
Guerra e Identidade: um estudo da marcialidade no Heimskringla 

Pablo Gomes de Miranda 

  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – MESTRADO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: HISTÓRIA E ESPAÇOS 

LINHA DE PESQUISA: CULTURA, PODER E REPRESENTAÇÕES 

ESPACIAIS 

Pablo Gomes de Miranda 

Guerra e Identidade: um estudo da marcialidade no Heimskringla

Natal 

2014 



Pablo Gomes de Miranda 

Guerra e Identidade: um estudo da marcialidade no Heimskringla

Dissertação apresentada como requisito parcial para 
a obtenção do grau de Mestre no Curso de Pós-
Graduação em História, Área de Concentração em 
História e Espaços, Linha de Pesquisa Cultura, 
Poder e Representações Espaciais, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da 
Profa. Dra. Maria Emilia Monteiro Porto. 

Natal 

2014 



Nóregr er land mikit ok hart fólk, or er ilt at sœkja 
við útlendan her (Óláfs saga Tryggvasonar, 11). 

A Noruega é uma terra extensa, com um povo feroz 
e terrível de conquistar com guerreiros forasteiros 
(Saga de Óláfr Tryggvason, 11). 



Aos meus pais 

Amazonina e Antonio; 

A minha mãe 

Raquel. 



AGRADECIMENTOS 

 O presente trabalho é fruto de anos de companheirismo. Muitas foram as pessoas 

que contribuíram para a realização deste trabalho, são colegas, professores e 

funcionários de diversas instituições, conhecidos por trocas de correspondências 

eletrônicas, nas conversas dos eventos e o convívio cotidiano enquanto estudante da 

UFRN.  Gostaria de mencionar aqui: 

 A minha família que sempre apoiou meus estudos na área de História, em 

especial História Medieval e que acompanhou de perto meu percurso enquanto aluno do 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, sempre me agraciando com livros, incentivado a participação em eventos 

relevantes ao meu tema de dissertação. Em especial meus pais Antonio Gomes da Silva 

e Raquel de Lourdes Carmona e Silva de quem herdei a paixão pelos estudos, além da 

madrasta Amazonina Teotônio de Farias Dantas, minha fiel torcedora e incentivadora. 

 A Profa. Dra. Maria Emília Monteiro Porto (UFRN), que aceitou o desafio da 

orientação em um projeto com fontes tão diferentes daquelas já consagradas pelos 

estudos do medievo no Brasil. Sua orientação, cumplicidade, indicações de leitura,  e, 

principalmente, seu comprometimento com o meu trabalho, foram de extrema 

importância para a execução do mesmo. 

 Ao Prof. Dr. Johnni Langer (UFPB), colega de trabalho de longa data e mentor 

em assuntos de Escandinávia medieval. O professor Langer ofereceu diversas sugestões, 

insights e  leituras, além de acompanhar de perto a escrita desta dissertação, vindo a 

participar da banca de qualificação. Sou grato por ter me ensinado as possibilidades e os 

usos das fontes históricas escandinavas (em especial as sagas islandesas). 

 A Profa. Ms. Luciana de Campos (UFPB), pela sua hospitalidade, carinho e 

generosidade nas ocasiões em que me recebeu em seu lar em São Luís - MA, bem como 

o constante incentivo a produção e a participação nos debates acadêmicos em periódicos 

científicos e eventos de estudos da antiguidade e do medievo.   

 Ao professor Neil Price (University of Aberdeen, Escócia) por ter respondido 

com paciência e disposição os meus questionamentos e ter esclarecido diversos pontos 

referentes às religiosidades pré-cristãs na Escandinávia medieval. 



 Ao prof. Dr. Edrisi Fernandes, pela leitura meticulosa do primeiro capítulo e a 

sua participação na minha banca de qualificação. 

 Aos pesquisadores do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos (NEVE), 

especialmente Munir Lufte Ayoub e André Araújo de Oliveira,aos colegas dos grupos 

de estudo Valknut (UFC) Ricardo Wagner Menezes de Oliveira, Elvio Franklin 

Menezes Teles Filho e João Paulo Garcia Teixeira, além dos colegas Erick Carvalho de 

Mello, Renan Marques Birro, Sandro Teixeira Moita, Adriano Silva Everton, Michel 

Roger Boaes Ferreira, Sara Carvalho Divino e Weber Albuquerque Neiva Filho, pela 

parceria, ideias, troca de material e discussões, em particular sobre a Era Viking e fontes 

islandesas. 

 Aos pesquisadores, Daniel Holanda, Helensandra Lima da Costa, Vitória 

Mônica Carvalho e Josiane Gomes da Silva (Narizinho), Carolino Marcelo de Sousa 

Brito, Edilene Gonçalves do Nascimento Dias, além dos veteranos Antonio Fernando 

Cordeiro Guedes Junior e Gustavo Henrique Soares de Souza Sartin (até então, único 

pesquisador de temas germânicos em nosso programa), por terem dividido comigo 

frustrações e alegrias enquanto alunos das disciplinas do mestrado. 

 Aos amigos e leitores, em especial Marcelo Marco da Silva Vieira, Erivan Eloi 

de Araújo, Andrés Ceballos, Matheus Arthur Gadelha Costa, Paula Costa do Valle 

Gondim, Priscilla Fontenele Arnulf de Oliveira, Diego Alves Garcia e Edja Camila 

Gomes de Araujo. Pelas risadas cotidianas e as importantes observações do leitor 

comum. 

 À funcionária e amiga Isabelle Azevedo que por sempre me ajudou a resolver 

problemas burocráticos, me poupando tempo e ânimo que pode ser melhor aplicado em 

minha pesquisa.  

 Por fim, agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior (CAPES) pelo apoio concedido através de uma bolsa de mestrado. 

Sou profundamente grato a todos. 



RESUMO 

O objetivo de nossa dissertação é estudar como os escritos escandinavos produziram 

uma identidade da Noruega em ideais bélicos dentro de uma compilação de sagas 

islandesas chamada Heimskringla e que tem parte de seu conteúdo voltado para 

narrativas de um momento conturbado do surgimento das monarquias escandinavas 

entre o século VIII e XI, a chamada Era Viking. O Heimskringla, também conhecido 

como “O Círculo do Mundo”, é um conjunto de escritos baseados na memória oral 

islandesa sobre os reis noruegueses e a formação do território norueguês. Na medida em 

que investigamos a relação entre os membros da realeza, seus companheiros e os povos 

escandinavos, passamos a delinear as relações de memória, identidade e guerra. Nosso 

trabalho pontua a maneira como a guerra escandinava produz, em suas narrativas, 

espaços próprios, seja nas relações político-sociais entre seus participantes, na 

organização de seus conflitos ou na localização das atividades guerreiras, sendo que os 

lugares transformam-se em pontos essenciais dessas narrativas. A guerra é ao mesmo 

tempo um lugar de afirmações identitárias e um espaço de práticas necessárias para o 

fortalecimento do poder real. 

PALAVRAS-CHAVE: Heimskringla; Noruega; Sagas Islandesas; Vikings.



ABSTRACT 

The goal of our dissertation is to study how the Scandinavian writings produced a 

Norwegian identity of warlike ideals in a compilation of Icelandic sagas known as 

Heimskringla and has parts of its content focused on storytelling about a troubled time 

of Scandinavian monarchies rising between the 8th and 11th centuries, which is called 

the Viking Age. The Heimskringla, also known as “The Circle of the World” is a set of 

writings based on Icelandic oral memory about the Norwegian kings and the conception 

of a Norwegian territory. While we investigated the relationship between the members 

of royalty, their companions and the Scandinavian people, we delineate the relationship 

between memory, identity and war. Our study points out how the Scandinavian war 

produces, in its storytelling, proper spaces, in socio-political relations among the 

participants, in the organization of its conflicts or the location of war activities, where 

places are transformed into essential points in these narratives. The war is both a place 

of identity statements and a space of practices, necessary for the strengthening of royal 

power. 

KEY-WORDS: Heimskringla; Icelandic Sagas; Norway; Vikings. 
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Introdução 

�

Entre os séculos VIII e XI, a Noruega passou por agitado período de 

instabilidade política, quando os movimentos de ascensão e declínio de chefias 

regionais e reis que tentaram, em lutas internas e externas, assegurar seu poderio sobre 

um território que se expandia e se delineava como um espaço de experiência dessas 

chefias. Seguindo o exemplo da Dinamarca e expostos a uma pressão política advinda 

cada vez mais da Europa central, principalmente pelas reformas otonianas do Sacro 

Império Romano-Germânico levadas a cabo, na região da Escandinávia, por Otto I e 

Otto II, os diversos chefes e reis desse território são submetidos cada vez mais ao 

controle de uma linhagem de reis que descendem diretamente, ou ao menos 

simbolicamente, do rei Haraldr Hárfagri1. Esse rei é aclamado pelas sagas islandesas, 

um conjunto de narrativas medievais próprias da Europa setentrional (principalmente a 

Islândia, como o próprio termo indica), como aquele que subjuga e centraliza sob sua 

influência, todos os territórios noruegueses. 

 Essas narrativas sobre os reis noruegueses, estão condensadas em uma obra 

conhecida como Heimskringla,“circulo do mundo”, cuja compilação é creditada ao 

islandês Snorri Sturluson. Dessa obra, esse recorte temporal entre os séculos VIII e XI, 

período pelo qual a Noruega passou pelos seus movimentos centralizadores (pois ela 

não finda no reinado de Haraldr Hárfagri, como nos querem levar a crer as sagas 

islandesas) é também um momento de saques e frequentes ataques de bandos armados 

que saem da Escandinávia em direção aos diversos territórios europeus, em busca de 

riquezas e escravos ou novas terras para colonizarem, um período que chamamos de Era 

Viking2. Aqui, de modo especial, os guerreiros noruegueses participavam de expedições 

guerreiras que lhes possibilitavam punir seus adversários, angariar recursos para sua 

busca do poder régio ou se exilar, no caso de um ostracismo político. 

 Esses movimentos políticos que resultam na centralização da Noruega e 

registrados nas sagas islandesas, em especial no Heimskringla, nos falam de um 

processo que é levado a cabo através do exercício guerreiro. As histórias dos reis não 

são histórias apenas desses indivíduos, ainda que o forte caráter biográfico esteja 

���������������������������������������� �������������������
�Cabelos-belos�
2 Traduzido do termo “Viking Age”, largamente utilizado pela academia europeia.
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presente nessas sagas islandesas, mas também de seus guerreiros mais próximos que 

lutam sob sua liderança, dos granjeiros que são convocados para a batalha, dos homens 

exaltados que se cobrem de bençãos sobrenaturais e dos homens comuns que habitam os 

diversos distritos noruegueses. Centralizar esse território e chama-lo de Noruega, é 

apontar a esses homens uma identidade, a mesma que é conquistada nas sagas 

islandesas, como guerreiros que estão sempre presentes nas sociedades da Era Viking. 

 A ideia de trabalhar um tema sobre identidade na Era Viking, levando em 

consideração suas representações no Heimskringla, surgiu em conversas informais com 

outros pesquisadores da área, quando foi observada a forte ligação entre as identidades 

dos povos escandinavos com suas práticas guerreiras3, e a maneira como o pensamento 

bélico está sempre presente nas sagas islandesas, através das diversas expressões 

culturais. Essa relação de marcialidade adquiriu uma preocupação essencialmente 

espacial quando adentramos a pesquisa das fontes e observamos as relações identitárias 

de força e território presente nas Konungasögur. A maneira como são descritos os 

guerreiros escandinavos, sua presença pujante nos versos poéticos que acompanham o 

enredo e a construção de um ideal guerreiro que muitas vezes estão a espreita na 

narrativa, oferecem-nos uma maneira única de mergulhar nos costumes que tomavam 

parte nessas sociedades. 

 A academia brasileira, através de seu largo contato com a historiografia francesa, 

sempre teve alguns exemplos de estudos que se utilizam das sagas islandesas, 

principalmente aqueles referentes à “escola dos Annales”, Marc Bloch em sua obra “A 

Sociedade Feudal”, demonstrava em algumas passagens o uso dessas fontes; de maneira 

similar, Jacques Le Goff, em obras como “O Imaginário Medieval”, também demonstra 

as informações colhidas nas sagas. Se levarmos em conta que esses medievalistas são 

amplamente utilizados ainda hoje em diversos cursos de História Medieval em nossas 

instituições de ensino superior, tal conhecimento não deveria ser estranho à nossa 

realidade acadêmica, mas só na última década as produções sobre Escandinávia no 

Brasil, principalmente aquelas que se utilizam das sagas, começaram a aparecer.  
���������������������������������������� �������������������
3 Essa afirmação tem de ser feita com cautela, pois ainda que a guerra e que violentos conflitos sejam 
relatados nas sagas islandesas, o homem comum da Escandinávia medieval não era um guerreiro todo o 
tempo. Armas eram partes do cotidiano e a resolução de problemas de maneira violenta poderia ser o 
procedimento escolhido para resolver questões de risco, mas o imaginário contemporâneo imputou a 
essas populações um imaginário pitoresco, onde bárbaros musculosos e com poucas roupas se tornam a 
imagem perturbada para representar os homens escandinavos, principalmente aqueles referentes a Era 
Viking. Para a consulta de trabalhos específicos sobre os “Estereótipos Vikings”, consultar 
CEDERLUND, 2011 e LANGER, 2009b.  
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A primeira pesquisa sobre o tema no Brasil foi a tese de Eurípedes Simão de 

Paula, defendida através da USP em 1942 e intitulada “O Comércio Varegue e o Grão 

Principado de Kiev” 4. Segue-se um trabalho de Sônia Heinrich de Mattos, publicado 

nos Boletins da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, “Cadeira de Língua Alemã, n. 

2”, publicados também pela USP, em 1959, com o título “Deuses e Heróis na Edda 

Poética e na Tetralogia de Wagner” e o livro de Marcos Margulies, “Os Judeus na 

História da Rússia”, lançado pelas edições Bloch 1971. O conteúdo desses três trabalhos 

não diz respeito diretamente aos vikings ou escandinavos medievais, mas em algum 

momento lhes são reservados discussões sobre a temática em relação ao objeto 

principal. O interesse por vikings e escandinavos como objeto de estudo principal, veio 

com os pesquisadores Johnni Langer (o pesquisador mais antigo da área no Brasil, 

atuando na área de escandinavística desde os fins dos anos 90, publicando diversos 

artigos e um dos únicos livros em português sobre o assunto), Patrícia Pires Boulhosa 

(que publicou um artigo sobre os usos metodológicos das sagas islandesas na revista da 

Associação Brasileira de Estudos Medievais, ABREM, a Signum, volume 75), e Marlon 

Ângelo Maltauro (que publicou um artigo sobre a representação feminina na saga dos 

Völsungos, na Revista de Estudos Celtas e Germânicos, Brathair, volume 5, número 16), 

ambos pesquisadores publicaram em 2005.

Seguindo as primeiras investigações, o número de pesquisas e publicações sobre 

a Escandinávia Medieval, em especial tendo as sagas islandesas como fonte principal, 

tem se multiplicado no Brasil: hoje temos traduções diretas, que circulam inclusive 

através de editoras fora do círculo acadêmico, livros de pesquisa científica e a 

publicação cada vez maior em periódicos nacionais. Entretanto essa produção é 

inexpressiva levando em consideração a atenção que outras fontes e temas dentro dos 

estudos medievais tem recebido em nossa academia. Se levarmos em consideração que 

nosso trabalho abrange uma conexão entre identidade e marcialidade, então a escassez é 

maior. Ainda mais, nossa discussão é voltada para a produção de espaços, espaços 

guerreiros, no caso, o que confere, ao que sabemos, um caráter inédito ao nosso 

trabalho. O nosso recorte temporal está localizado na Era Viking, um período que vai 

dos séculos VIII ao XI que está associado às atividades guerreiras de saque e ocupação 

���������������������������������������� �������������������
�Infelizmente não tivemos acesso ao trabalho, ficamos sabendo da defesa do Prof. Dr. Eurípedes Simões 
de Paula através de consultas na Internet acerca da Historiografia do nosso tema.�
�BOULHOSA, 2005b.�
�MALTAURO, 2005.�
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de diversos territórios da Europa. Esses guerreiros atacaram extensivamente as Ilhas 

Britânicas, o Império Franco, a Península Ibérica e mesmo o Norte da África, ocuparam 

as regiões das Órcades, Hébridas, parte da Inglaterra, parte da costa da Irlanda e ainda 

colonizaram as ilhas Feroé, a Islândia e mantiveram, por pouco tempo, alguma 

ocupação rápida na América do Norte7. 

 O saque mais famoso e que formalmente dá inicio a Era Viking é aos mosteiros 

das Ilhas Britânicas; até então eles se limitavam a fazer trocas comerciais com os povos 

anglo-saxões. O saque mais famoso foi o de Lindisfarne, uma ilha mosteiro na costa da 

atual Nortúmbria, em 7938. Um ano depois outro mosteiro no antigo reino da 

Nortúmbria foi atacado (o nome do mosteiro é incerto); em 795 os saques Vikings 

cobrem a área de Iona e Skye nas Hébridas e a região de Rathlin, próximo à Irlanda. Em 

799 sabemos que o primeiro saque ao continente europeu tomou parte nas proximidades 

do estuário do Loire, na França. Alcuíno de York, que estava em Aachen, centro de 

poder Carolíngio, escreve para a Inglaterra com instruções aos povos dessa região 

alertando que sigam uma vida virtuosa, e assim não sofram punição divina, incorporada 

aqui nos reides vikings. Ele assim escreve para o rei Æthelred da Nortúmbria: 

Faz aproximadamente 350 anos desde que nós e nossos pais habitam 
esta mais amada terra, e nunca antes tal terror apareceu na Grã-
Bretanha como o que nós agora sofremos da raça pagã, nem fora 
pensado que tal incursão pelo mar poderia ser feita. Contemplem a 
igreja de São Cuthbert salpicada com o sangue dos sacerdotes de 
Deus, despojada de todos os seus ornamentos; o lugar mais venerado 

���������������������������������������� �������������������
	A Saga de Eiríkr, o Vermelho (Eiríks saga Rauða) e a Saga dos Groelandeses (Grœlendinga saga), 
narram a viagem de Leif, filho de Eiríkr, à terras ao oeste da Groelândia, até um lugar que batizou de 
Vínland, Terra das Vinhas. As mesmas sagas falam de expedições posteriores que tentaram se fixar no 
local, mas foram expulsas pelos nativos. No final dos anos 1960, o explorador Helge Ingstad e a 
arqueóloga Anne Stine descobriram indícios arqueológicos na região de L’Anse aux Meadows, Terra 
Nova, norte do Canadá: um complexo de moradias em pedra, artefatos escandinavos (como uma insígnia 
de bronze), resquícios de trabalhos em metais (cravos para o reparo de barcos) etc. O lugar não está de 
acordo com alguns assentamentos específicos das sagas (como Leifsbuðir), o que leva os pesquisadores a 
acreditar que o sítio de L’Anse aux Meadows seja apenas uma pista sobre a rápida ocupação escandinava 
na América do Norte que deve ter se direcionado em orientação sul a partir desse sítio, talvez em Nova 
Brunswick, Baía de Fundy ou a região do Rio São Lourenço (CHRISTIANSEN, 2002, p. 227; 
GRAHAM-CAMPBELL, 1997, p. 176 – 179; HOLMAN, 2009, p. 278 - 279).�

As cartas de Alcuíno da Nortúmbria, abade de Tours, não oferecem provas conclusivas de que esse fora 
o primeiro ataque viking; parece-lhe que esse fora o primeiro ataque nas regiões britânicas, o horror que o 
abade descreve, diz respeito tanto à profanação do espaço religioso quanto ao cruzamento direto do mar 
pelos saqueadores, não indicando necessariamente que os saques em si fossem novidades; os Francos 
eram assolados pelos Frísios em ações que poderia afetar Kent, outro reino britânico (SAWYER, 1985, p. 
79).�
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de toda a Grã-Bretanha é dado como presa aos povos pagãos9

(ROESDAHL, 1998, p. 193). 

A Era Viking tem um fim pontual com a batalha da ponte de Stamford, na 

Inglaterra. No ano de 1055, o rei Harold Godwinson tem de defender a Inglaterra de 

duas ondas guerreiras, da Escandinávia o rei Haraldr Harðraði10, clamando por direito 

ao trono inglês arregimenta suas tropas e só é parado nessa batalha, enquanto que do 

ducado da Normandia, Guilherme, o Conquistador, sobrepuja os guerreiros saxões e 

instaura sua dinastia normanda sobre o território inglês. O fim da Era Viking está ligado 

ao arrefecimento dos saques no século XI; um dos seus marcos é a morte nesta batalha, 

da Ponte de Stamford em 1066 do rei Haraldr Harðraði que participou da guarda 

Varegue (Varaggoi) dedicada à proteção da aristocracia Bizantina, além de ter 

participado ativamente de saques vikings. Foi ainda em 1066 que o duque normando 

Guilherme, o Conquistador, toma o trono da Inglaterra11. 

Depois da metade do século XI, as expedições guerreiras que tem como objetivo 

o saque, passam a entrar em crise, minguando em números, na medida em que os pontos 

mais promissores da Europa contam com a organização de guerreiros para protegê-los, 

além de se encontrarem melhor fortificados. As expedições para o Oriente sempre 

foram perigosas, apesar disso os Vikings advindos da Suécia (principalmente) 

conseguiram se estabelecer em locais estratégicos e saquear pontos abastados de forte 

comércio. Constantinopla fora saqueada em 890 pelos Vikings, e logo no século 

seguinte o mesmo local torna-se um importante centro de troca para os mercadores Rus 

(Rhos, termo pelo qual os suecos foram chamados na ocasião de uma visita à corte dos 

Francos, como consta nos Annales Bertiniani)12. A crise com o fim da Era Viking no 

Oriente está ligada ao fortalecimento dos próprios territórios Rus pelos Riuríkidas, 

dinastia formada apartir dos próprios integrantes escandinavos dos varegues, que exerce 

um controle sobre a imigração de mais escandinavos ou mesmo de mais guerreiros da 

guarda Varegue, no intuito de diminuir quaisquer ameaças ao poderio exercido sobre 

���������������������������������������� �������������������
�...it is nearly 350 years that we and our fathers have inhabited this most lovely land, and never before has 
such terror appeared in Britain as we have now suffered from a pagan race, nor was it thought that such 
an inroad from the sea could be made. Behold, the church of St. Cuthbert spattered with the blood of the 
priests of God, despoiled of all its ornaments; a place more venerable than all in Britains is given as a 
prey to pagan peoples.�
10Tirano, mas pode ser traduzido também como “austero” ou “duro”. 
11 Para algumas rápidas considerações acerca da Era Viking, consultar SAWYER, 2001.�
��Para uma maior discussão acerca das ações vikings entre os Francos, constultar NELSON, 2001, p.23.�
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esse território. Fora isso, saques às regiões ainda mais orientais eram considerados 

mortais e com pouca chance de sucesso, ainda que o comércio fosse particularmente 

lucrativo. 

Podemos citar algumas das consequências políticas diretas das ações 

provenientes da Era Viking: na Irlanda os assentamentos das regiões costeiras 

mantiveram sua independência até o século XII; na França, os pontos dominados pelos 

escandinavos foram assimilados; entretanto, o ducado da Normandia consolidou-se. Na 

Europa oriental, houve o estabelecimento do principado de Kiev, às margens do rio 

Dniepr, uma das maiores áreas urbanas e forte centro comercial, onde segundo a 

Crônica de Nestor, documento sobre o primeiro Estado Eslavo Oriental, os 

escandinavos compunham parte discernível da elite. Na Inglaterra, as invasões dos 

vikings dinamarqueses que ocupam os reinos da Northúmbria e da Ânglia Oriental, 

entre 865 – 869, forçam o rei Alfredo de Wessex a construir diversos fortes (burhs) para 

proteger o território, construções essas que vão se tornar centros de cunhagem de 

moedas durante o medievo. 

Se voltarmos o olhar para o interior da Escandinávia, veremos que esse recorte 

temporal compreende as unificações e formações dos reinos da Dinamarca, Noruega e 

Suécia, passos importantes para a formação desses Estados. A composição desses reinos 

ocorre simultaneamente à ascensão dos reinos da Europa central, frutos da ascensão do 

Sacro Império Romano-Germânico; os territórios vizinhos acabam sofrendo uma 

pressão de cunho político, militar e religioso, se unificando em Polônia, Boémia, 

Hungria e Dinamarca. A Dinamarca foi o primeiro território escandinavo a se formar 

como reino e temos informação dele, inclusive, em fontes carolíngias, ainda que não 

saibamos se as chefias guerreiras ali indicam um encaminhamento para a formação 

desse reino ou apenas grupos de guerreiros esparsos que se aventuram nos territórios 

francos. 

