han ein av høvdingane i to opprørsflokkar mot kong
Sverre, øyskjeggane (1193–1194) og baglarane (frå 1196; kong Sverre døyr i mars 1202).
Utifrå teksten i Sverres soga har det lenge vore diskutert i kva for år Sigurd var på
flukt i Vinje, og diskusjonen har i hovudsak dreidd seg om 1194 mot 1197. Andre år
mellom 1194 og 1201 er ikkje aktuelle av ymse grunnar. Vikør kjem med “ein original
og ny vri”, som han seier sjølv (s. 25), ved å gjere framlegg om at det rette året er 1193.
Diverre kjende ikkje Vikør til den seinaste forskinga på emnet. Ein kunnskapsrik
og innsiktsfull presentasjon av stoffet finn ein i Olav Tveitos artikkel ““Bannstrålen’
frå Vinje. Om runeristarane Sigurd Jarlsson og Hallvard Grenske” frå 2005. I artikkelen sin syner Tveito at Magnus Olsens tidfesting til 1197 ikkje held og heller ikkje
innvendingane hans mot 1194. Det er noko motstridande opplysningar i ulike handskrift av Sverres soga om Sigurd Jarlssons reise til Danmark våren/sommaren 1194,
og dette har noko å seie for vurderinga av kor truverdige desse opplysningane er.1

1
Korkje Vikør eller Tveito har fått med seg at Magnus Olsen i “Tillegg og rettelser” i band
V av Norges innskrifter med de yngre runer (1960: 263–265), etter å ha referert artiklar frå tidleg
1950-tal til Halvdan Koht og Knut Liestøl, sluttar med: “Også jeg mener nu at tidfestingen
1194 har et mere bærekraftig grunnlag enn 1197.”
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(Diverre har ikkje Vikør teke særleg omsyn til fråsegna frå tidsskriftredaksjonens
anonyme konsulent på artikkelen, som peikte på at han altfor lett såg bort frå året
1194 som det rette året, sjå s. 22 note 5.)
I det store sjøslaget i Florvåg utanfor Bergen palmesøndag 3. april 1194 vart øyskjeggane knuste av Sverre og birkebeinane hans. Berre to nemnde høvdingar kom
seg unna etter nederlaget: Lodin Pålsson og Hallvard Bratte. Ifølgje Sverres soga var
Sigurd Jarlsson med seks skip i Stavanger, slik at han ikkje sjølv var med i slaget. Då
han fekk vete om nederlaget (rimelegvis av Lodin Pålsson og Hallvard Bratte), flykta
han til Danmark.
Her gjev handskriftversjonane av Sverres soga litt varierande opplysningar. I slutten av kap. 120 vert det fortalt kva Sigurd Jarlsson gjorde etter at han fekk nyss om
nederlaget. I AM 327 4to står det at han “vende seg sørover, langs landet (dvs. kysten),
heilt til Danmark; somme følgde han, og somme rømte i ulike retningar, og mange
fekk nåde (grid).” I Skálholtsbók yngsta og Stockholm perg. 8 fol. står om lag det
same, berre at “heilt” vantar i Stockholm-handskriftet og “langs landet” (með landi)
er skrive feil som “med hærfølgje” (með liði). I Eirspennill, som ofte er noko avstytt,
står det om reisa: “då seglar han sørover til Danmark”, medan i Flateyjarbók, som
ofte er noko utvida med ekstra opplysningar, står det at han “vende seg sørover, langs
kysten, heilt aust til Vika og sør til Danmark”. Når dei fleste handskrifta seier at han
fór “langs kysten”, kan det eventuelt tyde på at han segla langs mykje av sør- og austkysten av Noreg, kan hende heilt til Vika, som det står uttrykkjeleg i Flateyjarbók;
“sørover” gjeld berre utgangspunktet og målet for reisa.2 Etter eit lengre innskot om
pavens bannlysing av Sverre og kongens motmæle på tingmøte kjem følgjande opplysningar i byrjinga av kap. 122: “Kong Sverre fór austover etter Sigurd Jarlsson litt
over påske og ville spreie den flokken som heldt saman; han fór heilt aust til Konghelle.”