A ascensão do reino dinamarquês em relação aos seus vizinhos (continentais e 

escandinavos) está ligada a essa pressão imperial. A conquista da Saxônia por Carlos 

Magno fez com que sua influência se aproximasse da Dinamarca pelo sul, tornando a 

fronteira uma área de tensão e conflitos. A conversão religiosa do continente finaliza-se 

por volta de 965 e está ligado ao fortalecimento do poderio otoniano quando no sul, 

Otto I vence os húngaros em Lech, no ano de 955, e ainda quando de sua invasão à 
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Itália e coroação imperial em 962. Depois de sua morte, o chefe guerreiro Haraldr 

Blátönn13 invade a Saxônia, fazendo com que Otto II adentre o território dinamarquês, 

tomando Haithabu, Dannervike e partes da Jutlândia, que mais tarde fora conquistada de 

volta. A cristianização é produto desse aumento de influências imperiais dentro da 

Dinamarca ou uma contramedida para evitar a anexação junto ao império. A ascensão 

ao corpo de reino, sob a liderança de Haraldr Blátönn, é fruto dessa tensão fronteiriça. 

Quais as opções dos líderes de cada região, dos bandos guerreiros e dos 

granjeiros? Se unir em torno de um líder local e influente ou ao imperador, um líder 

alheio a esse território. Nessa perspectiva, os vikings liderados pelos filhos de Blátönn, 

em especial SveinnTvéskegg14, passam para posição cada vez mais ofensiva em relação 

ao Império, não fazendo saques esparsos, mas reides coordenadas, proporcionando uma 

conquista cada vez mais ampla, finalizada pelo filho de Tvéskegg, Knútr, que por pouco 

tempo coordenou o que chamamos de Império do Mar do Norte, dominando a 

Dinamarca, Noruega e Inglaterra, entre 1028 e 1035.

A unificação dos territórios de fronteira pode ser vista como um dispositivo de 

defesa política15, que dessa maneira desencadeia processos similares no resto da 

Escandinavia, onde a Noruega e Suécia, por não fazerem fronteira com o Império 

Franco, são afetadas indiretamente através da Dinamarca, com quem dividem uma 

maior proximidade territorial, além de cultura e costumes em comum. A Noruega 

ascende à condição de reino em um processo que acontece na Era Viking e que lança as 

bases para a formação do Estado. Esse processo se iniciou no fim do século IX16, a 

situação inicial se deu da seguinte maneira: a Dinamarca concentrava seu poder na 

região sul da Noruega, enquanto que a aliança do rei Haraldr Hárfagri, dominando os 

reinos da parte central, e os chefes guerreiros ao norte, na região de Trøndelag, lutavam 

pela hegemonia de seu poder contra várias lideranças guerreiras espalhadas nas regiões 

interioranas. As fontes dão privilégio às disputas entre os reis e guerreiros noruegueses, 

���������������������������������������� �������������������
�� Dente-azul.�
��Sveinn Barba-bifurcada. Rei da Dinamarca entre 987 e 1014, filho de Haraldr Blátönn (Dente-azul), fez 
reides nas costas inglesas nos fins do século X e começo do XI, inclusive junto ao rei Óláfr Tryggvason 
da Noruega (HOLMAN, 2009, p. 262). 
15 É curioso colocarmos esses territórios numa posição defensiva em primeiro momento, pois do ponto de 
vista da historiografia medieval tradicional, os povos dessa área sempre se apresentaram de uma maneira 
ofensiva e invasora, junto a uma “leva bárbara” formada não só pelos Vikings, mas também pelas 
invasões Magiares e Eslavas ao império Carolíngio. 
16 Infelizmente não temos uma data precisa para o evento, nem podemos estabelecer fatualmente algum 
evento para isso sem incorrer em anacronismos. 
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mas podemos começar a desconfiar que o início do processo de centralização nesse 

território pode estar ligado a um processo defensivo de maneira semelhante àquele que 

acontecera anteriormente com a própria Dinamarca17. 

Um aspecto importante dessa relação de formação dos reinos está diretamente 

relacionado às relações sócio-políticas entre a Noruega e a Islândia, principalmente no 

que diz respeito à intensificação das migrações para a ilha nesse período. A Islândia foi 

descoberta em 850, provavelmente por escandinavos que estavam fora de suas rotas de 

viagem. Nos sessenta anos após o seu descobrimento, os landsnámsmenn vieram em 

torno de dez a vinte mil pessoas18, muitos vieram da Escandinávia, principalmente 

Noruega, em busca de novas terras fáceis. Outros são de acampamentos vikings e 

colônias nórdicas das terras altas, colonos da Irlanda, Escócia, Hébridas, trazendo 

consigo suas mulheres, seus seguidores e escravos gaélicos. Alguns nomes presentes 

nas sagas, como Njáll e Kormákr, lembram os nomes Níall e Cormac do irlandês antigo, 

sugerindo que alguns colonos eram celtas. 

A Islândia era particularmente atrativa para os colonos nórdicos por causa da 

crescente resistência da Europa à expansão viking durante o fim do século IX, por 

exemplo, os focos nórdicos na Irlanda e Inglaterra estavam sendo duramente suprimidos 

por chefias guerreiras nativas, como é o caso do rei Alfredo que estava contra-atacando 

os invasores. Um agravante que impulsionou a colonização foi o próprio fortalecimento 

dos reinos escandinavos. Na Noruega, que foi dito anteriormente ser a região de origem 

desses colonos, o processo de formação do reino também traz profundas mudanças, 

principalmente em relação às novas taxações. As sagas nos falam, e é importante 

ressaltar que são sagas islandesas sobre um passado em comum com os noruegueses de 

como o rei Haraldr Hárfagri reverteu um direito ancestral a terras alodiais, de diversos 

fazendeiros e proprietários rurais. Não sabemos até que ponto a larga produção de sagas 

realmente reflete uma ação direta do rei Haraldr Hárfagri em cima desse direito 

ancestral, mas de fato a centralização, perda de autoridade generalizada das áreas 

dominadas e uma nova política de taxações criam situações que levam os homens a 

abandonar suas terras em razão da possibilidade de adquirir novos terrenos em um 

território vasto e sem poder centralizador. 

���������������������������������������� �������������������
17 Essa perspectiva, além da discussão da formação dos estados medievais na Escandinávia, é discutida 
em BAGGE, 2010. 
18 Estimativa feita pelo pesquisador Jesse L. Byock (2001). 
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Um tema sobre o ethos guerreiro 

Dentro desse período de mudanças significativas, quais são os símbolos e 

construções marciais utilizadas para que pudesse se formar uma identidade guerreira e 

norueguesa? A pergunta é dotada de argúcia se levarmos em conta as possibilidades que 

apontam para uma instituição em comum, apontada aqui numa identidade guerreira. 

 É relevante começarmos a pensar as estruturas políticas e culturais de uma 

guerra voltada para as sociedades escandinavas, principalmente no recorte histórico 

proposto. A obra Da Guerra escrita pelo oficial prussiano Carl Von Clausewitz trata da 

estreita relação dessas duas estruturas ao anunciar a guerra como a continuação das 

relações políticas com a entremistura de outros meios19. Nessa proposta o pensamento 

de Clausewitz é voltado para uma guerra feita junto ao Estado, dispondo da diplomacia 

e estratégia, como campos de conhecimento moderno. De fato, a guerra é mais antiga 

que isso, a guerra escandinava apesar de servir a formação dos reinos ou aos saques 

vikings, entre outros propósitos, existiu em um formato endêmico, onde todos possuíam 

armas e não havia qualquer regulamentação sobre o seu uso. A guerra é endêmica, sem 

começo ou fim, porque, dessa maneira, todos são guerreiros em potencial. 

 Os escandinavos trataram, na Era Viking, a guerra de uma maneira muito 

pragmática; havia poucos guerreiros profissionais, que se concentravam principalmente 

em torno de poderosas chefias guerreiras, em busca de butim ou promoção nas batalhas. 

A ausência de Estado também implicava na ausência de um corpo de soldados 

especializados e treinados em uma disciplina militar, certamente essa educação poderia 

ser recebida desde cedo pelas elites aristocráticas, famílias de tradições guerreiras, 

indivíduos que entravam para guardas mercenárias no exterior etc. Também podemos 

observar as várias sagas situadas na Islândia mostrando conflitos de pequena escala 

entre os colonos: são duelos, escaramuças e rusgas entre pequenos bandos.Logo, mesmo 

que não houvesse uma educação formal, o homem escandinavo não estava despreparado 

para o conflito se o mesmo fosse necessário. 

���������������������������������������� �������������������
19“Des politischen Verkehrs mit Einsmichung anderer Mittel”, no original. Essa frase abre as discussões 
acerca da noção de guerra cultural abordada pelo antopólogo militar John Keegan. É a pauta dele que 
também atentamos para a forma complexa com a qual essa frase foi escrita, já que as traduções de Da 
Guerra de Clausewitz (e a propagação de seu pensamento) geralmente traduzem essa frase como sendo a 
guerra uma continuação da política. 
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 No plano cultural, a guerra de Clausewitz, no qual poderíamos fundamentar o 

olhar sobre a guerra moderna, é falha. A guerra pode assumir as formas mais estranhas 

às suas proposições, adequadas à natureza das sociedades que as praticam. O autor 

defendia a primazia do meio político; logo, a cultura não desempenhava um papel 

dominante na guerra. Porém a mesma pode ser a disseminação ativa de uma cultura 

através de seus próprios meios, o que nos leva a proporum desafio a essa proposição20. 

 Esses meios, como pretendemos abordar, são inúmeros; podemos elencar 

aspectos como: crenças, valores, associações, mitos, costumes e tradições. Assim, dizer 

que todos são guerreiros em potencial não implica em falar que todos o sejam de fato: 

há diferenças entre um agricultor que precisa pegar em armas, reunir seus trabalhadores 

e vizinhos e preparar uma emboscada, e um guerreiro que se entrega as religiosidades 

guerreiras e aristocráticas, que participa de campanhas guerreiras e espera um pós-morte 

nos moldes guerreiros dos quais viveu. Mas até que ponto essas diferenças são tão 

abissais? 

Muitos colonos islandeses participaram de saques vikings e vários chefes 

guerreiros eram, até certo ponto, granjeiros dedicados. O saque viking era inclusive uma 

forma de compensar a ausência de educação guerreira formal, onde os mais velhos e 

experientes ensinavam na prática o conhecimento guerreiro. De fato ser ou não ser 

guerreiro não é algo muito bem definido dentro das sociedades escandinavas da Era 

Viking e o espaço exerce fundamental papel nessa definição: o campo de batalha é o 

espaço guerreiro par excellence, mas espaços de vivência guerreira definem um ethos 

���������������������������������������� �������������������
20 Como exemplo John Keegan (2006) elenca a comparação em quatro culturas diferentes: 1 - na Ilha de 
Páscoa, os Polinésios abandonam suas relações políticas de Mana e Tabu quando a necessidade material 
se sobrepõe às suas restrições teocráticas, sendo a guerra o fim da política para depois ser o fim da própria 
cultura. 2 – A ascensão da tribo Zulu liderada por Shaka cresce em meio a uma transformação pelo caos 
social; o sistema guerreiro nascido da larga dominação territorial se estagnou e não conseguiu criar uma 
diversidade econômica e social a partir dos frutos da vitória, não conseguindo manter suas largas 
fronteiras, os Zulus entraram em crise. 3 – Os Mamelucos, que foram escravos recrutados ainda jovens 
para a vida militar dentro da cultura árabe durante boa parte do medievo e da modernidade, foram 
convertidos a fé muçulmana e receberam treinamentos como soldados (principalmente na cavalaria e no 
disparo do arco montado). O orgulho de suas tradições fez com que a militarização da pólvora ocorresse
separada do treinamento deles, o que levou a extinção de sua ordem. 4 – Os generais samurais do período 
Sengoku, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu não exitaram em usar as armas de 
fogo, da qual a técnica fora herdada dos portugueses e aprimorada no Japão, na guerra civil que inflamou 
todo o território, mas findado a guerra, o controle sobre essas técnicas se tornou forte, sendo aos poucos 
extinto o uso e fabricação dos arcabuzes, limitados apenas ao cenário ritualístico, permanecendo as 
espadas como símbolo tradicional do poder samurai (o que os permitiu manter sua força e estilo de vida 
como gênero social mesmo com a facilidade da morte por arma de fogo), o que se mostrou fatal quando o 
comodoro americano Matthew Calbraith Perry demandou a abertura dos portos japoneses ameaçando um 
bombardeamento naval. 
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bélico específico, passageiro ou permanente, dependendo de qual gênero social estamos 

tratando. Esse ethos bélico também se define através de grupos de pertencimento 

territorial; portanto, se por um lado temos espaços como as embarcações, os salões, as 

festas e os duelos que definem os guerreiros, do outro as sagas islandesas projetam a 

construção do reino norueguês e o caráter daqueles que trabalham na sua constituição, 

principalmente os reis e seus seguidores mais próximos. 

As sagas islandesas constroem uma representação do guerreiro norueguês, 

pertencente a um ethos e espaços próprios. Nosso objetivo primário é justamente 

identificar e entender a criação e perpetuação do espaço guerreiro norueguês na Era 

Viking. Nossa pergunta é: considerando o valor concedido aos atributos guerreiros entre 

os norueguêses, que relações podemos estabelecer entre marcialidade, território e 

identidade? Em nossa investigação nós vamos perseguir dois objetivos secundários, o 

estudo da formação desse espaço criado em torno do exercício guerreiro e do conflito, e 

as representações espaciais dos territórios construídos por esses guerreiros e que se 

fazem presentes nas sagas abordadas. 

 Nossas fontes privilegiam um foco voltado para a formação do reino da 

Escandinávia, processo representado principalmente em torno da formação e 

fortalecimento de uma monarquia norueguesa. Em peso nosso trabalho acompanha 

nossas fontes, analisar dessa maneira nos permite um foco amplo sobre os processos de 

guerra em maior escala que dependiam de recursos e influência disponíveis apenas para 

os pretendentes ao trono. No entanto essa representação não se limita apenas ao 

pináculo de poder secular, o rei, mas inclui o círculo de homens e sábios que o 

acompanham e que devem ser investigados: sua cadeia de comando compreende os 

agentes reais, jarlar, guardas pessoais, intelectuais e seu próprio círculo interno de 

convidados. 

A força intelectual domina principalmente as tradições orais e a escrita, são 

homens de leis, poetas escaldos e clérigos, desempenhando as funções burocráticas, 

entretenimento e principalmente de memória, além de serem conselheiros sobre os 

assuntos reais. Os seus agentes são funcionários que representam o poder real e 

coletores de taxas; são apresentados por muitos nomes, bryti, armadr, hersar e 
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lendermenn21; sobre eles recai a responsabilidade de angariar fundos ao reino, ao passo 

em que mantém uma influência política e guerreira nas regiões, também reunindo 

guerreiros para as campanhas reais. Os jarlar são indivíduos que representam uma 

maiorconcentração de poderes que os agentes e mantém uma autoridade coexistente 

com a dos reis escandinavos (sendo submissos à sua autoridade ou não). O jarl pode 

inclusive se apresentar como uma forte oposição aos desígnios reais, como acontece no 

século X, quando a linhagem dos Hlaðirjarlar rompe com a ascendente linhagem do rei 

Haraldr Hárfagri e permanece no poder com o apoio político da Dinamarca. A guarda 

do rei é o que mais se aproxima a um corpo de guerreiros profissionais; são amigos 

pessoais, guerreiros convidados e indivíduos distintos no combate; são os mais bem 

armados, experientes no combate e dotado de todas as armas, compõem um grupo 

chamado hirð, onde dividem uma noção de irmandade marcial com os reis e líderes 

guerreiros. 

Todo esse corpo não se esquiva da marcialidade: os poetas são guerreiros que 

podem compôr sobre fatos que vivenciaram no campo de batalha; dos agentes é 

esperados que tomem posição guerreira, quando o poder real é ameaçado em sua região, 

os jarl comandam diretamente ashostes junto aos reis; os hirðmenn22 devem 

acompanhar o próprio rei e combater ao seu lado. Toda essa cadeia divide de alguma 

maneira o ethos guerreiro que buscamos pesquisar, um espaço que se define pela 

identificação de seus membros em comum através de suas práticas constituindo uma 

categoria que pode ser distinguida de outras categorias da mesma ordem. De fato, essa 

cadeia de comando está intrisecamente ligada aos povos que habitaram à Noruega, nos 

seus distritos, fiordes, florestas e montanhas, encontramos homens comuns: que 

relações podemos também estabelecer entre esses homens e a prática guerreira? 

Utilizando as sagas islandesas como fonte histórica

As sagas islandesas são narrativas medievais que foram produzidas, em grande 

parte, entre 1150 e 1350, e que contam histórias do passado escandinavo. Um estilo de 

narrativa rápida, factual, objetiva, escrita em prosa e centrada em um indivíduo, em uma 

���������������������������������������� �������������������
21 Paddy Griffith (1995, p. 131) sugere que o termo “Thane”, relacionado às antigas sociedades anglo-
saxônicas, pode ser usado como comparativo à realidade escandinava. 
��Literalmente os homens da hirð, ou que a compõem.�
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familia ou, ainda, em uma região. Originalmente as sagas eram transmitidas oralmente, 

relacionados com a criação de identidades e de um passado em comum em relação a um 

territorio, região e mesmo, em diferentes graus, a famílias e linhagens.  

O Heimskringla pode ser classificado como um conjunto muito especial dentro 

das sagas islandesas ao qual chamamos de Konungasögur ou Sagas Reais. As sagas 

islandesas são tradicionalmente classificadas por referenciais temáticos; além das Sagas 

Reais podemos encontrar também: Sagas Lendárias ou Fornaldarsögur, Sagas dos 

Islandeses, as Íslendingasögur; Sagas Contemporâneas, as Sturlungasögur, Sagas dos 

bispos, Biskupasögur; Sagas de Cavalaria traduzidas de produção própria da Europa 

continental, as Riddarasögur; Sagas de Cavalaria de origem nativa, as Lygisögur

(LANGER, 2009a, p. 2 – 3). Essas classificações foram pensadas para facilitar a 

pesquisa moderna, todas elas dividem o mesmo sentido de uma percepção do passado: 

[...] a palavra saga, substantivo feminino (plural sögur), é cognata do 
verbo segja, “dizer”. Provavelmente vem da raiz Indo-Européia sekw, 
inclusive com o cognato lituano sekú, “relatar, contar”, e, mais 
remotamente, do latim inquam < en-skuam, e alguns cognatos gregos. 
Em última análise deve estar relacionado ao verbo germânico “ver”, 
possivelmente com o senso básico de “seguir” (com a mente ou a voz) 
(BOULHOSA, 2005b, p. 18). 

 É consenso acadêmico que essas fontes advêm de uma forte tradição oral, mas 

uma pré-história da saga que é esse passado oral tem sido alvo de debate há pelo menos 

dois séculos. No século XIX acreditava-se que as sagas eram fundamentalmente orais, 

sem maiores alterações entre a forma como eram faladas e a forma como eram escritas. 

Essa visão começou a perder força em meados do século XX, especialmente com o 

trabalho de Andreas Heusler, “Die altgermanische Dichtung”, de 1941, e Walter Baetke, 

“Über die Entsehung der Isländersagas”, de 1956, trabalhos esses que estavam 

alinhados a uma visão da academia islandesa, principalmente no período de 1930 – 

1950, que via as sagas como uma ficção literária própria do medievo. Esses dois 

extremos convivem nas discussões acadêmicas, até que em 1986 a pesquisadora Carol J. 

Clover tenta mediar ambos os extremos em seu trabalho “Long Prose Form”, que traz o 

conceito de “Saga Imanente”. Nesse trabalho, Clover argumenta que os precursores 

orais das sagas escritas eram, de maneira predominante, episódica e que o conteúdo das 
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sagas longas é familiar em aspectos gerais à audiência que está apreciando a sua leitura, 

onde se aplica o seu conceito. Essa visão convergente nos parece ser, além de adequada, 

aquela ainda hoje alimenta trabalhos frutíferos no campo da oralidade das sagas23. 

 Em 2002 pelo menos dois autores retomam de maneira vigorosa os estudos 

sobre a tradição oral nas sagas islandesas, Gísli Sigurðsson com “Túlkun 

Íslendingasagna é ljósi numlegrar hefðar. Tilgáta um aðferð”, e dois trabalhos de 

Tommy Danielsson “Hrafnkels saga eller Fallet med den undflyende traditionen” e 

“Sagorna om Norges kungar. Från Magnús góði till Magnús Erlingsson”, que são 

trabalhos relevantes aos estudos das sagas dos fiordes orientais na Islândia. Sigurðsson 

em sua pesquisa chega à conclusão de que as sagas dos fiordes orientais se assemelham 

entre si não porque estão de alguma forma conectada, mas porque os seus transmissores 

e escritores estiveram em contato direto com um arcabouço de tradições orais em 

comum e de maneira semelhante. Danielsson, nos seus estudos da Hrafnkels saga 

Freysgoða (Saga de Hrafnkel, sacerdote de Freyr), afirma que essa saga é uma 

reformulação dessa oralidade que circula na região. Essas posições, no entanto, são 

acompanhadas de uma visão pessimista acerca da oralidade das sagas islandesas, onde 

não se pode medir a carga oral dessas obras; no caso, essas tradições são tão elusivas24

que é perda de tempo especular sobre elas, afirmação essa feita utilizando-se da 

metáfora “o mar aberto da oralidade”25. 

 Mas, podemos ainda agarrar algumas pistas dessas tradições orais. Na corte do 

rei Haraldr Harðraði, um islandês contou uma história durante as comemorações de fim 

de ano, começando sua fala ainda no Natal; sua história agrada e é recompensada pelo 

rei, ao passo em que o islandês afirma ser costume seu aprender histórias durante os 

encontros das assembleias nos verões e aprender com Halldór Snorrason. Fato é que 

Snorrason era próximo do rei e pode ter contado suas aventuras nas assembleias onde 

esse islandês esteve; ao recontar as aventuras do rei Haraldr ao próprio, poderia ter lhe 

agradado ou desagradado mediante a veracidade daquilo que lhe contara. Em outra 

situação encontramos um certo rei Sigtrygg entretido no Natal, quando pede notícias 

sobre a morte de Skarpheðinn, filho de Njáll Þorgeirsson, a Gunnar Lambarson, que no 

momento da narrativa, adiciona difamações sobre o morto e alguém da plateia, que 

���������������������������������������� �������������������
23 Essas discussões e outros apontamentos sobre a trajetória acadêmica da pré-história das sagas podem 
ser encontrados em ANDERSSON, 2006, p. 1 - 20. 
24 Para usar aqui a expressão de Theodore M. Andersson sobre o título do trabalho de Tommy Danielsson. 
��
��Det muntliga havet”.�
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ocorreu ser Kári Sölmundarson (que deveria conhecer os fatos, sendo companheiro 

próximo de Skarpheðinn) levanta-se e mata o narrador. Em outra situação, Þormóðr 

Bersason vai à Groelândia vingar seu irmão de criação, Þorgeirr Hávarsson, quando, ao 

chegar à região, o assassino está contando formalmente o acontecido, sentado em uma 

cadeira, falando a uma grande audiência sobre os acontecimentos que ali se passaram26.  

Sabemos ainda de Sagas Lendárias sendo contadas em uma festa em Réykjaholar em 

1119, como contada na Þorgils saga ok Hafliða (STEBLIN-KAMENSKIJ, 1973, p. 42). 

 Aquilo com que estamos lidando aqui é com uma passagem gradual de uma 

cultura oral para uma cultura escrita. No medievo essa mudança foi em grande parte 

promovida por Carlos Magno, que precisava dinamizar a burocracia administrativa do 

Império, já que ele mantinha domínios multilíngues e a natureza intinerante do 

imperador não permitia a demora em apenas um território. Foi criado um centro 

administrativo em Aachen utilizando a documentação escrita, de maneira semelhante à 

do antigo Império romano (BRINK, 2005, p. 60). O domínio desses documentos 

necessitava de um corpo especializado de litterati que só poderia ser preenchido pelos 

membros da Igreja, já que o modo de vida das aristocracias do medievo era 

essencialmente guerreiro e não intelectual (o que implica necessariamente a 

alfabetização). Em boa parte da Escandinávia na Era Viking, as sociedades ali 

localizadas eram fundamentalmente inseridas dentro da cultura oral, mas o que implica 

essa oralidade? 

 A nossa fala cotidiana se comporta de uma maneira simples quando não 

precisamos estar atentos a nenhuma arena comunal, pois a língua falada é um modo de 

comunicação interpessoal capaz de assumir diversas formas para a sua transmissão. 

Assim, a língua que utilizamos no cotidiano não é a mesma utilizada para a conservação 

das sagas, que provavelmente era aquela utilizada nas arenas comunais, que é um 

dispositivo utilizado para a preservação da comunicação em culturas orais. No caso 

escandinavo, podemos identificar uma arena essencialmente vertical, os salões reais e 

das chefias guerreiras onde a comunicação está exposta à aprovação de uma autoridade 

individual, e uma arena horizontal, que são as þings, assembleias em que a aprovação 

depende da aceitação comunitária. Isso é um modo de transmissão do conhecimento, 

���������������������������������������� �������������������
26 Tinhamos noção da primeira situação, um conto (Þættir) famoso entre os estudiosos de sagas, mas as 
outras duas situações antes da Þorgils saga ok Hafliða foram evidenciadas em ANDERSSON, 2006, p. 6 
– 9. Elas podem ser encontradas no Morkinskinna, na Brennu-Njáls sagaI e na Fóstbrœðra saga.  
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mas como se dá a preservação através das gerações? Em uma cultura escrita isso é 

simples, as palavras já estão nos documentos, preservadas com as palavras a serem 

transmitidas. Nas culturas orais, a memorização toma parte dentro de uma ritualização 

própria: “As memórias são pessoais, todos têm essa interpretação e lembrança pessoais, 

mas o conteúdo, a língua preservada, é comunal, expressando a identidade tradicional e 

histórica27” (BRINK, 2005, p.62). 

 Será que devemos estranhar tanto a preservação de informações dentro de uma 

cultura oral? Podemos dar um exemplo fascinante de um fenômeno do nosso cotidiano 

da existência da cultura oral dentro de nossa própria cultura escrita: o ato de contar 

histórias às crianças. Quando uma criança pede que determinada história seja lida, noite 

após noite, desenvolvendo uma em particular que seja de seu gosto (um inferno para os 

pais, uma delícia para as crianças), e se tenta abreviar a narrativa ou se erra algum 

detalhe em algum momento, as crianças atentas irão corrigir seus pais e pedir que lhes 

leiam apropriadamente a história28. A repetição dos fatos cria em si um dispositivo de 

segurança para que os mesmos possam ser ouvidos de maneira íntegra. Se alargarmos 

esse contexto a uma sociedade com uma exposição maior à cultural oral, encontramos 

com certeza uma pré-disposição maior para uma transmissão dinâmica da memória, 

sendo a experiência memorizada em dispositivos mnemônicos tais como canções, 

poesias, contos, provérbios. 

Mas que verdades podem ser construídas por esses homens que estão em um 

momento de uma longa troca cultural da passagem da oralidade para a escrita? Muito se 

tem debatido sobre a carga oral das sagas islandesas, ou mesmo sobre a verdade e ficção 

nela construídas. É fato que as sagas islandesas constrõem verdades dentro de uma 

memória comunal (no sentido coletivo), mas em que sentido? O conteúdo oral das sagas 

e a sua fiabilidade como fonte sempre foi motivo de debate, como mostramos 

anteriormente; chegamos a comentar sobre verdade e ficção, mas os tipos de verdades 

���������������������������������������� �������������������
�	The memories are in a way personal, everyone has his personal interpretation and remembrance, but the 
content, the language preserved, is communal, expressing tradition and historical identity.�
28 Esse exemplo muito curioso foi fornecido pelo pesquisador de escandinavística Stefan Brink, antes 
como pai de três crianças experimentou diretamente essa situação. No entanto, a ideia foi pensada pelo 
pesquisador Eric A. Havelock, que estudou a passagem da cultura oral para a cultura escrita em seu livro 
“The Muse Learns to Write: reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present”. É valido 
lembrar que os próprios estudos de Stefan Brink também foram inspirados pelas pesquisas de Bronislaw 
Malinowski, em especial um ensaio chamado “The Problem of Meaning in Primitive Languages”, de 
onde retira as noções de “intenção de mensagem” e “conhecimento contextual” para a transmissão do 
conhecimento oral.  
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que podem ser percebidos por essas narrativas estão ligados à mente do homem 

escandinavo em seu próprio tempo; devemos entender as sagas islandesas como 

inseparáveis dos costumes e pensamentos sociais de época29. Encontramos várias 

informações dispersas no conteúdo dessas sagas, são lugares, nomes e genealogias, 

informações estas que podem indicar, de fato, que aqueles que contavam as sagas não 

continham maiores saberes sobre certos fatos que comentavam. Se pensamos que por 

um momento eles poderiam ser artifícios artísticos que agiriam dessa maneira, podemos 

pensar que eles constituíam uma verdade única onde ambos eram concomitantemente  

Forma e Conteúdo. 

De fato muitos dos acontecimentos narrados nessas obras são tomados de 

maneira exageradamente cética pelo meio acadêmico, não estamos falando de 

acontecimentos absurdamente fantásticos que por vezes estão presentes em seu corpo, 

mas de fatos selecionados, omitidos ou construídos para dar uma maior consistência ao 

que se pretende contar e impressionar a audiência que se pretende que ouça30. As 

primeiras barreiras das sagas islandesas já são encontradas na própria escrita: primeiro, 

os símbolos pelos quais são expressos detém um sentido de alguma maneira diferente 

daquele pelo qual podemos traduzir; as palavras que transmitem a mensagem podem 

desviar-nos facilmente do sentido em relação a uma correspondente nas línguas 

modernas, e é importante entendermos que há uma noção própria de verdade que está 
���������������������������������������� �������������������
29 Steblin-Kamenskij (1973), no livro The Saga Mind (Mir Sagi), chamou o conjunto de costumes e 
pensamentos que envolvem a produção das sagas e sua pré-história (os protótipos orais) de Mundo 
Espiritual (Spiritual World), no qual compreende conceitos próprios de verdade, personalidade humana, 
forma e conteúdo, bem e mal, tempo e espaço, vida e morte. Para o autor, há quatro maneiras de ignorar 
esse mundo espiritual: a primeira é o domínio do estudo filológico sobre o histórico, onde apesar do 
primeiro campo de feito importantes contribuições para a área, os trabalhos de natureza literária ignoram 
conceitos próprios das narrativas em favor de suas próprias noções; a segunda maneira é a análise das 
narrativas como um trabalho artístico, onde o interesse de estudar as estruturas e apenas seus elementos 
artísticos ignora o fato de que elas são frutos de uma expressão da mente humana, e o conteúdo é tido em 
menor relevância para que se possa estudar uma “engenharia das sagas islandesas”; a terceira maneira é o 
emprego de noções qualitativas sobre diferentes obras, noções qualitativas atemporais e de conteúdo 
indefinido, noções ligadas a, mais uma vez, noções artísticas que são anacrônicas ao processo de 
pensamento das sagas islandesas; a quarta e última é também a forma mais comum, que é a 
“modernização”, ao assumirmos que as narrativas são feitas para satisfazer os gostos e critérios estéticos 
análogos ao nosso tempo. 
30 Daí, não poderíamos deixar de pensar que fontes para além de suas próprias dificuldades não 
apresentam esse mesmo problema, dedicado às escolhas dos fatos e eleições de seu próprio conteúdo, que 
não deixe de fora acontecimentos ou que não sirva a interesses próprios de outrém, ou mesmo a certa 
comunidade? Talvez seja desconfiar em demasia de nossas próprias capacidades para realizar nosso 
Ofício; desejar uma fonte que não precise de críticas é desejar ser um Ogro das lendas sem olfato algum. 
Casos extremos, como os trabalhos de Claus Krag, por exemplo, mostram o desenrolar de outros 
acontecimentos na formação do reino da Noruega e que se encontram fora das sagas islandesas, bem 
como uma construção desse território que não condiz, em partes, com essa narrativa; no entanto, 
acreditamos que isso é ignorar a possibilidade de simplesmente não estarmos fazendo as perguntas 
corretas a essas fontes. 
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implícita nesse problema. Segundo, os símbolos desses símbolos (no caso a escrita) não 

são tratados como algo por si; sempre procuramos decodificá-los dentro de percepções 

literárias modernas, o que pode ser feito de maneira coerente para os estudos modernos, 

mas corre-se um bruto risco de anacronismos ao avaliar essas obras ignorando os 

sentidos que são naturalmente imputados a elas em seu processo de formação. 

Forma e Conteúdo são advindos de uma passagem natural, resultado de sua 

transmissão oral (ao menos no começo), onde a dramatização e as descrições de cenas e 

diálogos são tomadas de maneira livre, com a fala comum, desprovida de estilização. As 

duas categorias são transmitidas de maneira igual, inconsciente, onde o Conteúdo das 

sagas é a própria Forma, o que as torna indistinguíveis. Isso é diferente dos versos 

poéticos (presentes nas sagas nas métricas escáldicas), que apresentam máxima 

estilização, métrica estrita, padrões complexos de aliteração e diferenciação da maneira 

como a linguagem é falada (uma forma não-natural da linguagem). Os versos escáldicos 

se distinguem pela maneira pela qual vinculam a Forma com o Conteúdo que, se na 

prosa estão “fundidos organicamente”, na poética estão desvinculados por causa de sua 

formalidade, pois são frutos de um esforço consciente (STEBLIN-KAMENSKIJ, 1973, 

p. 75). Buscamos compreender as relações marciais construídas em torno de um 

conjunto de sagas islandesas, fato é que elas buscam descrever os eventos a que se 

propõem e seus personagens em torno de seu próprio conceito de verdade, uma noção 

do “verdadeiro” que Steblin-Kamenskij chama de “Verdade Sincrética”. O autor dividiu 

em duas as noções do “verdadeiro” para o homem moderno, um ao qual chama de 

Verdade Histórica, ligada a uma compreensão rigorosa da exatidão (mas não absoluta), 

e outra chamada de Verdade Científica, ligada a uma verdade interna da própria obra, 

mas uma não-verdade no sentido deliberado. Nenhuma delas, no entanto, deve ser 

tomada como regra para o homem que fazia parte da dinâmica de desenvolvimento 

dessas sagas, já que essas verdades são próprias do homem moderno.  

Há uma verdade bem peculiar e própria que deve ser levada em consideração, 

que é a Verdade Sincrética, que combina certos aspectos de ambas as verdades 

anteriores, mas não é uma simples síntese orgânica delas, é uma combinação que o 

homem moderno já não pode mais compreender, é algo muito mais extenso e rico. A 

Verdade Sincrética, conceito pensado por Steblin-Kamenskij, pode ser entendida como 

algo que está perdido para sempre. No nórdico antigo não há espaços para as distinções 

modernas de verdade e mentira, apenas para as suas próprias distinções antigas. 



�
�

�

Verdadeiro e Falso como afirmação e negação de fato existem, mas não da maneira 

como aplicamos, sendo impossível uma distinção entre Verdade Histórica e Artística, 

havendo apenas Verdade, muito próxima à própria palavra Saga: 

Em Islandês Antigo existia a palavra universal saga (aparentemente 
segja, “dizer, contar”), que denota qualquernarrativa, escrita ou oral. 
No original provavelmente significava “aquilo que é dito, narrado”. 
Essa palavra podia designar os próprios eventos narrados: por 
exemplo, “Ele já era bem velho na época em que esses eventos (sjá 
saga) aconteceram.” E já que os eventos contados na saga eram quase 
sempre rixas, saga podia também significar “rixa”. Por exemplo, 
“Deste modo se originou a rixa entre Þorbjörn e Hávarðr, o Coxo 
(Saga daqueles Þorbjörn e Hávarðr, o Coxo).” Enquanto que no 
Islandês Moderno, essa palavra tem dois sentidos distintos – uma saga 
como trabalho literário e história como disciplina acadêmica – no 
Islandês Antigo não há o mínimo traço de tal distinção. Se a narrativa 
foi considerada fato ou ficção, ela era designada por essa palavra31

(STEBLIN-KAMENSKIJ, 1973, p. 26).�

Nas Sagas Islandesas existem o que podemos chamar de Ficção Latente, uso de 

elementos fantásticos utilizados para enriquecer a narrativa, pensadas dentro de um 

limite aceitável segundo as crenças de seus ouvintes. Podemos elencar os 

acontecimentos e fenômenos mais fantásticos dentro desse tipo específico de ficção 

(sonhos, profecias, pressentimentos e seres sobrenaturais), mas também falas, 

pensamentos internos dos personagens, intenções etc. são elementos que recaem sobre 

essa categoria. A maior ou menor carga dessa Ficção Latente pode adicionar cargas 

maiores e menores de Verdades Históricas e Artísticas, o que nos dá a impressão de 

existir uma classificação entre as sagas com maior carga de Verdade Histórica 

Embrionária (como as Konungasögur) e as de maior carga de Verdade Artística 

Embrionária (como as Fornaldarsögur). No entanto, tudo isso não passa de Verdade 

Sincrética para o homem nórdico do medievo que estava a declamar e ouvir as sagas. 

Os personagens são próprios, não são generalizações, que só ocorrem por causa da 

���������������������������������������� �������������������
��In Old Icelandic there existed the universal word saga (apparently from segja, “to say, tell”), which 
denoted any narrative, written or oral. Its original meaning was probably “that which is said, narrated”. 
This word could also designate the narrated events themselves: for example, “He was already very old at 
the time when these events (sjá saga) took place.” And since the events told of in the saga were most 
often feuds, saga could also mean “feud”. For example, “Thus originated the feud between Þorbjörn and 
Hávarðr the Lame (saga þeira Þorbjarnar ok Hávarðar ins halta).” But while in Modern Icelandic this 
word has two clearly distincts meanings – a saga as a literary work and history as a scholarly discipline – 
in Old Icelandic there is not the slightest trace of such a distinction. Whether a narrative was considered 
fact or fiction, it was designated by this word.�
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Ficção Latente, em torno de categorias e personagens secundários; o conteúdo (fundido 

com a forma) é achado de forma embrionária, em simpatias ou antipatias; as sagas não 

emitem opiniões absolutas ou hegemônicas, seu objetivo é transmitir os fatos que elas 

clamam como verdadeiros (que muitas vezes nos são absurdas); as ideias estão 

encapsuladas na maneira em como aquele povo pensava sobre seu próprio passado e 

como eles construíram e transmitiram essas ideias (com Forma e Conteúdo fundidos 

inconscientemente), para depois passar à sua escrita. 

 Importante fato a se notar sobre nossas fontes é que há um embate acadêmico 

acerca da aceitação de uma autoria sobre o Heimskringla, trabalho esse que pode ser 

considerado como fruto dos esforços de Snorri Sturluson32. Tal discussão acerca dessa 

autoria não toma parte central em nossa pesquisa, mas merece especial atenção, já que 

devemos levar em consideração diversos elementos que permeiam a ideia de autoria 

medieval e se é possível, de fato, dispormos Snorri Sturluson como autor do 

Heimskringla. A própria ideia de autoria medieval deve ser confrontada com a autoria 

moderna, o uso de fontes orais, e sobre que tipo de escrita se caracteriza esse conjunto 

de sagas. 

Qual a ação direta de Snorri no texto do Heimskringla é algo que nunca foi 

consenso; no século XIX se considerava que ele mantinha uma relação de autoria e de 

disciplina histórica no sentido moderno do sentido e da compreensão desse campo de 

conhecimento. Ainda aqui havia opiniões diferentes, P. E. Müller e Konrad Maurer 

tratavam o Heimskringla como um trabalho no qual o corpo estava centrado 

���������������������������������������� �������������������
32 Pela popularidade que essa fonte teve como ocupação literária, a figura de Snorri Sturluson já foi bem 
pesquisada e temos algumas informações sólidas sobre ele; de forma resumida: Snorri Sturluson nasceu 
em Hvammur, Islândia, no ano de 1179, sendo filho de uma figura proeminente na política islandesa e 
integrante da ascendente aristocracia, Sturla Þórðarson. Ele foi criado por Jón Loptsson da família 
Oddaverja, uma das mais poderosas da Islândia e que tinha influência sobre toda a região Sul da ilha. Os 
domínios dessa família foram centros de aprendizado e estudos de memória, sendo o próprio Jón 
Loptsson um homem instruído e com relações familiares que o ligava à monarquia norueguesa.Viajando 
sempre para a Noruega, Snorri Sturluson pode ter aprendido junto aos Oddaverjar e acumulado material 
suficiente das memórias de Jón Loptsson. Ele se casa em 119 e nos anos seguintes reúne poderes em 
torno das chefias seculares e espirituais, principalmente na região de Borgarfjörðr, adquirindo a 
autoridade de lögsögumaðr (orador da alþingi, assembleia jurídica anual que acontecia em Þingvellir), 
entre 1215 – 1218 e 1222 – 1231, período em que os Sturlungos conseguiram suplantar o poder e 
prestígio dos Oddaverjar. Entre 1218 – 1220 ele se torna membro da hirð norueguesa, que nessa época se 
encontrava hierarquizada, primeiro como skutilsveinn, para em seguida ascender ao cargo de lendrmaðr. 
Envolvido em uma querela entre o jarl Skúli Barðarson e o rei Hákon Hákonarson, Snorri Sturluson é 
assassinado na sua fazenda em Reykjaholt no ano de 1241 por Gizurr Þorvaldsson, representante da 
autoridade real na Islândia e casado com a filha de Snorri (casamento esse que é dissolvido). Maiores 
detalhes sobre a vida de Snorri Sturluson podem ser conferidos em BAGGE, 1991; BYOCK, 2001; 
WHALEY, 1991.
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principalmente na compilação de outros trabalhos escritos anteriores, hipótese essa que 

nunca fora abandonada, Lars Lönnroth sustenta essa opinião na década de sessenta e 

setenta, quando aponta para as referências vagas de autoria de Snorri e as diferenças 

entre estas sagas que compõem o Heimskringla, e Steblin-Kamenskij sustenta

principalmente um Snorri mais compilador que autor, baseando-se em material 

construído a partir de uma mentalidade coletiva advinda da oralidade (BAGGE, 1991, 

p.24). Com o que estamos lidando aqui é autoria como conhecemos, compilação ou 

frutos da mentalidade coletiva? 

 Sverre Bagge, no seu livro “Society and Politics in Snorri Sturluson”, defende 

que podemos falar de autoria aqui, mas não aplicando todas as categorias modernas que 

se espera da pesquisa histórica atual: “Se o historiador se considera simplesmente como 

um homem que escreve o que outros lhes contam ou que coleta ou transcreve autores 

anteriores, nós dificilmente podemos falar de autoria no sentido próprio33“ (BAGGE, 

1991, p. 24). Assim, poderíamos estudar as próprias reflexões de Snorri Sturluson sobre 

nossa fonte e de que maneira ele desempenha esse papel de autoria. 

Se de fato Snorri teve alguma participação ativa no Heimskringla, ele usou  

trabalhos escritos que vieram antes dessa obra, primeiras obras que devem ter tratado do 

mesmo tema de maneira muito resumida, de forma sinóptica ou simples genealogias, 

dessas que foram produzidos depois da Era Viking. Ele pode ter tido acesso ao 

arcabouço da oralidade, daquilo que era contado principalmente por pessoas mais 

velhas, que estavam mais próximos aos fatos relatados, podendo ter acesso as 

informações de maneira direta ou indireta, a memória de homens que estiveram mais 

próximos dos acontecimentos e a exploração ao máximo das poesias escáldicas às quais 

teve acesso, essas que são sempre referenciadas como testemunho ao que é narrado, 

quando constam nas sagas os poetas (que muitas vezes são personagens presentes na 

narrativa). Se for esse o caso, Snorri Sturluson torna crível o conteúdo do texto escrito, 

pela semelhança com aquilo que já foi relatado, ouvido e lembrado, baseando a 

autoridade dessa produção no que é testemunhado indiretamente e de conhecimento 

compartilhado com a audiência que ouve as sagas, tentando resolver conflitos entre 

essas fontes, fazendo o máximo de uso do que lhe é disponível. 

���������������������������������������� �������������������
��“If the historian regards himself simply as a man who writes down what others have told him or collects 
or transcribes earlier authors, we can hardly talk of authorship in the real sense”, tradução nossa.�
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Dessa maneira assemelha-se ele a um historiador moderno em relação a seleção 

das suas próprias fontes?  

Ele possuía critérios que o habilitavam a distinguir entre informações 
mais e menos confiáveis e, até certo ponto, a escolher entre evidências 
conflitantes. Ainda que ele não seja um historiador crítico, moderno, 
suas reflexões acerca disso, no prólogo [do Heimskringla] são 
notáveis para os padrões medievais. Isso significa que ele foi mais que 
um compilador. Ainda que não seja necessariamente um autor, no 
sentido moderno, nos parece que ele examinou atentamente seu 
material e refletiu sobre o que devia ser incluído ou não. Essa 
impressão é mais que confirmada pelo uso atual de suas fontes34

(BAGGE, 1991, p. 31).�

Se há uma autoria ou não, há um corpo narrativesco e textual anterior ao 

Heimskringla, que tem influência direta sobre a sua compilação: a produção de sagas 

referentes ao passado dos reis está situado no começo do século XII (por volta de 1130), 

com os trabalhos perdidos de Sæmundr Sigfússon e Ari Þorgilsson e seu período 

produtivo vai até a compilação do Heimskringla, no século XIII (por volta de 1230). No 

geral esses trabalhos se destacam por conter memórias de eventos situados fora do 

contexto islandês, são narrados fatos noruegueses, dinamarqueses, de outras colônias 

(como às Órcades e Faroés) e, de maneira periférica, fatos suecos. Suas produções 

podem ser localizadas em quatro períodos: 1 – Os primeiros trabalhos do início do 

século XII; 2 – As sinopses norueguesas; 3 – Produção das sagas islandesas sobre os 

reis; 4 – Período de compilações, que vai de 1220 a 1230. 

 Sabemos desse primeiro período através de algumas pistas deixadas em 

documentos posteriores. Tanto no Heimskringla quanto numa versão separada da saga 

do santo Óláfr, é dito que Ari Þorgilsson escrevera anteriormente já em nórdico. O 

poema Nóregs konunga tal, escrito em 1190, faz menção a uma lista escrita por 

Sæmundr Sigfússon: “Agora mencionei/dez protetores da terra*/os quais foram/ 

���������������������������������������� �������������������
��He has criteria that enable him to distinguish between more and less trustworthy information and even 
to some extent to choose between conflicting evidence. Though he is not a modern, critical historian, his 
reflections on these matters in the prologue are truly remarkable by medieval standards. This means that 
he must also be more than a compiler. Though not necessarily an author in the modern sense, he seems to 
have examined his materials closely and reflected on what to include or not. This impression is further 
confirmed by his actual use of his sources.�
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descendentes de Haraldr;/assim ouvi/suas vidas/como Sæmundr/o Sábio, disse” 35. No 

Íslendingabók (Livro dos Islandeses), Ari Þorgilsson menciona que em um escrito 

anterior da mesma obra a qual temos acesso havia duas sessões, uma Áttartala

(Genealogia) e a Konunga Ævi (Vida dos Reis), posteriormente omitidas. Essas 

informações, ainda que esparsas, nos dizem que houve uma produção restrita e 

provavelmente de pequeno porte, sobre a vida dos reis, mas que vai influenciar e 

alimentar o próximo momento de produção. 

 O segundo momento é representado por três trabalhos noruegueses de ordem 

sinóptica sobre a vida dos reis; são elas o trabalho de Theodoricus Monachus, Historia 

de Antiquitate Regum (datada de 1178), e as sinopses anônimas Historia Norwegiae 

(que pode ter sido escrita entre 1178 e 1220, não havendo um consenso sobre sua 

datação) e Ágrips af Nóregskonungasögum (escrita por volta de 1190). Sabemos que os 

escritores dessas sinopses consultaram direta ou indiretamente aqueles do momento 

anterior, mas em que grau eles derivam e onde mantém sua independência é incerto. 