Det kan godt hende at det einaste som forfattaren av Sverres soga eigentleg visste
om Sigurds flukt, var at han omsider må ha kome til Danmark av di han var der i
1196 då baglarflokken vart stifta. I tillegg visste forfattaren at kong Sverre leitte etter
Sigurd i Vika utan å finne han. Soga har elles inkje å seie om Sigurd Jarlsson frå han
flyktar i 1194 og fram åt oppkomsten til baglarflokken i 1196.
I staden for å akseptere at Sigurd Jarlsson var på flukt våren 1194 (og eventuelt
framleis tidleg på sommaren) og at han ifølgje i alle fall ein versjon av Sverres soga
var innom Austlandet/Vika (og derfrå godt kan ha flykta til Vinje), vil Vikør at Sigurd

2
Elles synest dei fleste historikarane å rekne med at Sigurd gjekk frå skipa sine i eller nær
Stavanger, flykta over fjellet og kom fram til Vinje.
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Jarlsson var på flukt tidleg på sommaren 1193, stikk i strid med opplysningane i Sverres soga. Alle handskrift har nesten likelydande fråsegner om Sigurd Jarlsson i byrjinga av kap. 120. Det er allereie fortalt at øyskjeggane var på Orknøyane om våren,
kom til Noreg om sommaren og dukka uventa opp i Tønsberg/Vika. Etter omtalen
av at øyskjeggane fekk stor oppslutning og større følgje vinteren 1193–1194, står det
at Sigurd Jarlsson hadde flykta frå birkebeinane til øyskjeggane i Vika hausten 1193:
Sigurðr jarlsson hafði hlaupit um haustit í Víkinni frá Birkibeinum til Eyjarskeggja. Det
er lettare å sjå bort frå sogeopplysningar som er vage og motstridande, dvs. der kjelda
sjølv indikerer at noko kan vere gale, enn frå ei slik konstatering som denne.
Sigurd Jarlsson viser seg elles i Sverres soga å vere ein varsam type. Då Reidar Sendemann skreiv til baglarane på Oppland og bad om støtte medan han og mennene hans
vart kringsette på Slottsfjellet i Tønsberg vinteren 1201–1202, ville ikkje Sigurd kome
til hjelp og slåst mot kong Sverre, men heller lage ein avleiingsmanøver på Vestlandet.
Det er vanskeleg å sjå at ein så varsam person skulle flykte frå birkebeinane før øyskjeggane var komne til Noreg. Og det var de nok ikkje tidleg på sommaren 1193.
Det er naudsynt å vere skeptisk til Magnus Olsens ymse freistnader i Norges innskrifter med de yngre runer på å identifisere namn i runeinnskrifter med personar
kjende frå sogelitteraturen. Vikør ser bort frå Magnus Olsens argument for at Hallvard Grenske (frå Grenland) i den andre runeinnskrifta i Vinje stavkyrkje er identisk
med Hallvard Bratte (frå Bratsberg gard) i Sverres soga, noko som hjå Olsen er godt
grunngjeve og no akseptert av dei fleste forskarane. Det passar også godt med at Hallvard Bratte kom seg bort frå slaget i Florvåg, tok venteleg vegen til Stavanger og varsla
Sigurd Jarlsson, og flykta truleg saman med han.
Det er merkeleg å spekulere, som Vikør gjer, om at dei to Vinje-innskriftene
ikkje skal vere samtidige. Det er mest naturleg å gå ut frå at dei er rista til same tid
av to som var i følgje med kvarandre, også av di dei handlar meir eller mindre om det
same. Då kan dei utfylle kvarandre. Det har Olav Tveito gjort, med gode resultat.
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