Sabemos que elas são norueguesas, mas se representam uma produção independente não 

podemos afirmar com certeza. A escrita de Theodoricus Monachus é de forte caráter 

oral, baseando sua escrita nos islandeses, já a Historia Norwegiae pertence claramente a 

uma tradição escrita e detém certas semelhanças com Ágrips af Nóregskonungasögum, e 

é assumido que ambos tenham derivado de uma fonte escrita em comum (talvez o 

perdido Konunga Ævi36). Por outro lado, Ágrips af Norégskonungasögum também 

���������������������������������������� �������������������
35Nú hefk talt/tíu landreka/þás hverr vas/frá Haraldi;/intak svá/ævi þeira/sem Sæmundr/sagði enn 
fróði.Transcrição do poema feita por Theodore M. Andersson, encontrada em ANDERSSON, 2005, 
p.199, o verso marcado com um asterisco indica uma kenning, uma metáfora: “protetores da terra” 
significa “reis”,grifo nosso. No caso, Sæmundr cobriu um período de 858 – 1047, listando os reis da 
Noruega de Haraldr Hárfagri à Magnus inn Góði, não sendo impossível, como escreve o pesquisador, que 
ele possa traçar também um período posterior e lendário em seus trabalhos. 
36 Podemos sinalizar pelo menos duas hipóteses que foram centrais nessa discussão sobre as influências e 
produções islandesas e norueguesas, uma retirada do trabalho de Bjarni Aðalbjarnarson “Om de norske 
kongers sagaer”, de 1937, e o segundo de Svend Ellehøj, “Studier over den ældste norrøne 
historieskrivning”. A teoria de Aðalbjarnarson postula que o Ágrip af Norégskonungasögum  e a Historia 
Norwegiae são inspirados em um trabalho norueguês em latim, perdido, proveniente de uma tradição 
escrita. Theodoricus Monachus faz alusão a uma obra perdida, o Catalogus Regum Norwagiensium o que 
fortalece a teoria de Aðalbjarnarson. Se essa teoria for válida então a Noruega desenvolveu uma produção 
de sua memória competindo com as produções da Islândia. Já a teoria de Ellehøj enfatiza um predomínio 
das produções islandesas, sendo o trabalho de Ari Þorgilsson central como difusor de ideias sobre o 
passado, tomando ele lugar dessa obra perdida. Assim, o único acordo entre essas duas postulações é a 
independência do trabalho de Theodoricus Monachus em relação aos islandeses e que influenciou boa 
parte do Ágrip af Norégskonungasögum. Esse ponto em comum, no entanto, foi desestabilizado 
posteriormente pelos trabalhos de Siegfried Beyschlag “Konungasögur”, de 1950, e Bjarni Guðnason, 
“Theodoricus og Íslenskir Sagnaritar” de 1977. A hipótese de Guðnason, é que certos acontecimentos 
relatados por Theodoricus Monachus sobre o desaparecimento do rei Óláfr Tryggvason foram inspirados 
na escrita de Sæmundr Sigfússon e os fatos sobre a conversão da Islândia, em Ari Þorgilsson. Assim o 
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apresenta semelhanças com o Historia de Antiquitate Regum, assume-se logo que o 

primeiro tenha se inspirado no segundo. Entretanto, as diversas teorias sobre as sinopses 

norueguesas e suas inspirações islandesas (ou “independência” intelectual norueguesa) 

apontam para uma dinâmica entre fontes orais e escritas. 

 Entre 1150 e 1200 temos um novo grupo de trabalhos que são as Sagas Reais 

independentes, no qual podem ser incluídas as sagas perdidas Hryggjarstykki, 

Skjöldunga saga, Hlaðajarla saga, sagas anônimas como a antiga saga do santo Óláfr, 

Jómsvikinga saga, Sverris saga, Orkneyinga saga, Færeyinga saga e trabalhos com 

escritores conhecidos, como é o caso das versões da Óláfs saga Tryggvasonar de Oddr 

Snorrason e Gunnlaugr Leifsson. Apesar de as classificarmos como “Sagas Reais”, elas 

são versam sobre uma variedade sobre os assuntos das quais tratam, de forma 

compatível com a pluralidade que o termo “saga” assumir na memória escandinava. 

Algumas dessas sagas falam sobre reis noruegueses (Sverris saga, as sagas de Óláfr 

Tryggvassonar e santo Óláfr), outras sobre assuntos dinamarqueses (Skjöldunga saga e 

Jómsvikinga saga) ou ainda sobre pretendentes ao trono (caso da Hryggjarstykki e, de 

certa maneira da Hlaðajarla saga); algumas localizam sua narrativa em áreas periféricas 

(Orkneyinga saga e Færeyinga saga); todas falam sobre assuntos seculares. São sagas 

independentes e com narrativas diversas, com tons históricos, hagiográficos e por vezes 

lendários.  

O último é o período das compilações, que ocorre por volta de 1230 em torno de 

três obras Morkinskinna, Fagrskinna e Heimskringla. O Morkinskinna cobre um 

período de 1030, com a morte do Santo Óláfr até o reino dos filhos de Haraldr Gilli 

(1157). O Fagrskinna se inicia com o rei Hálfdan Svarta (em meados do século IX) e 

vai até Magnús Erlingsson, em 1177, período que o Morkinskinna cobria originalmente 

(ANDERSSON, 2005, p. 216). O Heimskringla cobre o mesmo recorte que o 

Fagrskinna, porém no seu início há uma saga sobre a origem da dinastia Ynglinga, com 

um tempo de ação anterior aos fatos narrados na saga de Hálfdan Svarta. As sagas que 

estão compiladas no Heimskringla foram escritas em parte utilizando-se dos materiais 

produzidos nos momentos anteriores, as sagas independentes e as sinopses 

(principalmente o Ágrip af Norégskonungasögum), além do Fagrskinna, que havia sido 
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Historia de Antiquitate Regum está na mesma dependência das produções islandesas que as outras 
sinopses. Beyschlag é ainda mais radical, afirmando que as sinopses norueguesas são regritos de fatos 
semelhantes tomados a partir de fontes orais em comum. 
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compilado poucos anos antes, que por sua vez também fizera uso do Morkinskinna para 

cobrir os eventos de 1030 a 1177. A escrita das sagas do Heimskringla se baseou tanto 

nas compilações anteriores quanto nas sagas independentes e sinopses dos momentos 

anteriores, além de um corpo de poesias escáldicas. Assim, havia uma dinâmica 

produção de sagas islandesas sobre a vida dos reis; o Heimskringla é fruto da 

acumulação de memória oral, mas também de uma extensa experiência de apreciação e 

de uso de outros trabalhos como fonte para a escrita das diversas obras que a compõem. 

 Sverre Bagge defende que Snorri Sturluson não deve ser entendido apenas como 

um compilador ou um autor com ideias definidas e que reconstrói livremente as sagas, 

selecionando e recortando as narrativas, buscando criar assim uma história coerente, 

mas também questiona até que ponto a ideia de Steblin-Kamenskij, de Verdade 

Sincrética, poderia estar em harmonia com uma autoria do Heimskringla: 

A composição, cronologia e seleção dos materiais por Snorri foram 
determinadas primeiro por uma ideia de seu tema e sobre o que era 
relevante a isso, depois por uma ideia de causalidade histórica. 
Comparado com os seus predecessores, ele criou uma sequência de 
eventos mais lógica. Isso é evidente, acima de tudo, na sua construção 
cronológica do reinado do Santo Óláfr. A descrição da carreira de 
Óláfr por Snorri, como uma clássica tragédia e o correspondente 
arranjo dos eventos mais amplos, confirma a tese de Steblin-
Kamenskij da falha de distinção entre história e ficção na literatura 
nórdica antiga. Entretanto, tanto isso quanto outros elementos 
“ficcionais” em Snorri, como as falas, servem bastante ao mesmo 
propósito das reconstruções históricas modernas. Snorri fez um 
esforço considerável, removendo inconsistências e criando uma 
sequência cronológica que devia servir ao propósito explanatório dos 
eventos. Sua demanda pela evidência que era necessária para provar 
sua reconstituição é radicalmente diferente da nossa. Mas a própria 
reconstituição pertence à mesma categoria que a reconstituição 
histórica moderna. Snorri acreditava em um mundo ordeiro, no qual os 
eventos geralmente ocorriam por alguma razão que podia ser 
reconsituída pela inteligência humana, e ele usa sua inteligência de 
maneira que o faz tanto um autor independente, num sentido 
verdadeiro, quanto um historiador37 (BAGGE, 1991, p. 58 – 59).�
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�	Snorri's composition, chronology, and selection of materials are determined first by an idea of his theme 
and what is relevant to it and second by an idea of historical causation. Compared to his predecessors, he 
creates a more logical sequence of events. This is above all evident in his reconstruction of the 
chronology of the reign of St. Óláfr. Snorri's description of Óláfr's career as a classical tragedy and his 
corresponding arrangement of its events largely confirms Steblin-Kamensky's thesis of the failure to 
distinguish between history and fiction in Old Norse literature. However, both this and other "fictional" 
elements in Snorri, such as the speeches, very much serve the same purpose as modern historical 
reconstruction. Snorri has made a considerable intellectual effort in removing inconsistencies and creating 
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Mas quais as provas elencadas que atestam alguma participação de Snorri 

Sturluson na escrita ou compilação do Heimskringla? A maior parte dos indícios de sua 

participação gravita em torno do seu nome aparecer em alguns manuscritos medievais 

relativos às Konungasögur e de as primeiras edições modernas do século XVI 

atribuirem-nas a ele (WHALEY, 1991, p. 9 – 17). Ainda assim, a pesquisadora Patrícia 

Pires Boulhosa (2005a) aponta que há poucas provas diretas que liguem Snorri 

Sturluson a alguma participação na escrita dessa narrativa. Não há manuscritos que 

atribuam diretamente a Snorri uma autoria do Heimskringla, sendo a evidência mais 

clara de sua participação as traduções dinamarquesas de Laurents Hanssøn, 

comissionadas por Hans Svaning, tutor do rei Frederik II (que reina na Dinamarca e 

Noruega entre 1559 e 1588), de 155138.O prólogo da edição de Laurents Hanssøn é 

similar ao que pode ser encontrado no manuscrito do século XIV, Codex Frisianus

(Fríssbók, AM 145 fol.); o que pode ser achado em uma seção próxima à Ynglinga saga

é uma atribuição a Ari inn Fróði, que foi ignorada pelos editores modernos justamente 

por ele já ter falecido quando da ocasião de certos fatos narrados. 

 O nome de Snorri Sturluson só vai aparecer no prólogo em alguns manuscritos 

onde podem ser achadas versões da Óláfs saga Helga, o que pode ter levado o editor a 

atribuir uma dupla autoria, tanto de Snorri Sturluson quanto de Ari inn Fróði. Essa 

manipulação pode ser melhor entendida em seu contexto: 

Eu gostaria de sugerir que os nomes de Ari, o Sábio e Snorri Sturluson 
na tradução de Hanssøn podem ser melhor compreendidos dentro do 
contexto literário e histórico da tradução. Na época da tradução de 
Hanssøn a Dinamarca estava procurando a supremacia na 
Escandinávia e a Suécia lutava para manter sua autonomia. A Noruega 
era uma nação enfraquecida e empobrecida, dominada pela Dinamarca 
desde 1386, ainda que a nobreza norueguesa tenha garantido partes do 
controle no Conselho do Reino, a contraparte norueguesa do Conselho 
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a chronological sequence that might serve the purpose of explaining the events. His demands of the 
evidence that is necessary to prove this reconstruction is radically different from ours. But the 
reconstruction itself belongs to the same category as a modern historical reconstruction. Snorri believes in 
an orderly world in which events generally happen for some reason that can be reconstructed by human 
intelligence, and he uses his intelligence in a way that makes him both an independent author in a real 
sense and a historian.�
38 Outra evidência sobre a autoria de Snorri Sturluson são os escritos de Peder Claussøn, de 1599.Quando 
da publicação de suas traduções por Ole Worm, em 1633, o prefácio atribuía a autoria direta ao islandês, 
atribuição essa que talvez nunca tenha existido, ainda que Worm tenha escrito depois que consultara seus 
escritos de Claussøn, versões próprias, onde encontrara essas atribuições (BOULHOSA, 2005, p. 16 – 
21). 
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Real. Um grande golpe para a autonomia norueguesa veio durante o 
reinado de Christian III (1534 – 1559), do qual a carta de coroação, de 
1536, proclamava que a Noruega deveria ser uma mera província da 
Dinamarca, não devendo ser, nem ser chamada como, um reino. O 
Conselho do Reino foi dissolvido e a aristocracia norueguesa foi 
deixada sem poder. Nesse contexto, um debate historiográfico, 
permeado por rivalidades nacionais, emergiu em toda à Escandinávia. 
Cada nação concentrada em construir seu próprio passado glorioso e o 
interesse se voltou para os antigos códigos legais e para as sagas39

(BOULHOSA, 2005a, p. 14).

A partir do fim do século XVI os escritos sem autoria não detém força suficiente 

para sustentar seu conteúdo, sendo considerados escritos sem autoridade, e nesse 

contexto histórico de rivalidades entre reinos presentes na Escandinávia. O 

Heimskringla oferecia uma perspectiva rica para a fabricação de um passado glorioso 

para a Noruega. Assim, nomes foram escolhidos para escritos que anteriormente eram 

anônimos, para aumentar a sua popularidade e autoridade. Se Sverre Bagge aceita a 

autoria de Snorri Sturluson, uma autoria que não recai dentro das nossas concepções 

modernas de autoria, Patrícia Pires Boulhosa nega que haja uma ligação entre o islandês 

e o Heimskringla. Atribuir uma autoria a Snorri Sturluson é percorrer caminhos 

tortuosos atrás de manuscritos ideais e completos, originais tal como ele escrevera, 

compilara etc, nos limitando acerca da nossa própria compreensão sobre a transmissão 

de um conhecimento deveras dinâmico. 

Tanto Sverre Bagge quanto Patrícia Pires Boulhosa fazem reflexões que são 

baseadas em tradições de pensamento e crítica sobre nossas fontes. Não temos 

arcabouço para contestar diretamente nenhum dos dois autores; no entanto, acreditamos 

ser interessante trabalhar sob a perspectiva apontada por Boulhosa, pois estamos 

convencidos de seus argumentos em torno da manipulação das edições modernas de 

nossas fontes. O afastamento da ideia de autoria (um conceito desconhecido na idade 
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��I should like to suggest that the names of Ari inn fróði and Snorri Sturluson in Hanssøn’s translation can 
be better understood within the translation’s historical and literary context. At the time of Hanssøn’s 
translation, Denmark was seeking supremacy in Scandinavia, and Sweden was struggling to keep its 
autonomy. Norway was a weakened and impoverished country, under Danish rule since 1386, even 
though the Norwegian nobility had a certain guaranteed amount of control through the Council of the 
Realm, the Norwegian counterpart of the King’s Council. A great blow to Norwegian autonomy came 
during the reign of Christian III (1534–1559), whose coronation charter, from 1536, proclaimed that 
Norway was to be a mere province of Denmark, which should neither be, nor be called, a kingdom. The 
Council of the Realm was dissolved and the Norwegian aristocracy was left powerless. In this context, a 
historiographical debate, permeated by national rivalries, emerged throughout Scandinavia. Each country 
concentrated on constructing its own glorious past and interest turned towards the old legal codes and the 
sagas.�
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média) de Snorri Sturluson e a multiplicidade de manuscritos indicam um processo 

contínuo do pensamento medieval em relação às sagas, inclusive as Konungasögur com 

as quais trabalhamos, e apesar de não termos acesso direto a esses manuscritos, 

escrevendo nessa perspectiva estaremos sempre preocupados com as diferenças entre 

elas, as visões e ideias que elas contêm.

Independente das nossas escolhas, não há solução fácil para esses problemas que 

apresentamos aqui; a carga de Ficção Latente é facilmente detectada em rápida 

investigação (situações fantásticas, ainda que não sejam numerosas, podem ser 

encontradas nessas narrativas e desempenham papel importante no desenrolar dos 

acontecimentos mais antigos), o melhor que podemos fazer é sempre estarmos atento à 

natureza de nossas fontes, a esse caráter dinâmico do pensamento medieval e da 

preservação das sagas islandesas (não só as Konungasögur). Para nos mantermos dentro 

dessa proposta, é apropriado encarar a pesquisa histórica dentro daquilo que Michel de 

Certeau atribui o título de “Operação Historiográfica”, uma relação entre um lugar 

social, práticas e o texto: 

�

Encarar a história como uma operação será tentar, de maneira 
necessariamente limitada, compreendê-la como a relação entre um 
lugar (um recrutamento, um meio, uma profissão, etc.), procedimentos 
de análise (uma disciplina) e a construção de um texto (uma 
literatura). É admitir que ela faça parte da “realidade” da qual trata, e 
que essa realidade pode ser apropriada “enquanto atividade humana”, 
“enquanto prática” (CERTEAU, 2007, p. 66). 

O lugar social das nossas fontes não é outro senão o da memória dos reis, seus 

guerreiros e a política praticada por eles; é necessário saber como elas funcionam dentro 

das sociedades escandinavas da Era Viking, o que é “permitido e interdito” nesse lugar. 

Logo, a pesquisa gravita em torno das possibilidades que as nossas fontes nos oferecem 

nesse sentido. Compreender essas particularidades que temos descrito é vital para não 

nos dirigirmos a uma história legendária, ou sem pertinência (edificante ou a-tópica). A 

investigação da prática acontece quando buscamos compreender os usos que essas 

fontes tinham na época em que circulavam (seja na sua forma oral seja na sua forma 

escrita), a recepção de suas representações e estar atentos ao fato de que as diversas 

instituições sociais da época faziam usos desses meios de preservação (notavelmente os 

poderes espirituais e seculares, a Igreja e a realeza); aquilo que está representado, 
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encarado como um produto fechado e limitadoé um recorte daquilo que não mais está 

presente40. Enquanto a realidade da qual as sagas se remetem, é interminável em 

diversos aspectos, a narrativa e o texto tem um fim, uma estrutura e organização que 

lhes são próprias, selecionando os fatos prioritários41. 

 Como indicado no título desse trabalho, nossa fonte principal foi o 

Heimskringla, o Círculo do Mundo. Utilizamos uma transcrição de Finnur Jónsson, que 

tem como base os pergaminhos “Kringla” (AM 35, 36, 63 Fol.), “Jöfraskinna” (AM 37, 

38 Fol.) e “Frisbók”, conhecido também como Codex Frisianus (AM 45 Fol. E AM 39 

Fol.).As sagas utilizadas foram:Ynglinga saga (Saga dos Ynglingos), Hálfdanar saga 

Svarta (Saga de Hálfdan, o Negro), Haralds saga Hárfagra (Saga de Haraldr Cabelos-

belos), Hákonar saga Góða (Saga de Hákon, o Bom), Haralds saga Gráfeldar (Saga de 

Haraldr Capa-cinzenta), Óláfs saga Tryggvasonar (Saga de Óláfr Tryggvasson), Óláfas 

saga Helga (Saga do Santo Óláfr), Magnúss saga ins Góða (Saga de Magnús, o Bom), 

Haralds saga Sigurðarsonar (Saga de Haraldr Sigurðsson ou Tirano). Todas são sagas 

que se encontram dentro do recorte cronológico proposto, dizendo respeito a 

acontecimentos que se passam em um período mítico (no caso da Ynglinga saga) 

ouentre séculos VIII à XI. 

 Todas as consultas foram feitas a essa transcrição, de modo que todas as 

traduções, quando não sinalizadas do contrário, são nossas. Para que houvesse firmeza 

no trabalho da consulta, nos remetemos sempre a tradução de Lee M. Hollander para o 

esclarecimento de passagens mais complicadas. Ocasionais apontamentos a outras 

fontes foram feitos e suas procedências podem ser conferidas nas nossas referências. 

Uma última observação se faz necessária: tivemos o cuidado de deixar clara a origem 
���������������������������������������� �������������������
��Segundo Roger Chartier, representação pode ser entendida como: “relação entre uma imagem presente e 
um objeto ausente, uma valendo pelo outro porque lhe é homóloga” (CHARTIER, 1991, p. 184). Essa 
definição sobre o conceito de representação pode abrir possibilidades para pensarmos as construções das 
identidades sociais como sendo um produto das relações de forças entre as representações que são 
construídas e sustentadas por aqueles que lhes podem definir, as reações diversas que surgem dessa 
imposição pela comunidade e a maneira como interpretarmos os recortes sociais, sendo investigados 
como uma atribuição segundo a qual cada grupo, construindo e propagando suas representações sobre si, 
mostra sua força, fazendo reconhecer-se como unidade. �
41 A Operação Historiográfica, descrita por Michel de Certeau em sua obra “L’Écriture de l’Histoire” (A 
Escrita da História), diz respeito, na verdade, à produção do estudo histórico moderno (inclusive no que 
diz respeito ao próprio conhecimento histórico). Nossa dissertação é feita seguindo as ideias de Certeau, 
porém pensamos em um uso duplo para essas ideias, tanto no fato delas nortearem nossa escrita como 
também nortearem a maneira como tratamos nossas fontes. Por mais que seus comentários não sejam 
voltados para uma realidade do conhecimento medieval, elas são compatíveis, se pensarmos que o 
conhecimento medieval se propagava em uma maneira similar, que se ainda não fosse História no sentido 
que conhecemos hoje, era um conhecimento voltado para a preservação do passado e sensível a processos 
parecidos com os nossos como aqueles que exemplificamos no nosso texto. 
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dos poemas que consultamos, apesar de termos referenciado também as transcrições das 

quais foram consultadas, todos os poemas podem ser encontrados de forma prática na 

coletânea Den Norsk-Islandske Skjaldedigtning. 

Liso e Estriado: espaços praticados pela Máquina de Guerra 

O Espaço é aquele praticado, diferenciado de Lugar e evidenciado por Michel de 

Certeau. O Lugar é uma configuração dada, instantânea e estável de posições, sendo as 

coordenadas nas quais as coisas se distribuem. O Lugar existe sem que precise haver 

uma intervenção, já o Espaço é fruto da vivência, a recoordenação do instantâneo, onde 

a ação de troca “Lugar => Espaço” é entendida na ação da palavra falada: “percebida na 

ambiguidade de uma efetuação, mudada em um termo que depende de múltiplas 

convenções, colocada como o ato de um presente (ou de um tempo), e modificada pelas 

transformações devidas a proximidades sucessivas” (CERTEAU, 1994, p. 202). 

 A narrativa das sagas, por si só, constitui espaços, pois todo relato é um relato de 

viagens, no sentido de uma operação espacial. O espaço não é entendido em sua 

extensão (muitas vezes as próprias sagas não dimensionam as regiões, apenas dão ideias 

abstratas de um determinado território), mas localizado. Nas sagas estão dispostos os 

espaços nos quais a audiência já está familiarizada: pode-se falar dos diversos distritos, 

florestas e montanhas, mas não se espera que a narrativa indique de onde a onde o 

espaço se estende. Nesse sentido, a Noruega é tão maleável quanto é a sua construção 

quanto reino: nos primeiros momentos de sua unificação, celebrados nas sagas durante o 

reino do rei Haraldr Hárfagri, não passam de um domínio de alguns distritos, indo se 

redimensionar, principalmente no fim da Era Viking, em um território mais extenso.  

 A narrativa é, assim, tomada por pontuações descritivas, como um mapa (que 

não seria de forma alguma estranha ao ouvinte medieval), indicando ou apontando um 

efeito de percurso, um dado sobre fronteiras, possibilidades e obrigações, lagos, 

montanhas, fiordes, assentamentos, que são autoridades da memória necessária para a 

perpetuação de suas informações. As sagas como relato transformam em sua operação 

espaços em lugares e vice-versa, o que nos leva à questão: o que é de fato a Noruega? 

Ainda que a produção de espaços à qual temos acesso seja feita diretamente pelas 
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fontes, ela operou, no entanto, mediante contrações e expansões de suas fronteiras, 

quase sempre metafóricas.  

Antes da Noruega havia os diversos distritos e regiões; os povos que ali 

habitavam compactuavam de sua identidade, eram os homens das terras altas, os povos 

de um distrito ou de certo lago. Essa identidade permanece, mas estabelece-se uma 

fronteira; os reis trazem esses homens à sua tutela, pela violência ou aliança, mas 

sempre por um processo guerreiro, próprio da máquina de guerra. A fronteira não 

pertence a nenhum dos lados, mas é uma terceira via de interações, apresentando 

potencialidades para a transformação seja para a adoção da identidade norueguesa, seja 

também para o exercício guerreiro: 

...o relato não se cansa de colocar fronteiras. Multiplica-se, mas em 
termos de interações entre personagens – coisas, animais, seres 
humanos: os actantes repartem lugares entre si ao mesmo tempo em 
que predicados (bom, astucioso, ambicioso, simplório etc.) e 
movimentos (adiantar-se, subtrair-se, exilar-se, voltar-se etc.). Os 
limites são traçados pelos pontos de encontro entre as apropriações 
progressivas (a aquisição de predicados no curso do relato) e os 
deslocamentos sucessivos (movimentos internos ou externos) dos 
actantes. Devem-se esses limites a uma distribuição dinâmica dos bens 
e das funções possíveis, para constituir, sempre mais complexificada, 
uma rede de diferenciações, uma combinatória de espaços. Resultam 
de um trabalho da distinção a partir de encontros (CERTEAU, 1994, 
p. 194). 

Como o atual trabalho se dedica a uma análise de um corpo extenso de sagas 

islandesas dentro do Heimskringla, decidimos dividir nossa dissertação em três 

capítulos, na primeira abordamos a formação do ethos guerreiro, dando como exemplos 

dessas construções as relações dos reis e seus homens em torno de sagas expecíficas, no 

segundo capítulo pesquisamos as práticas mágicas e o rito em torno desse ethos, no 

terceiro capítulo, a relação entre identidade e as fronteiras do reino norueguês. O 

primeiro e o segundo capítulo é dedicado aos espaços internos. Os espaços internos são 

criados a partir das relações entre os guerreiros escandinavos e perpetuados pela 

simbologia praticada por esses individuos. Os espaços guerreiros são feitos dentro uma 

relação fronteiriça com a sociedade na qual se inserem, se identificando e se fechando 

entre si. Esses guerreiros são uma máquina de guerra que passa a agir dentro da 

formação territorial do reino norueguês. O terceiro capítulo é dedicado ao estudo das 
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fronteiras naturais, terra e mar, como espaços definidores da identidade norueguesa 

através das promoção das chefias norueguesas no Heimskringla. Decidimos assim fazer 

um estudo do espaço exterior, da extensão desse territorio e dos homens dentro dele 

inseridos. Buscamos na pesquisa apontar os espaços construidos, espaços materiais que 

são frutos diretamente de uma ação das campanhas necessárias à construção dos reinos 

e representadas nas sagas pesquisadas. 

Esses espaços apresentam-se em uma longa transição entre o que Gilles Deleuze 

aponta como “Máquina de Guerra” e “Estado”42, em um “Espaço Liso” que tende ao 

estriamento. A Máquina de Guerra é um aspecto social anterior à formação dos Estados, 

que age em oposição à sua formação, mas é ao mesmo tempo necessária à sua 

formação. Os conceitos de espaços liso e estriado aparecem sempre ligados a essa 

relação de Máquina de Guerra e Estado. O Espaço liso é a ausência de marcações, 

canais, pontos, heterogêneo, ausente de relações e que produz espaços que se apagam e 

deslocam trajetos. Nele ocorre a desterritorialização. O Espaço estriado é homogêneo, 

produz relações, é o espaço antropológico. Um espaço sedentário, fechado e 

humanizado. 

Ao mesmo tempo em que os guerreiros exercem a coesão necessária para a 

centralização do reino norueguês, eles também são um perigo à sua estabilidade. O 

espaço guerreiro norueguês não se encontra dentro de uma dualidade, mas em uma 

transformação de Máquina de Guerra em Estado, capturado pelo estriamento de seus 

espaços. Os reis, guardas e agentes são guerreiros em tempo integral, inclusive 

nascendo de formas irredutíveis e marginais ao Estado medieval que viria a se formar, 

principalmente na figura do bando: ironicamente são as franjas desse grupo que 

compõem a base de sustentação, turbilionar e irregular em sua constituição.  

���������������������������������������� �������������������
42 Os conceitos deleuzianos de Máquina de Guerra, Estado, Espaço liso e estriado não são conceitos 
absolutos, sempre estão discutidos dentro de uma transição que nunca se completa. Máquina de Guerra e 
Estado, são realidades que são opostas, mas ao mesmo tempo imbricadas, fora do maniqueísmo. Há uma 
relação entre as duas coisas. A Máquina de Guerra afronta o Estado, esse que o tempo todo tenta capturar 
a Máquina e ela tenta evitar se tornar Estado, ele que existe em tensão permanente tensão com ela. 
Coexistem. Eles existem em movimento; a Máquina é nômade, o Estado é sedentário. Porém, o 
nomadismo e sedentarismo nunca estão presentes de forma absoluta, como falamos... Elas são partes 
inerentes um do outro e são usados aqui de maneira metafórica. O recorte histórico do qual estamos 
analisando está preparando os reinos escandinavos para a formação dos Estados; a Era Viking é parte 
importante dessa formação, pois é aqui que os elementos necessários para a sua formação estão 
germinando. 
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A elite guerreira e os guerreiros sazonais são estágios diferentes de um proceso 

que avança, retrocede e se espalha em diversas direções. Ao mesmo tempo que a 

monarquia tende à solidificação gravitacional, deixando de ser representada como 

conquistadora ou imigrante, do qual os Ynglingos, hipotéticos ancestrais da linhagem de 

Haraldr Hárfagri, são os maiores representantes, ela não se esquiva de dividir o 

simbolismo, conhecimento técnico, elementos sobrenaturais, que lhes conectam com os 

guerreiros os quais trafegam dentro de seu espaço, fazendeiros, bandos, marinheiros etc. 

Os reis não se esquivam inclusive, de partir em expedições vikings e participar de reides 

para aumentar seu poderío guerreiro e ganhos econômicos! O espaço material também 

está exposto a essa transição que nunca se completará totalmente. O exercício guerreiro 

se organiza em torno da linhagem e território, mas também de forma numérica. O 

número faz parte da tomada dos espaços lisos, um ocupante móvel oposto à imobilidade 

geómétrica do espaço estriado; a Máquina de Guerra é numérica, principalmente nessa 

transição, pela extensão dos agentes que circulam os reis: seus jarlar, hersar, hirð, 

funções de liderança guerreira que se tornam aos poucos institucionalizadas, mas que 

precedem a centralização e fortalecimento monárquico. 

O espaço aqui adquire uma múltipla forma, não sendo simplesmente dado, mas 

constituindo um espaço formado pela representação direta das sagas islandesas, fruto 

das experiências passadas da ação dos homens cujas vidas elas se propõem a narrar. O 

espaço, através das práticas significantes, toma o lugar como algo dado e o transforma 

em único, lhe empresta significado na importância de que agora é algo fora do 

simplesmente não-praticado. Assim, essa categoria se resignifica dentro da 

marcialidade, quando toma um significado próprio, alguns desses significados aos quais 

chamamos de internos: o barco deixa de ser um meio de transporte para ser um símbolo 

marcial, os salões deixam de ser um abrigo para o frio e se tornam um espaço de 

reuniões de cultos guerreiros, os fiordes de repente tomam parte como um palco de certa 

batalha memorável. Por outro lado, o espaço medieval é atrelado também à natureza, 

àquilo que chamamos de externo; respeitando os acidentes geográficos, as limitações 

hidrográficas e suas próprias fronteiras naturais, observamos que o espaço recai sobre 

um sentimento de pertencimento, defininfo uma seleção de quem é objetivamente 

norueguês. No fim, o espaço não só é guerreiro, mas próprio aos indivíduos da Noruega. 

Nossa preocupação foi a de apresentar a possibilidade de uma construção 

multiespacial, onde os guerreiros não só habitam, mas só lá, de fato, existem! Se por um 
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lado há uma facilidade para o homem escandinavo portar suas armas, proteger sua 

família, suas posses ou a si mesmo, por outro procuramos demonstrar que o guerreiro 

existe dentro de um espaço limitado, na presença dos seus iguais (o que implica que os 

mesmos tenham que se matar como inimigos), o espaço interior fornece a manutenção 

simbólica desse exercício e o espaço exterior é o plano material ao qual esse guerreiro 

se dedica e pertence. 
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Capítulo 1 - Ethos guerreiro: marcialidade no Heimskringla 

Os fatos e acontecimentos narrados no Heimskringla são permeados por 

experiências guerreiras. A narrativa em prosa e as linhas poéticas a que temos acesso 

nos falam sobre a vida dos reis e daqueles que lhes são próximos (aliados e inimigos), 

vidas que gravitam em campo de batalha. Acreditamos que esses homens que constroem 

uma aristocracia guerreira dividem valores e símbolos que justificam a permanência 

dessas experiências no campo além da própria ação guerreira. A existência do ethos43

está ligada à classificação dos indivíduos dentro dos termos de sua identidade básica, 

tendo como finalidade uma interação, categorizando a si entre os outros, formando 

grupos.  

Nossa ideia é que todos os homens possam fazer parte de um ethos geral em 

torno da marcialidade, mas essa participação é momentânea, retirando aqui uma elite 

social que também é guerreira e vive de maneira permanente dentro de suas fronteiras 

étnicas. Duas ênfases recaem como características desses grupos, a primeira referente à 

exposição e produção de sinais e signos próprios e a segunda relativa às próprias 

orientações valorativas básicas (como padrões de moralidade). No fim, o que permite a 

adesão e permanência, além de uma fronteira étnica, é o próprio reconhecimento do 

indivíduo dentro do grupo: 

A atribuição de uma categoria é uma atribuição étnica quando 
classifica uma pessoa em termos de sua identidade básica, mais geral, 
determinada presumivelmente por sua origem e circunstâncias de 
conformação. Nesse sentido organizacional, quando os atores, tendo 
como finalidade a interação, usam identidades étnicas para se 
categorizar e categorizar os outros, passam a formar grupos étnicos 
(BARTH, 2000, p. 32). 

  

 Estabelecido certo grupo étnico, o seu comportamento, o ethos, é parte da 

manutenção da fronteira que regula o fluxo “membro x não-membro” dos grupos 

étnicos. Isso quer dizer que, não importa as diferenças comportamentais entre os 

���������������������������������������� �������������������
��Nossa ideia que fundamenta esse ethos guerreiro, é baseada na manutenção das fronteiras étnicas de 
Fredrik Barth (2000). 
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membros de um certo grupo, enquanto eles se identificarem dentro de um grupo e 

mantiverem uma fronteira em relação a outro, desejando ser tratados e julgados dentro 

de sua própria identidade, eles vão sim compor grupo coeso, onde os indivíduos 

compartilham uma adesão comum a cultura do grupo. Os códigos, valores, o que for 

que regule o grupo, não precisa ir além de suas próprias fronteiras, mas mantém-se 

dentro das interações da própria etnia.  

Duas observações sobre o surgimento das distinções étnicas: a mais aparente é a 

classificação de setores da população em categorias próprias (Barth fala em categorias 

imperativas), acompanhada da diferenciação dos padrões culturais que sejam diferentes 

entre essas categorias. Quanto mais diferentes são esses padrões, mais difícil é a 

interação e mais espessa é a fronteira entre as etnias. A fronteira étnica permite a 

observação de uma etnia guerreira dentro do conjunto social escandinavo, apesar de 

adicionar alguns desafios a mais em nossa pesquisa, como o fato dessas fronteiras serem 

sazonais, já que a guerra é parte natural da vida do homem e o espaço guerreiro deve ser 

frequentado quando necessário. Devemos considerar como segunda observação, que 

certos setores da sociedade escandinava vivem de maneira permanente dentro desse 

grupo, como falamos anteriormente a aristocracia, seus agentes, chefes aliados etc. Um 

dos nossos desafios é justamente observar a formação, densidade e manutenção dessas 

fronteiras, observando os parâmetros comportamentais e simbólicos para a sua 

perpetuação. 

 Uma indagação que devemos fazer é, até que ponto as relações marciais são 

capazes de formar e serem reproduzidas como ideologias44 (já que utilizamos fontes 

promotoras dos poderes da realeza)? As sagas dos reis tomam parte importante na 

propagação da ideologia de seus personagens centrais, uma função que duplamente 

promove a conservação dos poderes dos antigos reis enquanto propaga a autoridade 

real, ao mesmo tempo em que cria diferentes juízos sobre seus personagens: 

A ideologia da realeza é relevante para todas as tentativas de lidar com 
as sagas dos reis, em termos gerais. O poder se alimenta da ideologia. 

���������������������������������������� �������������������
44 As relações políticas entre os escandinavos da Era Viking não podem ser restringidas apenas as 
relações marciais; se podemos mostrar que elas estão ligadas diretamente a formação e propagação da 
ideologia dos reis, é unicamente porque ela é uma parte significante da construção dessa rede, que pode 
levar em conta aspectos de parentela, alianças por presentes, construção de mitos etc. Algumas discussões 
sobre a construção da ideologia na Escandinávia da Era Viking e do medievo no geral podem ser 
encontradas em BAGGE, 2010 e SIGUR�SSON, 2011. 
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Sem ideologia, nenhum poder é duradouro, e poder sem ideologia, 
ainda que limitado, é quase impensável. A ideologia do poder deve ser 
direcionadatanto para o instruído quanto para o não-instruído, seja de 
uma maneira analítica, como, por exemplo, um tratado político, ou de 
uma maneira mais acessível e simples e ainda mais sutil, como uma 
anedota, tal como o próprio Cristo, a figura central da ideologia 
dominante da Idade Média, tenha sido usado para ilustrar sua 
ideologia. Sua ideologia era, de fato, transmitida como uma narrativa 
biográfica nos Evangelhos. Além da Igreja, a realeza era, 
provavelmente, a instituição social mais importante da Idade Média, e 
o poder real era confirmado e examinado em textos eruditos, bem 
como em textos narrativos45 (JAKOBSSON, 2005, p. 388). 

Esperam-se, como guerreiros, que os reis possam lutar e defender seus 

protegidos, mas o guerreiro em si não deixa de ser uma ameaça à sua própria 

sociedade46; a marcialidade é parte fundamental das relações ideológicas construídas em 

torno dessas lideranças, “para fazer com que o guerreiro aceite um papel conforme 

definido pela sociedade, influenciando assim seu próprio entendimento de si mesmo47” 

(SCHJØDT, 2011, p. 268), para isso ele se equilibra largamente do prestígio junto aos 

seus companheiros e da sua aprovação nas assembleias. 

Os conflitos guerreiros tomavam parte da vida das chefias norueguesas de tal 

maneira que poucos são os que não morrem no exercício da chefia, cujas vidas são 

relatadas no Heimskringla: 1) Hálfdan Svarta48 (meados do século IX, provavelmente 

entre 850 e 860) morre afogado; 2) Haraldr Hárfagri (fins do século IX a 931/932) 

abdica voluntariamente depois de presenciar o fraticídio de seus filhos e encorajar a 

tomada de poder pelo seu favorito, o rei Eiríkr Blóðøx49, vindo a falecer de causas 

naturais; 3) Eiríkr Blóðøx (931/932 à 933/934) é exilado em York, morrendo na batalha 

���������������������������������������� �������������������
45 Kingship ideology is thus very relevant to all attempts to deal with the kings’ sagas in generic terms. 
Power feeds upon ideology. Without ideology, no power can be lasting, and power without some kind of 
ideology, however puny, is almost unthinkable. The ideology of power must be conveyed to the learned 
and unlearned alike, either in an analytical manner, as in, say, a political treatise, or in a more simple and 
accessible and yet far more subtle way, as in an anecdote, such as Christ himself, the central figure of the 
dominant ideology in the Middle Ages, was reputed to have used to illustrate his ideology. His ideology 
was indeed transmitted as a biographical narrative in the Gospels. Apart from the church, kingship was 
perhaps the most important social institution of the Middle Ages, and royal power was confirmed and 
examined in learned as well as narrative texts. 
46 Um perigo que Gilles Deleuze e Félix Guattari (1997) não deixam em momento algum de nos lembrar, 
que a máquina de guerra é justamente impulsionada tanto pelo perigo, quanto pela captura de um meio 
que chamaram de nômade. 
�	To make the warrior accept a role as defined by society, thus influencing his own understanding of 
himself.�
48 Hálfdan, o Negro. 
49 Eiríkr Machado-sangrento. 
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de Stainmore; 4) Hákon Góði50 (933/934 à 960) é morto quando atingido por uma 

flecha na batalha de Fitjar, após sucessivas batalhas contra seus sobrinhos; 5) Haraldr 

Gráfeldr51 (960 à 970) é morto na batalha de Limfjórð contra as forças do rei-dos-mares 

Gull-Haraldr52; 6) O jarl Hákon Sigurðarson é morto em uma perseguição do rei Óláf 

Tryggvason53 e o jarl Eiríkr morre doente na Northumberlândia (1000 a 1015/1016);   

7) Óláfr Tryggvason (995 a 1000) se suicida na iminência da derrota na batalha de 

Svólð; 8) Santo Óláfr (1015 à 1030) é morto na batalha de Stiklarstaðir, enquanto 

tentava suprimir um levante dos fazendeiros; 9) Knútr inn Ríki54 (1028 à 1035) abdica 

do poder e morre de causas naturais; 10) Magnús inn Góði55 (1035 à 1047) morre de 

causas naturais; 11) Haraldr Harðraði56 (1046 à 1066) morre na batalha da Ponte de 

Stamford57. São homens que estão em contato direto com a violência e precisam se 

cercar dos meios guerreiros para que possam exercer seu poder. 

O olhar que temos sobre a marcialidade, principalmente como um processo 

cultural distributivo, é resultado de uma visão dinâmica interpretada pelos indivíduos 

que participaram da formação de nossas fontes, nas quais os indivíduos que participam 

desse ethos vencem uma resistência sobre as outras categorias que estão representadas 

de maneira periférica. Logo, as ideias promovidas são a base de poder de uma elite 

guerreira, mas sofrem interferências daqueles que a promovem. Como o guerreiro que 

pode ser um risco à sociedade na qual age, sua própria representação é refreada e 

modificada, ele não só tem suas ideias promovidas, mas também limitadas. 

Um padrão guerreiro não é o único que podemos investigar entre as diversas 

representações dos reis e seus súditos no Heimskringla; esse padrão está entrelaçado a 

tantos outros em um conglomerado multicultural, e até certo ponto iremos investigá-los, 

mas nosso objeto é esse padrão a que chamamos de marcialidade. Dentro das formas 

que adquirem e reagem com a realidade construída pelas pessoas vividas dentro de 

nossas fontes, a marcialidade cria e gera suas próprias expressões: “padrões culturais 

fundamentais podem ser o resultado de processos sociais específicos [...] essenciais para 

���������������������������������������� �������������������
50 Hákon, o Bom. 
51 Haraldr Capa-cinzenta. 
��Haraldr Dourado�
53 O Heimskringla narra de um episódio onde o jarl se esconde em um chiqueiro para fugir da 
perseguição, mas é traido por um companheiro que, ávido pelo perdão de Óláf, decepa a cabeça do nobre.  
54 Knútr, o Grande. 
55 Magnús, o Bom. 
56 Haraldr, o Tirano. 
57 Anotações baseadas em BAGGE, 1991, p. 253, 2010, p. 389 – 390 e GRIFFITH, 1995, p. 27. 
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as operações simbólicas e expressivas da cultura” (BARTH, 2000, p. 112). O que 

questionar desses padrões advindos da marcialidade? Preferimos analisar a maneira 

como uma tradição guerreira exibe certos elementos que dividem os mesmos espaços, 

mantendo coesos os grupos que exercem sua atividade, de modo permanente ou 

temporário·.  

A marcialidade é distributiva: ela é possível entre todos os homens, mas não 

significa a mesma coisa para os diferentes gêneros sociais. Ela se deixa distribuir sem 

medir-se em oposição a uma organização hierarquizada e burocratizada, onde os líderes, 

seus guardas e companheiros sempre estão em posições destacadas, ambos nos conflitos 

e nas narrativas, mas lhes faltam o monopólio e a repartição de sua função (diríamos da 

violência); as relações de marcialidade englobam a todos. As relações são de 

marcialidade porque não existem relações militares, mas guerreiras (uma denominação 

que não depende da existência de formas sociais mais complexas); a autoridade não 

advém de um Estado ou de um poder monárquico centralizado, principalmente estável, 

mas de um poder que pode reorganizar sua liderança a qualquer momento, segundo o 

prestígio e a capacidade de triunfar nas mais diversas possibilidades guerreiras (reides, 

batalhas, saques etc.), essas relações de marcialidade mantém a coesão política e social 

entre os escandinavos da Era Viking. 

Atuação em batalha e moderação nas assembleias: a tirania dos Haraldr e a 

bondade de Hákon e Magnús 

Houve um momento de expansão e germinamento do reino da Noruega com 

Haraldr Hárfagri58; a Haralds saga Hárfagra conta-nos como fora desafiado por uma 

mulher que incitava os homens a se tornarem grandes, como o foram os rei Gorm da 

Dinamarca e Eiríkr da Suécia. A saga transmite o cenário político da unificação e 

centralização dos reinos escandinavos. Levado por esse desafio, o rei Haraldr Hárfagri 

���������������������������������������� �������������������
58 Haraldr Hárfagri, ou Cabelos-belos (como pode ser traduzido), foi um rei da região das Upplönds. Ao 
que tudo indica, ele foi filho do rei Hálfdan Svarti, ou Negro. A Haralds saga Hárfagra, conta que com a 
morte do seu pai, ele teve de retomar suas antigas posses que passaram a ser assediadas pelos reis 
vizinhos. Tendo prometido a uma donzela que se tornaria um grande rei, ele passa a assolar em aliança 
com as chefias do Norte, e a tomar as terras de vários distritos e regiões do sul e leste da Noruega. Na 
saga é dito que após a batalha de Hafrsfjórðr ele passa a dominar todo o território norueguês. Reinou nos 
fins do século IX a 931/932. 
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decidiu não cortar o cabelo (recebendo a alcunha de Lúfa, ou Emaranhado) até que 

tivesse subjugado toda a Noruega, no século IX59. 

...muita gratidão pela sua resposta – diz ele. Ela está me lembrando 
muitas coisas, que, para mim, agora parece estranho. Que eu não tenha 
pensado antes, e novamente ele disse: esse voto eu faço, e faço isso 
perante Deus. Aquele que me fez e que tudo mantém: nunca devo 
cortar meus cabelos e nem penteá-los, antes que eu tome posse de toda 
a Noruega com suas taxas, impostos e administrá-la-ei, ou morrerei 
tentando. Por essa fala, o chefe Guthormr agradeceu muito e falou que 
é tarefa do rei cumprir sua palavra (Haralds saga Hárfagra, 4)60. 

 Durante suas campanhas, torna-se atrativo servir ao rei; são apontados os jarlar 

e os hersir da seguinte maneira: um jarl para cada distrito, administrando a lei, justiça e 

a coleta de taxas, mantendo para si um terço dessa coleta e das penas aplicadas, para a 

sua manutenção. Devem serapontados quatro ou mais hersar nos distritos e cada hersir

deve ter 20 marcas de renda. Os jarlar devem entregar ao rei sessenta guerreiros e os 

hersar vinte (Haralds saga Hárfagra, 6). Fornecendo boa parte do contingente 

guerreiro ao rei Haraldr, essas lideranças guerreiras são atraídas cada vez mais por esses 

benefícios. Haraldr Hárfagri também oferece aos reis a opção de se incorporarem aos 

seus jarlar, como acontece ao rei Hrollaug, de quem a saga descreve a submissão em 

um episódio envolvendo a entrega de seu próprio assento ao rei, sendo o título entregue 

enquanto Haraldr lhe arma com espada e escudo (Haralds saga Hárfagra, 8). Na 

ocasião da batalha de Sóskel, o jarl Rognvalðr lhe havia jurado fidelidade: 

Rögnvaldr, o jarl de Mœr, filho de Eystein Glumra, no verão então se 
fez homem (aliado) do rei Haraldr. O rei Haraldr o colocou como 
chefe de dois distritos, Mœr do Norte e Raumsdál, e conseguiu para 
ele competente apoio de ambos os magnatas e bóndi, assim como 
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59 Claus Krag afirma em pelo menos dois trabalhos (KRAG, 2008a e KRAG, 2008b), que a consolidação 
da Noruega como reino só realmente acontece durante o século XI, principalmente com o fortalecimento 
do cristianismo, que oferece aparatos burocráticos e administrativos que são suficientes para a sua 
solidificação. O rei Haraldr Hárfagri realmente iniciou algum processo de conquista dos distritos e reinos 
vizinhos aos seus, mas essa conquista foi efêmera, em escala muito menor aquela relatada na saga e 
fragmentada com a divisão dessas posses entre seus filhos.  
60...mikla þökk fyrir orð sín – hon hefir mint mik þeira hluta, segir hann, er mér þykkir nú undarligt, er ek 
hefi eigi fyrr hugleitt, ok enn mælti hann: þess strengi ek heit, ok því skýt ek til guðs, þess er mik skóp ok 
öllu ræðr, at aldri skal skera hár mitt né kemba, fyrr en ek hefi eignazk allan Nóreg með sköttum ok 
skyldum ok forráði, en deyja at öðrum kosti. Þessi orð þakkaði honum mjök Guthormr hertogi ok let þat 
vera konungligt verk at efna orð sín 



���

�

força naval para defender a terra de hostilidades futuras. Ele era 
chamado Rögnvaldr inn Ríki (o Poderoso), bem como o Rico, e dizem 
os homens, que ambas [denominações] eram autênticas. O rei Haraldr 
foi ancorar em Throndheim, no inverno (Haralds saga Hárfagra, 
10)61. 

Para que Haraldr Hárfagri possa dar prosseguimento a sua empreitadaele 

submete os outros reis à sua autoridade e toma o direito dos antigos proprietários às suas 

terras, o Óðal62.A campanha de unificação da Noruega, como narrada na saga, causa a 

emigração de vários desses proprietários para novas terras, que fogem para novas terras 

entre elas Helsingjaland, Jamtaland, ilhas Órcades e Faroés, Shetlands e Islândia. 

Durante os conflitos guerreiros os homens só têm duas opções, se aliar ao rei Haraldr ou 

fugir para colonizar outros lugares. Entre as várias lideranças guerreiras que se 

opuseram ao seu projeto de unificação da Noruega, queremos destacar Sölvi Klofi, 

quem oferece a principal resistência à campanha de Haraldr Hárfagri e organiza os 

outros reis a batalhar juntos contra ele.  

Sölvi Klofi era filho de Húnþjófr, rei do distrito de Mœr; ambos são descritos 

como grandes homens-da-guerra, mikli hermenn (Haralds saga Hárfagra, 10). Ele 

sobreviveu a uma batalha contra o rei Haraldr, nelaperdendo seu pai e tio, passando a 

atacar os domínios de Haraldr, pilhando e matando seus homens, seja em expedições 

vikings ou conspirando junto a outros reis. É o caso da batalha de Sólskel, quando Sölvi 

Klofi apela para que o rei Auðbjorn, do distrito de Fjorðr, se junte a ele, já que a 

narrativa diz ser preferível morrer em batalha que virar escravo de um homem de 

nascimento não superior ao deles. Segue sua fala: 

Todos nós avistamos claramente o bom resultado, que nos levantemos 
todos contra o rei Haraldr; nós vamos ter força suficiente, e o destino 
vai determinar a vitória, ou outra opção, e isso não é nada aceitável 
pelos homens, que não são menores em porte (posição social), se 
tornarem escravos de Haraldr. Meu pai seguiu a melhor escolha, 
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61 Rögnvaldr Mœra-jarl, sonr Eysteins glumru, hafði þá of sumarit görzk maðr Haraldz konungs. Haraldr 
konungr setti hann höfdingja yfir þessi ii. fylki, Norð-Mœei ok Raumsdal, ok fekk honum þar styrk til 
bæði af ríkismönnum ok bóndum, svá ok skipakost at verja landit fyrir ófriði. Hann var kallaðr Rögnvaldr 
inn ríki eða inn ráðsvinni, ok segja menn, at hvártveggja væri sannefni. Haraldr konungr var um vetrinn 
aptir í Þrándheimi. 
62 O “Óðal” é uma extensão de terra possuída e administrada por uma família, não podendo ser vendida 
ou dividida sem o consentimento de toda a porção masculina da mesma (CHRISTIANSEN, 2002, p. 48). 
É curioso notar como a defesa da terra continuava sendo feita pelos fazendeiros e os possuidores de terra, 
logo o rei precisava do seu apoio permanente, sendo o jarl um mediador entre esses gêneros sociais. 
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melhor cair em batalha em seu reino, do que se tornar inferior ao rei 
Haraldr (Haralds saga Hárfagra, 11) 63. 

Nessa mesma batalha temos a descrição de um rei que luta furioso, junto com os 

seus guardas, que abordam os navios inimigos, agindo ensandecidos em uma onda de 

fúria e ira (óðr ok reiðr). É, assim, descrito que o rei e sua guarda avançaram com tanto 

ímpeto que os guerreiros da embarcação que guardara o rei Arnviðr tiveram de recuar e 

se compactar atrás da linha do mastro: acuados morreram pelas investidas desses 

guerreiros. A saga constrói representações de atos marciais nos quais o rei nunca age 

sozinho, ainda que ele seja o personagem central dessa narrativa; a cada passo das suas 

batalhas, são ditos os guerreiros que faleceram e sobreviveram. Os guerreiros não 

batalham sozinhos, mas atuam em circunstâncias nas quais a ação de seus líderes é 

fundamental. Haraldr Hárfagri é um formidável líder guerreiro, na medida em que reúne 

um corpo guerreiro em torno de si, oferecendo meios e ganhos que possam compensar a 

sua aliança, a qual se fortalece na perseguição e violação de antigos costumes. Depois 

da batalha de Hafrsfjorðr, onde ele consolida seu poder, inicia-se o conflito entre seus 

filhos e os guerreiros aos quais ele anteriormente havia concedido benefícios. Concluido 

seu projeto de unificação, a saga nos fala de um período de instabilidade entre seus 

subordinados e do fraticídio entre seus filhos, que é fruto dos seus excessos e da falta de 

moderação dos atos reais.  

Há uma outra aprovação que deve ser buscada pelo rei, que não a valentia, mas 

que está diretamente ligada a honra, que é a da Þing e das leis que a circulam. Na 

Noruega, temos notícia de pelo menos quatro diferentes sistemas legais de cunho 

regionais: a Gulaþing, que acontecia em Gulen, nas redondezas do fiorde de Sogne, essa 

localidade e os distritos que dela participavam (principalmente aqueles da Noruega 

Ocidental), sugerem que essa assembleia teve iniciativa advinda do rei e não da 

população que vivia nessa região; Frostaþing, por outro lado, era uma assembleia 

formada por uma região mais homogênea, em torno do fiorde de Throndheim, onde a 

população pode tê-la organizado por si; para a da Noruega Oriental, temos a 

���������������������������������������� �������������������
63 Öllum er oss sjá kostr nú auðsær, at vér rísim allir upp móti Haraldi konungi; munu vér þá hafa gnógan 
styrk, ok mun þá auðna ráða sigri, en hitt er ella, ok er þat engi kostr þeim mönnum, er eigi eru ótígnari at 
nafni, en Haraldr, at gerask þrællar hans. Þótti föður mínum betri sá kostr, at falla í bardaga í konungdómi 
sínum, en gerask undirmaðr Haraldz konungs.  Em BOULHOSA, 2005b, encontramos uma tradução do 
mesmo discurso de Sölvi Klofi, presente na Egils saga Skallagrímssonar, onde as ações de Haraldr 
Hárfagri atingem todos os homens transformando-os em escravos, e não apenas os homens “bem-
nascidos”. 
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Heiðsævisþing, organizada pelo rei Óláfr Haraldsson, uma assembleia que cobria as 

áreas internas, principalmente Eidsvoll, e Borgarþing, a mais nova das assembleias, 

pode ter nascido como resultado direto da divisão da diocese de Oslo resultando nas 

dioceses de Oslo e Hamar (meados do século XII, provavelmente 1152 – 53), que cobria 

os dois lados do fiorde de Oslo, sendo o encontro em Sarpsborg (BAGGE, 2010, p. 179 

– 180).  

As leis dessas assembleias foram escritas entre os séculos XI e XII, e apenas 

aquelas das duas primeiras foram conservadas, figurando entre as mais antigas da 

Escandinávia. Quais os conteúdos dessas leis, já que aquilo a que temos acesso é tardio, 

situado no século XIII, e mesmo as suas primeiras formas escritas se deram no fim do 

período Viking? O que pode se supor da dinâmica entre oralidade e escrita para essas 

sociedades escandinavas? 

Duas posições principais podem ser detectadas. A primeira é que a lei 
escrita é baseada em uma lei oral existente ou numa tentativa de 
codificar costumes existentes, os quais na prática, entretanto, podem 
implicar em um acréscimo de legislação nova. A segunda opinião 
considera a lei escrita como expressão dos interesses do(s) 
legislador(es) na época em que a lei foi promulgada, enquanto os 
costumes existentes é irrelevante, seja porque eles eram considerados 
como garantidos, sendo desnecessário a sua escrita, seja porque eles 
eram deliberadamente abolidos64 (BAGGE, 2010, p. 181 – 182).�

Nenhuma das posições acima expressas elimina a possibilidade de um 

expressivo conjunto de leis orais distribuídas em assembleias regionais na 

Escandinávia; existem algumas pistas sobre os indícios mais antigos das leis 

escandinavas preservadas nos primeiros códigos legais escritos, como as Grágás da 

Islândia, a Hednalagen da Suécia e a Witherlogh da Dinamarca. O Baugatál, uma seção 

legal presente nas Grágás (versões mais antigas preservadas em manuscritos da metade 

do século XIII, o Konungasbók e o Staðarhólsbók), são as leis que regulam a conduta e 

o dever das compensações em caso de lesões físicas; essa seção fora escrita com 

palavras mais arcaicas que o corpo escrito no geral, levando-nos a crer que seja uma 
���������������������������������������� �������������������
64Two main positions can be detected. The first is that the written law is based on an already existing oral 
law or is an attempt to codify existing custom, which in practice, however, may imply a certain amount of 
new legislation. The second opinion regards the written law as the expression of the interests of the 
legislator(s) at the time the law was issued, whereas existing customs are irrelevant, either because they 
are taken from granted and it is thus unnecessary to write them down, or because they are deliberately 
abolished. 
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seção anterior a formulação desse código legal65. A Hednalagen encontra no seu título a 

pista de sua antiguidade, podendo ser traduzida como “Lei Pagã”, ela discute e regula a 

einvígi, o processo de disputas por lutas, sendo algumas de suas frases construídas, 

também, de forma relativamente arcaica para um manuscrito do século XIII, que é onde 

ela se encontra. A Witherlogh, lei que penaliza a hirð do rei, é tomada como pertencente 

ao período de Knútr, o Grande (rei que dominou a Dinamarca, a Noruega e a Inglaterra 

no início do século XI, de 1018/1019 a 1035). A posterior codificação e edição desse 

material nos códices dos séculos XII à XIV acaba por adotar parte da cultura continental 

(leis, jurisprudência e conhecimento legal) para um corpo novo de leis, conseguindo 

ainda manter o antigo conteúdo, que previamente fora preservado oralmente. Esses são 

documentos que estão ligados ao contexto da Era Viking, mas se quisermos ter um 

relance de um pequeno corpo legal direto desse recorte temporal podemos nos remeter à 

inscrições rúnica de Oklunda e ao anel rúnico de Forsa, as fontes legais mais antigas da 

Escandinávia. 

A inscrição rúnica de Oklunda está localizada na aldeia de Oklunda, na 

província de Östergötland, na Suécia. Consiste em um pequeno texto gravado em pedra 

no começo da Era Viking, situada em um antigo espaço sagrado para as religiosidades 

pré-cristãs. A inscrição é essa que segue: “• þitta faþi kunar • faþi runaR þisar • in as 

flau sakiR • suti ui þita • in sa afR la nruþ þan • in sa bat uifin •”(BRINK, 2002, p. 

93), que podem ser traduzidas como: “Gunnar fez isso, fez essas runas. E ele fugiu 

culpado (de homicídio), procurou esse ví (lugar de culto pagão). E encontrou um lugar 

aberto, e ele amarrou “Ví-Finn”” (BRINK, 2002, p.93)66.  
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65 Peter Foote, em seu trabalho “Reflections on Landabrigðisþáttr and Rekaþáttr in Grágás”, de 1987, 
analisa outras sessões do mesmo código legal, concluindo que pelo menos mais duas sessões são 
anteriores ao manuscrito, provavelmente do século XI ou situados dentro do período pré-cristão! 
(BRINK, 2008, p. 27). 
66 “Gunnar cut this, cut these runes. And he fled guilty (of homicide), sought this pagan cult site (ví). And 
he has a clearance thereafter, and he tied Ví-Finn” Tradução nossa feita sobre a tradução de Stefan Brink. 
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Figura 1: Detalhe da inscrição rúnica de Oklunda, localizada na aldeia de Oklunda, 
distrito de Östergötland, Suécia67. 

O Anel Rúnico de Forsa é um anel de 43 centímetros de diâmetro, contendo 

aproximadamente 250 runas e foi encontrado na igreja de Forsa, uma cidade da 

província de Hälsingland, também na Suécia, onde se encontrava suspenso por uma 

corda em uma de suas portas68. Nele está inscrito: 
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67 Imagem retirada de http://www.arild-hauge.com/arild-hauge/se-rune-oklunda.jpg, acesso em 
01/06/2012.  
68 Esse anel foi notado em 1599, como tendo uma fórmula legal e o conteúdo da inscrição foi publicada 
em 1700, por Olof Celcius. 
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: uksatuiskilanaukauratu�stafatfurstalaki : 

uksatu�aukaurafiurataþrulaki: 

: inatþriþialakiuksafiuraukauratastaf : 

aukaltaikuiuarRifanhafskakiritfuriR 

: suaþliuþiRakuatliuþritisuauasintfuraukhalkat : 

inþaRkirþusikþitanunr�tarstaþum : 

: aukufakR�hiurtsataþum : 

inuibiurnfaþi : 

Um boi e duas aura {em compensação} {para?} staf
{ou} aura staf {em compensação} para a restauração de 
um local de culto (ví) em uma condição válida pela 
primeira vez; dois bois e quatro aura pela segunda vez; 
mas pela terceira vez, quatro bois e oito aura; e 
suspensão de todas as propriedades, se ele não fizer 
direito. Isso as pessoas têm o direito de exigir, de acordo 
com a lei das pessoas que foi decretada e ratificada antes. 
Mas elas fizeram {o anel, o decreto ou?}, Anund de Tåsta 
e Ofeg de Hjorsta. Mas Vifinn gravou. (BRINK, 2008, p. 
28 – 29)69. 
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69 “One ox and two aura {in fine} {to?} staf {or} aura staf {in fine} for restoration of a cult site (ví) in a 
valid state for the first time; two oxen and four aura for the second time; but for the third time four oxen 
and eight aura; and all property in suspension, if he doesn’t make right. That, the people are entitled to 
demand, according to the law of the people that was decreed and ratified before. But they made {the ring, 
the statement or?}, Anund from Tåsta and Ofeg from Hjortsta. But Vibjörn Carved”,tradução nossa sobre 
a tradução de Stefan Brink. 
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Figura 2: o Anel Rúnico de Forsa, encontrado na aldeia de Forsa, distrito de 
Hälsingland, Suécia70. 

Figura 3: detalhe do Anel Rúnico de Forsa71. 
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70 Imagem retirada de http://www.archeurope.com/index.php?page=the-forsa-rune-ring-photo, acesso no 
dia 01/06/2012. 
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 Esses são dois exemplos de fórmulas legais, produzidas exclusivamente dentro 

de comunidades orais. O primeiro exemplo, de Oklunda é uma confissão feita por um 

certo Gunnar (Kunar), onde ele assume uma culpa (homicídio, talvez?) e busca o Ví de 

Oklunda para se proteger das consequências. Já o Anel Rúnico de Forsa é uma 

regulação da manutenção do Ví e dos pagamentos necessários para regularizar o Ví de 

maneira legal. Nessa inscrição podemos encontrar uma evidência acerca das diferentes 

leis regionais quando somos informados que ao povo é autorizado a demandar de 

acordo com o direito do povo, onde o “direito do povo” nada mais é que o direito do 

land, da terra a qual pertence cada um72. 

Na Hákonar saga Góða, 11, encontramos uma breve descrição da disposição do 

rei Hákon, de sua ênfase nas leis, de como concebe as leis de Gulaþing e Frostaþing 

com a ajuda de seus súditos, mas mantém as leis de Heiðsævis73, que foram concebidas 

previamente por Halfdan Svarti74. A paz era abundante para ambos os fazendeiros e 

mercadores, que ninguém transgredia as propriedades alheias. A saga conta sobre um 

certo Ketil Jamti que junto ao seu povo funda um distrito chamado Jämtland. Seu neto 

funda outro distrito chamado Helsingjaland; se tratavam como suecos. No reinado de 

Hákon, o povo de Jämtland passa a fazer trocas e a amizade cresce junto às chefias 

desses distritos, vindo a se submeter ao rei norueguês, por eles, o povo de Jämtaland, se 

tratarem como noruegueses e não suecos, atraindo o povo de Helsingjaland, através da 

relação de parentesco entre seus fundadores, a fazer o mesmo.  

Referências à tomada de Jämtland para a Noruega são mais tardias que esse 

episódio relatado na Hákonar saga Góða; sabemos que as fronteiras com a Suécia 

sempre foram limitadas pela Kjöl, uma cadeia de montanhas que corta esses territórios, 

do extremo norte em Finnmark até o sul, próximo a região do lago Vaenir, e que vários 
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71 Imagem retirada de: http://www.archeurope.com/index.php?page=the-forsa-rune-ring-detail, acesso no 
dia 01/06/2012. 
72 Perhaps, the most important part of the inscription is the phrase svað liuðir æigu at liuðrétti, ‘that, 
which the people are entitled to demand according to the people’s right’ (hence, the law of the land) 
(BRINK, 2008, p. 29).No caso o autor aqui está indicando o trecho “suaþliuþiRakuatliuþriti”, 
localizado na quinta linha da transcrição. 
73 No original como Gulaþingslög, Frostaþingslög e Heiðsævislög. 
74O próprio Hálfdan Svarti está representado no Heimskringla como um rei legislador: “Hálfdan konungr 
var vitr maðr til jafnaðar ok setti lög ok helt sjálfr, ok lét aðra halda, svá at eigi mætti ofsi steypa 
lögunum; hann gerði ok sjálfr saktal ok skipaði bótum hverjum eptir sínum burð ok metorðum” “O rei 
Hálfdan foi homem sábio, verdadeiro e justo, instaurou leis, as manteve, deixou outros observando-as, 
para que não crescesse forte a tirania onde se fazem as leis; ele mesmo acertou as penalidades e 
compensações segundo o nascimento e distinção a de cada um” (Hálfdanar saga Svarta, 7), tradução 
nossa. 
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distritos passam para o domínio de ambos os lados. É dito na saga que muitas pessoas 

fogem para esses distritos durante as campanhas de Haraldr Hárfagri, que sabemos ter 

sido um período de elevado êxodo a partir da Noruega. O que nos interessa é que está na 

fonte a atitude do rei Hákon em estabelecer leis para esses povos (talvez no mesmo 

sentido da Gulaþing e Frostaþing), diferentes leis para diferentes povos, parece-nos de 

acordo com as produções mais antigas às quais temos acesso, a inscrição rúnica de 

Oklunda e o Anel Rúnico de Forsa. 

Em nenhum momento as sagas se posicionam contra a instituição real75, mas ao 

mesmo tempo em que tornam Haraldr Hárfagri um modelo de grande rei, celebrado 

pelas suas conquistas, também apontam negativamente a sua perseguição e ganância. 

Na saga do rei Hákon Góði76 (Hákonar saga Goða), podemos ver como as atitudes de 

Haraldr são reprovadas pelos seus súditos: em certa situação o rei Hákon leva uma 

proposta para a Frostaþing, de que os noruegueses deviam se tornar cristãos; os 

fazendeiros não esconderam sua revolta pelas propostas apresentadas: todos deveriam se 

deixar batizar; acreditar em apenas um Deus e em Cristo, filho de Maria; abster-se de 

todos os sacrifícios feitos aos deuses pagãos; jejuar e manter santo o sétimo dia da 

semana. Na descrição da saga, as propostas do rei Hákon foram reprovadas por todos na 

assembleia: 

1) ... aquilo era falta de caráter do rei Hákon, como de seu pai e da sua 
família, que eram desagradáveis com a comida, mesmo que eles 
fossem generosos com o ouro (Hákonar saga Góða, 15)77.  

2) Mas se você tomou tal discurso com grande rispidez, trazendo 
querela e tirania78 contra nós, então nos tornamos um bœndr 
fracamente dispostoscolocando-nos todos contra ti e levaremos 
conosco alguns outros chefes, pois, quem sustente isso por nós, por 
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75 Theodore M. Andersson escreveu um capítulo fazendo comparações diversas entre algumas 
Konungasögur e a Egils saga Skallagrímssonar, focando principalmente nas relações políticas da 
Noruega e Islândia e na recepção dessas sagas pelo público ouvinte (ANDERSSON, 2006, p. 102 – 118). 
76 Hákon Góði, ou Hákon, o Bom, foi um rei norueguês que reinou na Noruega no período entre 933/34 – 
960. Filho de Haraldr Hárfagri foi criado na corte do rei Æthelstan (daí o fato dele ser conhecido como 
Aðalsteinsfóstri, filho de criação de Æthelstan). Em troca da devolução das terras, o rei Hákon conseguiu 
o apoio dos seus súditos, que apoiaram sua solicitação do trono. Seu reinado foi marcado por querelas 
com os seus sobrinhos e cunhada, os filhos de Eiríkr Blóðøx e Gunnhild Ozursdóttir, que eram apoiados 
pela realeza dinamarquesa. 
77...þat var skaplöstr Hákonar konungs ok föður hans ok þeira frænda, at þeir váru illir af mat, svá þótt 
þeir væri mildir af gulli. 
78 Grifos nossos. 
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outro lado, a liberdade de nossa crença, prontamente apoiaremos 
(Hákonar saga Góða, 15)79.

É impossível dissociar a imagem de Hákon da imagem de Haraldr Hárfagri. O 

impacto das mudanças políticas feitas pelo seu pai, durante as suas campanhas de 

dominação que privaram os diversos fazendeiros de seus direitos as propriedades 

agrárias, fizeram com quem os seus súditos o questionassem em relação às suas 

ambições de poder.  

Hákon é um dos três reis missionários da Noruega e, apesar de ter falhado em 

instalar o cristianismo na Noruega80, sua força e contingência deriva, em parte, dessa 

popularidade, ao contrário de Óláfr Tryggvason e Ólafr Haraldson (o Santo). Tanto 

Tryggvason quanto Haraldson tiveram uma vida de vikings, guerreiros, acumulando 

desde cedo homens, armas e riquezas. Hákon baseou-se em promessas no apoio de seu 

pai adotivo e de seu aliado mais sólido, o jarl Sigurðr. 

Hákon pareceu ser o rei ideal, ainda mais do que os dois Óláfrs, os 
principais reis missionários. Óláfr Tryggvason tinha parte do carisma 
de Hákon, mas ele era condenado por sua crueldade. Santo Óláfr foi 
um grande herói, se tornando santo em torno do fim da sua vida, mas 
ele foi teimoso em não apaziguar as chefias e foi deposto por seu 
próprio povo81 (BAGGE, 2004, p. 205).�

Hákon se encontra aqui participando de um jogo de poderes necessários à sua 

fixação entre as lideranças norueguesas. Ele vencera uma disputa contra o seu irmão, 

Eiríkr Blóðøx, quando prometera a devolução das posses, o chamado Óðal, que seu pai 

havia tomado. O mesmo rei é ameaçado de perder o seu apoio ao tentar impor o 

cristianismo entre os noruegueses. A relação apresentada nesse caso, entre cristianismo 

e paganismo, pode ser vista como uma disputa de espaços (no caso a própria Noruega) 
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79En ef þér vilið þetta mál taka með svá mikilli freku, at deila afli ok ofríki við oss, þá höfum vér bœndr 
gört ráð várt, at skiljask allir við þik ok taka oss annan höfðingja, þann er oss haldi til þess, at vér megim í 
frelsi hafa þann átrúnað, sem vér viljum 
80 O Ágrip af Noregkonungasögum diz que o rei Hákon se arrepende, na ocasião da sua morte, de ter 
vivido em diversos aspectos como um pagão, merecendo um enterro pagão (pede a Deus que lhe aceite no 
pós-vida). A Historia Norwegiæ diz que ele preferiu um reino terrestre efêmeroa um reino celeste eterno, 
se tornando um apóstata e idólatra. Essas fontes apontam para o fato de que Hákon não conseguiu 
implantar o cristianismo e que teve de se submeter às assembleias para governar. 
81Hakon seems to be the ideal king, more so than the two Olavs, the main missionary king. Olav 
Tryggvason has some of Hakon's charisma but is blamed for his cruelty. St Olav is a great hero, becoming 
a saint towards the end of his life, but is too stubborn to placate the chieftains and is deposed by his own 
people. 
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onde as fronteiras colidem na autoridade das chefias regionais: Hákon, caso triunfasse 

em instaurar o cristianismo, seria autoridade única, inquestionável como promotor da 

nova religião, enquanto os chefes pagãos teriam sua autoridade enfraquecida por serem 

muitos. O que se manifesta na Frostaþing é a demanda de poderes paralelos ao do rei, 

que deveria provar que é fiel a esses chefes, participando dos ritos pagãos, ele mesmo 

bebendo sangue e comendo carne de cavalo. Mais que isso, a Frostaþing quer o 

sacrifício porque seu pai assim o fazia, além de ser o dever de todo chefe tomar parte 

desse rito. 

Essa comparação entre as sagas, que diz respeito às atitudes entre pai e filho, 

pode nos informar muito sobre a instituição real e as relações marciais: enquanto 

Haraldr Hárfagri unificou várias regiões em torno de seus poderes e distribuiu a 

administração delas entre seus seguidores, Hákon Góði negociou sua aceitação como 

líder com os seus súditos, correndo o risco de ser rejeitado; posteriormente, se não 

tivesse acatado as decisões da assembleia, provavelmente enfrentaria um período 

turbulento de conflitos. Seu pai se arriscou numa empreitada de conquistas, para a qual 

não negociou com a assembleia, os bændr e os homens-livres em geral, porém 

reposicionou todo um corpo administrativo, redimensionando poderes dos antigos reis 

para os novos jarlar e hersir. Quando enfim terminou seu projeto, ele não possuía 

forças suficientes para impedir um confronto interno entre os seus filhos e os 

administradores que havia designado82. Hákon Góði devolveu os antigos direitos 

referentes à posse de terra e implementou um sistema de recrutamento e defesa 

chamado leiðangr. No entanto tanta dependência do suporte legal pode obscurecer, na 

saga, o seu caráter bélico, sendo necessária a introdução da figura de um velho mentor 

(advindo da época de seu pai). 

Se por um lado os reis e as chefias podem ser desafiados nas assembleias, no 

conflito guerreiro eles devem ser firmes; a noção geral de chefia guerreira está 

metamorfoseada aqui sob a figura do bando. Em dúvida se deveria fugir dos inimigos 

em momentos antes da batalha de Fræðaberg, Hákon precisa ser admoestado por um 

velho guerreiro, que deve ensinar ao rei o verdadeiro papel de um líder: 

���������������������������������������� �������������������
82 O sucessor de Haraldr Hárfagri foi seu filho, Eiríkr Blóðøx.  
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Eu estive em algumas batalhas com o rei Haraldr, vosso pai, ele estava 
lutando algumas vezes contra muitas hostes, algumas vezes contra 
poucas; ele sempre obteve vitória; eu nunca o ouvi procurar um 
conselho, que seus seguidores saibam quando fugir. Nós devemos, e 
não você controlar esse saber [o de fugir], rei nisso nos parece termos 
um líder vivaz; você deveria ter, e tem, nosso apoio (Hákonar saga 
Góða, 23)83. 

Esse é um velho guerreiro irredutível, de fato. Podemos notar nas sagas a 

coexistência entre o que Gilles Deleuze e Félix Guattari costumam chamar de 

Nomadismo e Estado, encapsulados nesse pequeno momento entre o rei Hákon e esse 

Egil Ullserk8485. O rei Hákon faz parte de uma monarquia que tenta cada vez mais 

estabilizar e burocratizar seus poderes, uma monarquia que vai se tornar cristã e adquirir 

feições similares ao feudalismo da Europa Central (mudanças essas que não se 

completam na Era Viking86). Hákon, como primeiro rei cristão, já poderia anunciar nas 

narrativas as mudanças que viriam para a centralização do poder e a burocratização do 

Estado; entretanto ele não pode escapar aos mecanismos guerreiros nos quais baseia 

seus próprios poderes. É sintomático que a morte de Egil Ullserk seja similar à morte de 

Hákon Góði: “Por isso eu esperei por um tempo impacientemente, pois essa paz foi 

muito extensa, que eu fosse morrer de velhice em minha palha (cama); porém eu prefiro 

cair em batalha e seguir meu líder; sei que agora deve ser esse o caso” (Hákonar saga 

Góða, 23)87. 
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83Var ek í nökkurum orrostum með Haraldi konungi, feðr yðrum, barðisk hann stundum við meira liði, 
stundum við minna; hafði hann jafnan sigr; aldri heyrða ek hann leita þess ráðs, at vinir hans skyldu 
kenna honum at flýja. Munum vér ok eigi þér þat ráð kenna, konungr, þvíat vér þykkjumk eiga höfðingla 
röskvan; þer skuluð ok eiga trausta fylgð af oss. 

�Camisa-de-Algodão.�
85 “Os descendentes de Héracles, Aquiles, depois Ajax, têm ainda força suficiente para afirmar sua 
independência frente a Agamenon, o homem do velho Estado, mas nada podem contra Ulisses, o nascente 
homem do Estado moderno, o primeiro homem do Estado moderno. E é Ulisses quem herda as armas de 
Aquiles, para modificar-lhes o uso, submetê-las ao direito de Estado, não Ajax, condenado pela deusa a 
quem desafiou, contra quem pecou” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 16 – 17). 
86 Sverre Bagge (2010, p.379 – 387) argumenta que apesar das transformações que começam a ocorrer em 
relação a organização das monarquias norueguesas de 900 em diante, as transformações necessárias no 
campo dos corpos guerreiros, legais e religiosos só vão estar concluídas no período de guerra civil entre 
1130 – 1240. No campo guerreiro, nós temos a continuidade de um sistema baseado no recrutamento do 
povo, complementado por uma elite guerreira, baseada na infantaria e não na cavalaria, como acontece na 
Europa Central, onde a Cavalaria se torna uma elite guerreira profissional. A mudança religiosa e o 
fortalecimento da igreja são responsáveis pela organização da burocracia que contribui para a 
centralização do poder monárquico e das riquezas em terra, além de oferecer novos modelos políticos 
para os reis, principalmente no campo legal, onde o direito romano compete com os antigos sistemas 
legais regionais. 
87Þat óttuðumk ek um hríð, er friðr þessi inn mikli var, at ek mynda verða ellidauðr inni á pallstrám 
mínum; en ek vilda heldr falla í orrostu ok fylgja höfðingja mínum; kann nú vera, at svá megi verða. 
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 Egil morre em batalha e é enterrado em um barco, junto aos seus companheiros 

de batalha e com suas armas. De maneira parecida, preparando-se para a batalha de 

Fitjar (norte de Stórð), o rei veste sua cota-de-malha, embainha sua espada Kvernbítr 

(moinho-mordedor), coloca seu elmo brilhante na cabeça, uma alabarda na mão e o 

escudo ao seu lado, se posicionando junto aos seus guardas e fazendeiros aliados apenas 

para assumir um maior risco durante o conflito. O rei joga fora sua armadura no começo 

da batalha e um dos seus poetas joga um capuz sobre o rei para que seu elmo não chame 

atenção; abandona até mesmo seu escudo, usa sua espada com ambas as mãos enquanto 

responde aos chamados dos inimigos, e é alvo de uma flecha que vem a lhe matar no 

fim da batalha (não sem antes, claro, afugentar seus inimigos). No poema elegíaco 

Hákonarmál encontramos o líder desfrutando a alegria da batalha junto aos guerreiros 

que lhe juraram aliança: “Se despiu de suas proteções,/atirando ao campo sua 

armadura,/senhor dos valorosos,/pronto para lutar apropriadamente./Divertiu(-se) com 

os chefes jurados,/a terra deveria proteger/o senhor disposto,/pôs-se embaixo do elmo 

dourado”88(Hákonarmál, 4). O rei Hákon é enterrado apenas com seu equipamento 

guerreiro, sendo a glória conservada pelo poema, sua única riqueza que sobrevive após 

sua morte. 

 Fizemos uma rápida análise de duas sagas do Heimskringla; nelas o rei Haraldr 

Hárfagri é uma figura conquistadora, abusiva e impiedosa, enquanto seu filho, Hákon 

Góði, reina pressionado pelos seus súditos. Ambos não possuem nenhuma autoridade 

que não seja a negociação com seus seguidores, Haraldr com seus guerreiros e Hákon 

com seus súditos (ainda que eles não atinjam extremos, paralelarmente ambos são reis 

guerreiros e legisladores; o que ocorre é a exacerbação dessas facetas em cada 

representação). A maneira como eles procedem a essas negociações, é o que julgam as 

sagas, o primeiro de maneira negativa e o segundo de maneira positiva. A bondade de 

Hákon diz respeito justamente a seus ajustes com o povo sobre o qual reina: para nós há 

uma oposição de representações entre os dois reis, que se repete novamente nas 

Konungasögur de Magnús inn Góði (Magnúss saga ins Góða) e Haraldr Harðraði 

(Haralds saga Sigurðarssonar). 
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88Hrauzk ór hervôðum,/hratt á völl brynju/vísi verðungar,/áðr til vígs tœki./Lék við ljóðmögu,/skyldi land 
verja/gramr enn glaðværi,/stóð und gollhjalmi. 
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 Magnús inn Góði89 foi filho do Santo Óláfr e reinou após a revolta que culminou 

na batalha de Stiklarstaðir, na qual prevalece a facção dos bændr, liderada por Kálfr 

Árnason, Þórir Hundr e Hárekr de Þjótt. Sendo aconselhado pelos vitoriosos dos 

conflitos que destronaram seu pai, o rei Magnús teve o suporte de sua madrasta, a rainha 

Ástríð, para ir reclamar o trono da Noruega. Sendo aceito na Eyraþing, em Kaupang 

(próximo a Níðaros), o rei Magnús seleciona sua hirð e quando começa o recrutamento 

de homens e navios percebemos sua boa aceitação. Seu opositor era o rei Sveinn 

Álfífuson, que para tentar reduzir a crescente influência do jovem rei Magnús, passa a 

recrutar em Hörðaland, mas por sua vez não consegue alcançar um bom número frente à 

popularidade de Magnús. Sem apoio para a sua empreitada guerreira, seu rival decide ir 

para a Dinamarca, onde divide o trono com o rei Hörðaknútr. 

 À parte daquilo que é relatado sobre sua infância, sabemos que um conselho 

formado pelos vencedores da batalha de Stiklarstaðir fora formado para governar junto 

ao rei que deveria ter entre dez e onze anos90; acreditamos que esse mesmo conselho ao 

tenha sido responsável pelo apoio ao trono, já que depois da morte do Santo Óláfr, 

quem passara a governar, de fato, eram esses homens, entre eles os líderes da facção dos 

bændr (em especial Kálfr Árnason e Hárekr de Þjótt): “O fato de que o rei Magnús 

tomou o reino junto à boa vontade do povo, no começo era a causa de muita angústia, 

pois começara a reinar tiranicamente por causa da sua juventude e a ganância dos 

conselheiros” 91 (Ágrip af Norégskonungasögum, 35). 

 Para se livrar dessa limitação, o rei Magnús entrega seu próprio machado e incita 

um tal Ásmundr Grankelsson a assassinar Hárekr (o que mais tarde torna-se uma 

vendetta entre ambas as famílias envolvidas)92; Kálfr, temendo alguma retaliação por ter 

tomado parte na revolta contra o santo Óláfr, foge da Noruega, indo saquear a Escócia, 
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89 Magnús inn Góði,“o Bom”, é um rei que assumiu o trono ainda jovem, sendo aconselhado por um 
conselho de homens composto pela facção que previamente havia lutado contra seu pai, o santo Óláfr. Ele 
reinou efetivamente entre 1035 e 1047, após a morte de Knútr inn Ríki, “o Grande”, reinado esse que foi 
marcado por acordos de paz com Hörðaknútr da Dinamarca e conflitos com Sveinn Úlfsson, que assume a 
liderança da Dinamarca depois da morte de Hörðaknútr. 
90 Podemos encontrar referências à idade do rei Magnús na ocasião da sua chegada na Noruega no Ágrip 
af Norégskonungasögum e na Historia de Antiquitate Regum Norwagiensium. 
91En Magnús konungr tók við ríki með alþýðu þokka of síðir, þóat með margs angri væri fyrst, þvíat hann 
hóf ríki sitt með harðræði fyr œsku sinnar sakar ok ágirndar róðuneytis 
92Magnúss saga ins Góða, 12.  
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Irlanda e as Hébridas93. Logo Magnús passa a perseguir todos os que haviam 

participado da mesma revolta, aliados à facção dos bændr: 

O rei Magnús tomou como sua Vigg, que era propriedade de Hrútr, e 
Kvistaðr, que era propriedade de Þorgeirr, bem como Egg com todas 
as finanças que previamente pertenciam a Kálfr, e muitas outras 
grandes propriedades ele tornou assentamentos reais, que até então 
havia pertencido ás hordas bóndi que lutara em Stiklarstaðir. Ele 
assim fez e impôs pesadas penalidades para os homens que lutaram 
contra o rei Óláfr naquela batalha, alguns ele expulsou da região e de 
alguns ele tomou compensação financeira; de outros ele cortou o 
gado. Assim os bœndr começaram a discutir e falar entre eles: que 
planeja esse rei, violando nossas leis, as quais o rei Hákon, o Bom, 
apontara? Não deve ele saber, que nós nunca toleramos injustiça? Ele 
tomará o mesmo destino que seu pai e outros chefes, os quais nós 
levamos à morte, quando nos cansamos de tanto autoritarismo e 
ilegalidade94 (Magnúss saga ins Góða, 15). 

 A bondade de Magnús ocorre quando ambas as partes, o rei e os bændr, fazem 

suas pazes: ouviu conselhos de “homens sábios”, incluindo o escaldo Sigvatr Þórðarson, 

que através do poema Bersöglisvísur, o qual dava exemplos dos reinados de antigos reis 

noruegueses, convence o rei Magnús a agir pelas leis, o que ele faz escrevendo um 

código que fora mantido em Throndheim e é chamado Grágás; é essa ação que o faz 

popular entre os seus súditos. 

 Depois da morte de Hörðaknútr, Magnús recruta os homens e prepara seus 

navios para tomar posse da Dinamarca, já que o acordo entre os dois reis era que, vindo 

um a falecer primeiro, o reino passaria ao outro. Sendo aceito formalmente na 

Dinamarca, mais tarde ele tem de lutar contra um súdito, Sveinn Úlfsson, neto de 

Sveinn Tvéskegg. Na batalha da Charneca de Hlýrskóg, onde o rei luta contra os 

Wends95, é dito que o rei joga fora sua armadura e empunha o machado do seu pai, Hel, 

com as duas mãos, golpeando enquanto avança à frente de todos os seus 
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93 Na Magnúss saga ins Góða, 14, é dito que o rei Magnús começara a tratar Kálfr friamente e depois de 
uma visita a Stiklarstaðir o rei passa a desconfiar que o algoz de seu pai fora o próprio Kálfr, daí a razão 
da fuga deste. 
94 “Magnús konungr kastaði eigu sinni á Viggju, er Hrútr hafði att, ok Kviststaði, er Þorgeirr hafði átt, svá 
ok á Eggju ok á alt þat fé, er Kálfr átti eptir, ok margar aðrar stórar eignir lét hann þá falla í konungsgarð, 
þær er þeir höfðu átt, er fallit höfðu á Stiklarstöðum í bónda liði; hann gerði ok við marga þá menn stórar 
refsingar, er í þeiri orrostu höfðu verit í mót ólafi konungi, suma rak hann af landi ok af sumum tók hann 
stórfé; fyrir sumum lét hann bú höggva. Þá tóku bœndr at gera kurr ok mæltu sín í milli: hvat mun 
konungr þessi fyrir ætla. er hann brýty lög á oss, þau er setti Hákon konungr inn góði? Man hann eigi þat, 
at vér höfum jafnan eigi þolat vanréttit? Mun hann hafa farar föður sín eða annarra höfðingja þeira, er vér 
höfum af lífi tekit, þá er oss leiddisk ofsi þeira ok löglausa”, tradução nossa. 
95 Nome dado aos povos eslavos ocidentais, estes que viviam na costa sul do mar Báltico, entre o rio Oder 
e o Elba (HOLMAN, 2009, p. 289). 
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companheiros96. Na batalha de Árós, o rei com sua guarda real, reforçam a parede de 

escudos durante o conflito naval, para depois abordar o navio de Sveinn Úlfsson, 

movimento que lhe garante a vitória. 

Haraldr Harðraði97 segue uma ideia de realeza deveras diferente. Fugindo da 

batalha de Stiklarstaðir, ele se torna chefe dos guardas de Garðaríki, servindo o rei 

Jarizleif. Depois de algum tempo, Haraldr ingressa como mercenário na guarda 

Varegue98, onde faz sua fortuna, saqueando as costas do Mediterrâneo. Seu sucesso na 

guarda se dá na maneira como ele luta, sempre apaixonadamente99 à batalha, já que ali 

deveria vencer ou morrer. Seu ímpeto era tão esperado, que na saga quando é narrado 

um cerco à uma cidade fortificada (não é especificada qual seria nem sua localização), o 

rei decidindo esperar por uma oportunidade que lhe desse vantagem para a invasão, não 

antecipa a frustração de seus homens, que iniciam o ataque de qualquer maneira, nessa 

ocasião, Hálldorr, guerreiro fiel ao rei, responde que nenhum homem iria segurar o 

estandarte de um rei tímido100. Além desses saques, Haraldr como parte da guarda 

Varegue, tem acesso ao pólútasvarf, tesouro que os mercenários podiam tomar quando 

um imperador morria. Ao contrário de Magnús que teve como base de seu reinado o 

acordo com os bóndi, Haraldr utilizou essas riquezas para financiar sua lealdade. Um 

acordo é arranjado para a divisão do reino da Noruega, na medida em que é dividido 

também o tesouro de Haraldr com Magnús101. 

���������������������������������������� �������������������
96 Arnórr Jarlaskáld, diz no seu poema que o rei trocara sua proteção, por “orgulho em batalha” (Magnúss 
saga ins Góða, 28). 
97 Haraldr Harðraði, ou Tirano, foi um rei norueguês que reinou entre 1046 e 1066 (chegando a dividir o 
trono com seu sobrinho, Magnús Óláfsson); segundo a Haralds saga Sigurðarssonar, ele era irmão do 
Santo Óláf e o acompanhou na batalha de Stiklarstaðir, onde foram derrotados. Haraldr foge para o 
Oriente e integra a guarda Varegue, vigiando as rotas marítimas bizantinas. Ele passa a dividir o reino da 
Noruega com o seu sobrinho, o rei Magnús inn Góði, enquanto se dedica ao saque viking, principalmente 
na Dinamarca. Em uma aliança com o jarl Tóstig, ele se aproveita dos momentos de instabilidade entre os 
ingleses e tenta dominar a Inglaterra, vindo a morrer na batalha da ponte de Stamford. 
98 Podendo ser também chamados de “Varangos”. “A origem do termo “varangos” (em nórdico antigo 
Væringjar; em grego �������� [Bárangói]) não é certa; uma forte possibilidade é que o termo designasse, 
no princípio, um grupo que jurara aliança e fidelidade. Os gregos do medievo denominavam os bárbaros 
do norte, normalmente russos ou tauroscitas, sem uma distinção étnica clara e, a partir do séc. X, a 
palavra �������� passa a ser aplicada em geral aos guerreiros mercenários vindo do norte, vindo da 
Escandinávia e Rússia” (MOOSBURGUER, 2009, p. 120).
99 A palavra é Yfir. 
100Haralds saga Sigurðarsonar, 9. 
101Haralds saga Sigurðarsonar, 21. Esse acordo é descrito nos capítulos 20 à 25, da seguinte maneira: no 
capítulo 20 sabemos dos atributos físicos e financeiros de Haraldr e de como ele possuía um tesouro 
majestoso que jamais havia sido visto na Noruega; no capítulo 21 o acordo é mediado entre o rei Magnús 
e Haraldr, com a proposta da divisão do território e do tesouro; no capítulo 22, Haraldr corta suas relações 
de amizade com Sveinn Úlfsson, este que sendo acusado de traição, tenta assassinar Haraldr enquanto 
acampavam juntos, tentativa frustrada pois Haraldr havia previsto tal ação; no capítulo 23, em um 
banquete, Magnús distribui presentes e armas aos homens de Haraldr, lhe entrega o título de rei 
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Depois da morte de Magnús, o caráter imperioso de Haraldr Harðraði, começa a 

cercar novamente os bóndi; ele prepara armadilhas para os seus opositores e negligencia 

acordos com seus súditos. O ápice da discórdia entre o poder dos fazendeiros e o poder 

real, está representado pelo assassinato de Einar Þambarskelfi e seu filho Einðriðr102. As 

ações do rei Haraldr eram contestadas por Einar, que representava os homens de 

Þranðheimr, ele que detinha um grande conhecimento das leis. Como consequência de 

sua oposição, Einar tinha de andar sempre com uma larga companhia de homens e se 

movimentando em navios preparados para a guerra. Utilizando-se de um caso que 

envolvia um homem ligado a Einar, o rei o atrai para o salão real103, para que sua 

companhia assassine pai e filho, fazendo com que os bóndi percam sua liderança.  

Ao contrário das revoltas que aconteceram anteriormente, Haraldr as impedia 

atacando diretamente seus líderes e conseguindo acordos de paz com os chefes 

distritais104. Haraldr Harðraði é um rei representado sempre de maneira talentosa para o 

combate, dono de feitos marciais notáveis dentro das sagas, mas a sua relação com o 

poder real se dá da mesma maneira que Haraldr Hárfagri, em uma cooptação dos 

poderes administrativos (com a diferença de que ele financiou a aquisição de seus 

poderes, enquanto Hárfagri conquistou-os pela guerra), desafiando sua oposição, que 

em última instância acabava sendo morta. 

No combate, as descrições da vida de Haraldr são ricas e detalhadas, em suma, a 

saga o representa como um guerreiro impetuoso e inteligente em batalha: “O rei Haraldr 

jamais fugiu da batalha, mas ele frequentemente procurou tomar precauções contra 

forças esmagadoras que ele havia de enfrentar” (Haralds saga Sigurðarsonar, 99) 105. 

Em certo combate, protegido por um grupo confiável de guardas, o rei assiste a 

cavalaria inglesa ser repelida pelos guerreiros noruegueses que rechaçam as investidas 

inglesas com lanças plantadas no chão, enquanto um aliado, junto a seu bando, auxilia 

seus guerreiros a manter sua posição e parte do resto das hostes que ficara para trás 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������

(conservando para si, algumas prioridades e regalias) e eles partem em boas estimas um pelo outro; no 
capítulo 24, eles dividem o tesouro, mas Haraldr não deixa passar a oportunidade de declarar a sua 
superioridade financeira sobre Magnús; no capítulo 25, é narrado que começaram a haver adversidades 
entre os dois e que alguns homens maliciosos se apressaram em “plantar más ideias” entre os reis. 
102Haralds saga Sigurðarsonar, 43 e 44. 
103Konungasgarð. 
104 Nesse caso em particular, seu cunhado, Finn Árnason, promete ajuda em troca do perdão de Kálfr 
Árnason, antigo líder dos bóndi que fugira do rei Magnús. 
105Haraldr konungr flýði aldrigi ór orrostu, en opt leitaði hann sér farboða fyrir ofrefli liðs, er hann átti við 
at eiga. 
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marcha de maneira acelerada para reforçar a parede de escudos que deve prevalecer dos 

ataques daqueles “homens orgulhosos em seus cavalos armadurados” 106. 

No dia anterior, desafiado dentro das paredes de York, Haraldr debate com seus 

homens se deveria avançar contra o inimigo, abreviando o conflito, mas a custo de uma 

desvantagem numérica, ou recuar (ideia dada por seu aliado Tostig Godwinsson, irmão 

e inimigo do rei inglês) para junto de seus barcos, onde estaria com suas hostes em 

números íntegros, bem armados e protegidos pelos barcos. Haraldr Harðraði decide por 

enviar mensageiros, convocado a hoste que ficara protegendo os barcos noruegueses 

nessa invasão ao reino inglês, enquanto aqueles que estavam em York iriam se dirigir 

para o que ficou conhecido como a “Batalha da Ponte Stamford”, de 1066. 

 De repente, parte da parede de escudos falha, o rei avança para compensar sua 

parede de escudos. Tomado por um frenesi guerreiro107, ele avança sobre os inimigos, 

golpeando com ambas as mãos; nenhum escudo ou armadura aguentava tais golpes. 

Lutando freneticamente, o rei tomba por uma flecha inglesa, seus reforços chegam 

cansados, lutam com igual êxtase apenas para tombarem exaustos de seus esforços ou 

pelos golpes inimigos que miram em suas arruinadas armaduras, pois em sua loucura, 

eles esquecem sua própria proteção com seus escudos. Quando perguntados por 

rendição, eles bradam que deveriam morrer com seu chefe, tombando em batalha após a 

queda do estandarte real. Nessa breve descrição das situações que ocorrem e precedem a 

Batalha da Ponte de Stamford, podemos observar a execução da marcialidade, o 

exercício guerreiro, bélico, parte integrante da vida desses homens, que se expressam 

dentro de uma miríade de relações e símbolos diversos: a recusa em recuar, quando isso 

se apresenta como opção mais segura, a aparente imobilidade de uma parede de 

escudos, que, no entanto, é movida pelas hostes auxiliares de Tostig Godwinsson, ou 

pelo rei, que avança furioso, repondo o guerreiro ausente (há uma mobilidade mesmo na 

imobilidade) ou os guerreiros que acompanham seu rei, tombando em batalha, negando 

a rendição. 

Em ambas as sagas são relatados milagres e intervenções do santo Óláfr: 

sabemos que o conhecimento desses milagres se espalhou por toda Escandinávia108, 

���������������������������������������� �������������������
106 Como Haraldr chama os homens de Harold Godwinsson.
107 O termo aqui utilizado é “Óðr”, indicando loucura; iremos examinar o termo com atenção no segundo 
capítulo. 
108Magnúss saga ins Góða, 20. 
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sendo um dos motivos que Magnús fora aceito na Dinamarca. Após a batalha da 

Charneca de Hlýrskóg, com a benção do Santo Óláfr, doze homens passaram a aplicar 

curativos nos guerreiros, salvando a vida dos feridos; no mesmo capítulo é declarado 

que Magnús não pode ser vencido em combate, pois seu próprio pai o protegia no 

combate109. Haraldr é solto de seu cativeiro por um milagre, pois havia uma capela na 

mesma rua em que ele estava preso e uma mulher que fora agraciada pelo santo, socorre 

o varegue110. Magnús sonha com seu pai, que lhe dá uma escolha: reinar como o maior 

dos reis na terra, mas com poucas possibilidades de expiar pelos seus pecados, ou segui-

lo111; pouco depois de acordar, Magnús morre para seguir seu pai. Guthormr pede ajuda 

a Deus e o santo Óláfr para vencer a batalha contra o rei irlandês Margaðr112. Um 

determinado conde dinamarquês não quis manter santo o dia de Óláfr e mandou sua 

criada preparar pão, enquanto ela chorava, o pão virou pedra e o conde ficou cego113. 

Um aleijado que ficava sentado na ponte de Londres recebeu a visita de um estranho 

que lhe fez andar e o acompanhou até certo ponto, vindo a desaparecer depois (sendo 

ele o próprio Óláfr)114. Por fim, Haraldr sonha com a cidade de Níðarós e nela Óláfr lhe 

fala em poema, que uma morte santa se tem em casa, mas a morte pela sua ganância não 

deve ser culpa divina115. 

É interessante como o santo protege a ambos, mas sua predileção é clara pelo 

filho, inclusive a proteção em batalha é entregue a Magnús, tornando-o invencível na 

batalha contra os Wends. Qualquer ambição de recuperar os antigos domínios de Knútr, 

o grande (Inglaterra e Dinamarca), foi abandonada, pois Deus havia lhe provido apenas 

com a Noruega. Tendo o reconciliamento como papel principal de sua política, Magnús 

entrega a Dinamarca para Sveinn, já Haraldr, falhando em reconquistá-la após a morte 

do sobrinho, volta seu olhar para a Inglaterra, depois que Tóstig lhe convida a se 

revoltar contra Harold Godwinsson. As sagas não só narram às vidas dos reis, mas 

selecionam um conteúdo que os caracteriza de maneiras diferentes, elevando a figura de 

Magnús, um rei disposto a negociações com seus súditos e buscando uma harmonia 

política, em oposição a Haraldr, um monarca aventureiro, malicioso, que eleva sua 

autoridade em oportunidades escusas e reina com perfídia. Haraldr sucumbe pela sua 
���������������������������������������� �������������������
109Magnúss saga ins Góða, 28. 
110Haralds saga Sigurðarsonar, 14. 
111Haralds saga Sigurðarsonar, 28. 
112Haralds saga Sigurðarsonar, 55. 
113Haralds saga Sigurðarsonar, 56. 
114Haralds saga Sigurðarsonar, 57. 
115Haralds saga Sigurðarsonar, 82. 
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própria ganância; é exatamente a harmonia entre a conquista e a divisão, que as sagas 

procuram promover e que buscamos apontar nas oposições Haraldr Hárfagri x Hákon 

Góði e Magnús inn Góði x Haraldr Harðraði116.  

Os limites da marcialidade na Era Viking 

A marcialidade não é a guerra como própria atividade em si, mas uma relação 

que pode ser usada para legitimar uma autoridade, mesmo frente a súditos rebeldes. Ela 

fazia parte das relações sócio-políticas que se apresentavam nesse período escandinavo, 

uma rede de vínculos que, estando em um momento de indefinição entre a máquina de 

guerra e a sua captura pela formação do Estado se apresenta, nas sagas, dentro de laços 

de afetos e paixões. Ela é a exterioridade dessa máquina, onde o poder da chefia desses 

bandos não conta com nenhuma garantia de conservação de poderes, além do seu 

próprio prestígio frente aos seus companheiros, que deve ter aprovação nas Þings, as 

assembleias, ou algum outro tipo de cooptação que garanta a continuidade de seus 

poderes. 

Na sua análise das sociedades germânicas da antiguidade, Dominique 

Barthélemy descreve uma situação que pode ser compartilhada em nosso recorte: 

...esses guerreiros não devem obediência estrita, automática a um 
chefe, a um Estado digno desse nome. Certamente, para mobilizá-los, 
a pressão social é forte – e por causa dela, a raridade de certos bens. 
Mas é sempre necessário que eles partam e guerreiem de sua plena 
vontade, e por uma virtude da qual eles têm o mérito pleno que os 
honra. A virtude do guerreiro é a ideologia de sociedades nas quais o 
poder dos chefes, sem ser insignificante, permanece medíocre 
(BARTHÉLEMY, 2010, p.31) 117. 
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116 Theodore M. Andersson (2006, p. 86 – 101) escreveu exatamente sobre a existência de uma oposição 
entre o rei Magnús e Haraldr em uma saga do Morkinskinna. Ainda que haja diversas diferenças com a 
nossa fonte, nos parece que o sentido é o mesmo, o da promoção de diferentes ideologias sobre a 
monarquia norueguesa, sendo preferível a política conciliatória do primeiro. 
117 O trabalho de Dominique Barthélemy diz respeito à Cavalaria franca, onde ele examina as origens da 
Cavalaria. Sua pesquisa inclui o Cavalier (pessoa montada a cavalo), Cavaliere (agrupamento), 
Cavaliéres (os hábitos e costumes) e o Chevalier (membro da Cavalaria). Para estabelecer essas origens, 
Barthélemy faz uma breve análise da Guerra das Gálias (Commentarii de Bello Gallico) de Júlio César e 
a Germânia (De Origine et situ Germanorum) de Tácito. 
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Quando estamos tratando da marcialidade entre os povos germânicos, essa 

valentia é provocada pelo próprio sentido de honra ou medo da desonra. O seu prestígio, 

sustentação de seu próprio poder, depende dessa honra, a exaltação de sua coragem, 

força e destreza em armas, ao mesmo tempo em que fixa ao seu redor sua guarda, a 

hirð, também lhe mantém submisso as mesmas ações da qual estão sujeitos aqueles que 

lhe protegem e junto a ele (ou por ele) lutam. São todos esses guerreiros atraídos pela 

honra, que cultivam para si, um atributo social que depende da aceitação de todos com 

quem dividem o mesmo espaço. Dominique Barthélemy escreve sobre essa função de 

chefia guerreira: “Os chefes se impõem pelo exemplo e não por um comando 

verdadeiro, um imperium à moda romana. Para conduzir a tropa é necessário que lutem 

na frente, que atraiam os olhares e forcem a admiração com seu exemplo persuasivo” 

(BARTHÉLEMY, 2010, p. 43). 

 Em 1062, após a batalha do rio Níz, é dito que os homens comentavam sobre a 

batalha e quando perguntado sobre quem se destacara mais no conflito, o consenso era 

que o jarl Hákon era o melhor guerreiro, mais habilidoso e de boa ventura, que ele 

mesmo havia conseguido a vitória; eis que o rei Haraldr adentra o salão onde essa 

conversa estava acontecendo e lamenta: “agora todos aqui querem ser conhecidos como 

Hákon” (Haralds saga Sigurðarsonar, 69). Fato é que as relações com seu próprio jarl

se tornam complicadas118 e eles lutam entre si algum tempo depois; se Hákon morre 

pelas mãos de Harald Harðraði, não é contado. 

 Observamos que as sagas criam juízo de valor sobre a vida dos reis que narram; 

são bons e tiranos na medida em que escolhem como vão exercer o seu poder. Mas uma 

das justificativas do exercício de seus poderes depende amplamente das oportunidades 

guerreiras e dos ganhos possíveis a partir dessas situações, sendo a maior parte delas 

relacionadas à Dinamarca. Se prestarmos atenção ao Haraldskvæði, poema 

contemporâneo às conquistas de Haraldr Hárfagri e presente na saga que narra a vida do 

mesmo rei, veremos que a batalha de Hafrsfjörðr é travada contra oponentes que estão 

localizados na parte oriental da Noruega (e não chefias independentes na região 

ocidental, como a saga nos leva a crer), e que devem ter tido apoio das chefias 

dinamarquesas que controlavam ou tinham influência política na região costeira do 
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118 É dito que Hákon mantinha amizade com Svein Úlfsson, rei da Dinamarca na época em que a 
animosidade com o rei da Noruega resultava em saques e pilhagem nos território um do outro e em 
diversas batalhas, antes que selassem a paz. 
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sudoeste norueguês (KRAG, 2008, p. 647). A saga de Haraldr Hárfagri se concentra em 

narrar os conflitos entre as chefias norueguesas e suas batalhas internas, mas ignora a 

presença e participação dinamarquesa, que fora importante no financiamento e 

fornecimento de guerreiros para impedir o avanço do rei sobre as regiões de domínio 

dinamarquês.  

 Na Hakonar saga Góða, 6 - 8, o rei Hákon repele vikings dinamarqueses para 

Halland e Jutland, passando a saquear esses territórios na perseguição desses homens.  

O rei Hákon Góði passa boa parte de seu tempo saqueando a Dinamarca; suas medidas 

de defesa foram pensadas para se proteger contra os chefes dinamarqueses e mesmo os 

conflitos com os seus sobrinhos. Tiveram envolvimento dinamarquês, já que 

forneceram o apoio necessário para que os filhos de Eiríkr Blóðøx pudessem lutar. Isso 

permite que a saga crie um cliché em torno da belicosidade ferrenha dos noruegueses: 

na Batalha de Fræðaberg, todos os dinamarqueses fogem, deixando que o conflito seja 

resolvido entre os noruegueses119; mais tarde, nos momentos anteriores a Batalha de 

Fítjar, o rei Hákon pergunta aos seus súditos se deveriam lutar:  

“Então quando os homens consideraram compreender, aquilo que é 
desejo do rei, então muitos responderam, disseram, que preferiam 
perecer com honra, a fugir desses fracos dinamarqueses, disseram, que 
repetidas vezes eles tiveram angariando vitória, mesmo quando 
estiveram lutando contra muitas hostes” 120 (Hákonar saga Góða, 28). 

�

A vida de Magnús também fora cruzada por conflitos semelhantes. Quando 

jovem, um acordo de paz mútua com o rei dinamarquês Hörðaknútr fora arranjado. 

Quando ele tomou domínio da Dinamarca, Sveinn Úlfsson se fez rei e liderou uma 

rebelião que levou ao saque e reides mútuos de ambos os territórios. Entre a Batalha de 

Árós e a de Helganess, (Magnús saga íns góða, 30 – 33), Magnús arrasou a Zelândia, 

Scania e Funes, terras que se rebelaram, e que deram suporte ao rei Sveinn. Contudo é 

com o rei Haraldr Harðraði que a promoção guerreira assume uma permanência mais 

destacada nas narrativas. Haraldr saqueia a Dinamarca junto a Magnús e tenta retomá-la 

do controle de Sveinn, o que não conseguirá por não ter apoio interno suficiente das 
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119 Hákonar saga Góða, 24 – 25. 
120En er menn þóttusk skilja, hversu konungr vildi vera láta, þá svöruðu margir, sögðu, at heldr vildu falla 
með drengskap, en flýja fyrir Dönum at óreyndu, sögðu, at opt höfðu þeir sigr fengit, þá er þeir höfðu 
barizk við minna lið. 
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chefias dinamarquesas, que preferem entregar seu auxílio a Sveinn, um rei que já os 

acompanhava há mais tempo. Ele chega a liderar expedições saqueadoras, Haralds saga 

Sigurðarsonar, 35, mas foi com a campanha na Inglaterra que ele deve ter oferecido 

maiores oportunidades guerreiras para os seus seguidores, Haralds saga Sigurðarsonar, 

83 – 93. Não só a guerra é feita em companhia, também a conquista deve ser feita em 

conjunto. Quando Tóstig Godwinsson procura a ajuda de Haraldr, fala exatamente sobre 

a necessidade de se obter apoio para conquistar:  

Então falou o jarl: se você não me fala, isso eu direi a você; o rei 
Magnús tomou para si a Dinamarca, pois os chefes locais lhe 
ajudaram, mas por você não se movimentarão, pois todo povo dessa 
terra está contra você; o rei Magnús não tomou para si a Inglaterra 
porque todos os líderes queriam ter Eduardo como rei. Para você se 
apropriar da Inglaterra, o que eu posso fazer é aliar a maioria das 
chefias da Inglaterra, junto a seus homens, a você; para enfrentar 
Harold, meu irmão, me falta apenas o título de rei. Que todos os 
homens vejam como nenhum guerreiro como você já aparecera na 
Noruega, e isso me parece esquisito, que você esteve lutando quinze 
invernos pela Dinamarca, mas não queres a Inglaterra, que agora 
depende de você para possuir (Haralds saga Sigurðarsonar, 79) 121. 

Nesse exemplo do seu caráter guerreiro, o que a saga nos transmite é a 

representação de um rei que não foge das adversidades. Curiosamente entre suas rusgas 

com o rei Svein Úlfsson, quando o rei norueguês necessita bater em retirada ele se 

utiliza de sua astúcia tática; aproveita-se de suas riquezas, jogando tesouros para 

retardar o inimigo, atira reféns ao mar. Enfrentando a adversidade, a vitória é 

conquistada quando os noruegueses “esvaziam” setenta embarcações dos 

dinamarqueses, capturam o jarl inimigo, Finn Árnasson, escapando o rei Svein Úlfsson, 

esse que por sua vez, segundo a saga, sempre que entrava em combate com o rei 

Haraldr, escapava no fim para poder se reorganizar e tentar sua sorte sempre na próxima 

batalha122,em contrapartida à valentia de Haraldr.Uma pequena passagem narra que 

após a batalha do rio Níz, Svein Úlfsson escapa e pede asilo sob o nome de Vandráð na 
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121Þá mælti jarl: viltu eigi mér segja, þá mun ek þér segja; því eignaðisk Magnús konungr Danmörk, at 
þarlandzhöfðingjar veittu honum, en því fektu eigi, at alt landzfólk stóð í móti þér; því barðisk Magnús 
konungr eigi til Englandz, at allr landzlýðr vildi hafa Eatvarð at konungi. Viltu eignask England, þá má ek 
svá gera, at meiri hlutr höfðingja í Englandi munu vera vinir þínir ok liðsinnismenn; skortir mik eigi 
meira við Harald, bróður minn, en konungsnafn eitt. Þat vitu allir menn, at engi hermaðr hefir slíkr fœzk á 
Norðrlöndum sem þú, ok þat þykki mér undarligt, er þú barðisk xv. vetr til Danmerkr, en þú vill eigi hafa 
England, er nú liggr laust fyrir þér. 
122Haralds saga Sigurðarsonar, 63. 
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casa de um fazendeiro chamado Karl, segue então o seguinte diálogo entre Karl e sua 

esposa: 

Karl indaga: você não sabe que o rei lutou de noite? Ela (esposa) 
pergunta: quem se saiu melhor? Karl responde: os noruegueses são 
vitoriosos. O nosso rei deve ter fugido, disse ela. Karl respondeu: 
disso os homens não sabem, ele fugiu ou morreu. Ela disse: 
desgraçado é o nosso rei; pois ele tanto é manco quanto 
covarde123(Haralds saga Sigurðarsonar, 64). 

A melhor categoria na qual podemos pensar é a de “reis guerreiros”, 

Hérkonungr; é pela marcialidade que esses guerreiros promovem sua autoridade e são 

representados. Todos eles assumem uma posição dominadora no campo de batalha, 

estão à frente de seus homens, negam a proteção do escudo e da armadura e mostram 

um furor bélico, se chocam triunfantes contra seus inimigos. Quando perecem em 

combate, levam consigo quantos puderem. A poesia escáldica é enfática nas atribuições 

guerreiras dos reis, insistindo sempre na generosidade com seus seguidores, hostilidade 

aqueles que ameaçam seus domínios, gentileza com cúmplices e crueldade com os 

rivais: “Da mesma forma como os herdeiros de grandes fortunas dos negócios, 

hodiernamente, esses reis tinham de ser vistos como vitoriosos em competições, mesmo 

que não fossem” 124 (CHRISTIANSEN, 2002, p.142). 

A guerra é endêmica na Noruega da Era Viking, não só as estruturas políticas, 

mas à concepção de sociedade entre esses homens, está atrelada fortemente à sua 

marcialidade. Essa relação que chamamos de marcialidade, opera na guerra, mas esta 
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123 Karl svarar: veiztu eigi, at konungar hafa barzk í nátt? Hon spurði: hvárr hefir betr haft? Karl svarar: 
Norðmenn hafa sigrazk. Flýti mun enn hafa konungrinn várr segir hon. Karl svarar: eigi vita menn þat, 
hvárt hann hefir flýit eða fallit. Hon mælti: vesul eru vér konungs; hann er bæði haltr ok ragr. No poema 
éddico Rígsþula, é contado que o deus Ríg (associado a figura de Heimdall), pede abrigo em três casas 
diferentes. Em cada casa ele fica com pessoas de diferentes posições sociais, entre elas a casa dos 
fazendeiros: Heim óku þá hanginluklu,/geitakyrtlu,/giptu Karli;/ Snør heitir sú, settisk und ripti,/breiddu 
blæjur/ok bú gerðu (Rígsþula, 23). Karl nada mais é que um dos nomes utilizados para designar o 
fazendeiro, não só a ocupação, mas o ato de ocupar determinada posição social. No caso da esposa do 
fazendeiro, em momento algum ela é identificada, sendo designada anteriormente como húsfreyja, um 
nome que segundo a Ynglingasaga, era dado às mulheres que possuiam propriedades (talvez uma alusão à 
sua condição social). Essa húsfreyja que ofende a honra do rei ao chamá-lo de covarde e mancoé separada 
do fazendeiro quando o rei Svein volta mais tarde, se identificando como rei e promovendo o Karl à jarl. 
Essa passagem pode ter a função tanto de divertir pelo seu caráter cômico quanto de mostrar os ganhos 
materiais em se manter fiel ao rei. 
124 Rather like inheritors of great business fortunes nowadays, these kings had to be seen as victors in 
competition, even if they were not. 
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não é seu objeto, nem é necessária que ocorra de fato, mas tem a possibilidade de que 

esteja sempre presente. A manutenção de suas fronteiras produz um ethos guerreiro do 

qual faz parte, de maneira permanente, uma parcela da elite norueguesa, e os homens 

que dela não fazem parte podem adentrar e sair desse ethos quando há necessidade 

(ainda que eles não compartilhem o prestígio social dessas elites). Essa regulação das 

fronteiras é que torna o poder da realeza limitada, produzida por aparatos 

institucionalizados por elas, como é o caso das assembleias (þings). Esses aparatos não 

são infalíveis, tendo em vista que os líderes podem captar para si, através da 

marcialidade, contingente expressivo dentro desse ethos específico (que atraem 

passageiramente outros indivíduos, fazendeiros, homens-livres etc.). Consideramos a 

marcialidade um espaço próprio de relações identitárias, na qual as lideranças tomam 

papel decisivo em sua promoção. 

  



	��

�

Capítulo 2 - As Conexões Mágico-Religiosas do Conflito Guerreiro 

 A categoria de rei guerreiro, Hérkonungr, não limita-se apenas às relações e 

responsabilidades com o mundo físico. Estamos escrevendo uma história que não pode 

ser desvinculada dos aspectos diversos da realeza escandinava. O Heimskringla é uma 

fonte que em sua essência nos narra a vida dos reis noruegueses; como ela define a 

própria realeza? A extensão da marcialidade dos reis e guerreiros descritos não se 

resume à sua atuação em batalha e à frágil dependência de uma ordem favorável nas 

assembleias guerreiras. Nesse segundo capítulo iremos nos concentrar em temas que 

traçam uma conexão da marcialidade com o sobrenatural.   

 A guerra medieval no meio físico toma aspectos particulares em sua execução, 

sendo o combate um exercício de muita proximidade entre os guerreiros que estão 

lutando do mesmo lado, aproximando chefes e seus subordinados de uma maneira 

diferente da guerra moderna e contemporânea. A ligação da guerra, a realeza e seus 

companheiros de guerra no medievo, estão presentes nas diversas baladas e expressões 

poéticas de diferentes reinos e monarcas, sendo uma prática comum à identificação da 

marcialidade com o bom emprego do reinado, não sendo essa memória guerreira algo 

relativo apenas a realidade escandinava: 

Durante todo o período, a ideia do rei guerreiro continuou a ser 
manifestada na poesia, algumas vezes em novas formas, e em 
particular na poesia vernacular [...]. A poesia carolíngia, por exemplo, 
celebra Carlos Magno como um grande guerreiro e seus descendentes 
também são celebrados dessa maneira, em versos. Ideias similares são 
achadas em versos do Inglês antigo, intercambiando temas bíblicos, 
heroicos e históricos [...]. O armamento ganha significado simbólico 
na demonstração de poder real, especialmente quando as armas em 
questão são consideradas relíquias sagradas. No século nono, Sedulius 
Scottus, ainda que promovendo a ideia de que a realeza deveria ser 
vista como uma intervenção outorgada divinamente, entretanto, 
reconheceu que a guerra era vista, especialmente pelos reis, como 
característica central da regência e que mesmo um governante bom e 
temente a Deus, deveria ser “prudente na guerra” (HALSALL, 2003, 
p. 26 – 27) 125. 

���������������������������������������� �������������������
���Throughout the period, the idea of the warrior king continued to find expression in poetry, sometimes 
of new forms, and in particular in the vernacular poetry [...]. Carolingian poetry, for example, celebrates 
Charlemagne as a great warrior, and his descendants were also celebrated in this way in verse. Similar 
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 Devemos começar então abordando o envolvimentodo rei com seus seguidores e 

as várias implicações marciais de suas representações no Heimskringla. Os exemplos 

mais diretos de tais representações estão contidos em trechos da Balada de Hákon 

(Hákonarmál), de Eyvindr Skáldaspillir presente na saga de Hákon Góði: 

1. Göndul e Skögul/foram mandadas por Gautatýr126/para escolher 
entre os reis,/quem da parentela de Yngvi/deveria se juntar a Óðinn/e 
no Valhöll ficar. 

2. Acharam o irmão de Bjorn/em armadura pronta,/o rei mais 
valioso,/veio sob estandarte guerreiro;/as espadas caidas,/os dardos 
sacudidos,/assim começara a batalha. 

3. Foi chamado de Hálogaland/bem como de Hörðaland/o matador de 
jarls,/foi para a batalha,/possuia a boa generosidade/junto aos 
Noruegueses/o aterrorizador dos Danos-das-ilhas,/ficou em elmo-de-
bronze. 

4. Despojou-se de armadura,/arremessou um dardo na cota-de-malha/o 
líder de muitos,/tão logo entrou em batalha./Divertiu com seus 
homens,/precisando defender a terra/o alegre rei/ficou em elmo-
dourado. 

 No primeiro verso, Óðinn envia dois seres para escolher aqueles que entrarão no 

Valhöll. Göndul e Skögul são Valquírias, entidades femininas que selecionam os caídos 

em combate para adentrar o salão dos mortos e ali permanecer. A referência de Yngvi, 

está ligado à linhagem real da qual fazem parte diversos reis do Heimskringla e à qual 

faz referência a Ynglinga saga e a balada dos Ynglingos (Ynglingatál) de Þjóðólfr de 

Hvinir. Aqui temos claramente a lembrança do poeta de que Hákon faz parte de uma 

célebre linhagem real e que está sendo escolhido pelas servas do deus Óðinn como um 

guerreiro digno para adentrar seus domínios. O segundo verso faz referência a Bjorn 

Haraldsson, um dos filho de Haraldr Hárfagri e irmão de Hákon Góði, que novamente 

nos lembra da sua ligação com o célebre rei.  O terceiro verso faz referências a regiões 
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ideas are found in Old English verse, dealing with biblical, ‘heroic’ and ‘historical’ themes [..]. Weaponry 
gained symbolic significance in demonstrating royal power, especially when the weapons in question 
were regarded as holy relics. In the ninth century, Sedulius Scottus, although promoting the idea that 
kingship should be viewed as a divinely bestowed ministry, nevertheless recognized that warfare was 
seen, especially by kings, as a central feature of rulership and that even a good, God-fearing ruler should 
be ‘prudent in war’ 
126 Gautatýr é um dos muitos nomes do deus Óðinn. 
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do centro e norte da Noruega, regiões que são tratadas nas sagas como sendo de difícil 

controle político, tendo em vista a influência dos Hlaðirjarlar, prestigiada família 

advinda do norte e que estivera ligada às influências políticas dinamarquesas na região. 

Porém, aparecendo dessa maneira no poema, isso pode demonstrar algum tipo de 

aliança com o rei Hákon, já que a saga mostra um envolvimento de amizade pessoal 

com o rei. Também está clara aqui a generosidade do rei Hákon com seus aliados. O 

quarto verso conta da coragem e proeza em batalha (luta sem proteção e arremesso de 

dardos) e da alegria do rei que luta junto aos seus homens. 

 Nesses primeiros versos, temos interesse particular nas Valquírias e no deus 

Óðinn, figuras míticas que estão ligadas ao mesmo tempo ao combate e à realeza 

escandinava. De maneira sucinta, poderíamos resumir as Valquírias como entidades 

intimamente ligadas à morte em batalha (esse nome, inclusive, pode ser interpretado 

como “aquelas que escolhem os mortos”), servem comida e bebida nos salões dos 

mortos, o Valhöll, e são muitas vezes representadas em fontes poéticas como mulheres 

sanguinolentas que se deleitam na matança (O’DONOGHUE, 2007, p.71). Há, por 

exemplo, uma listagem do nome de algumas das Valquírias no poema Grímnismál

(balada de Grímnir): “Hrist e Mist/eu quis que para mim trouxessem um 

corno,/Skeggjöld e Skögul,/Hildr e Þrúðr,/Hlökk e Herfjötur,/Göll e 

Geirönul,/Randgríðr e Ráðgríðr/e Reginleif,/elas trazem cerveja para os Einherjar” 

(Grímnismál, 37) 127. Da ligação com o Valhöll, é dito que o papel das Valquírias, é não 

outro que servir os guerreiros, como narrado no Gylfagining (Visão de Gylfi) 128. 

 Na interpretação do poema Darraðarljóð (Canção das Lanças), cujos versos 

podem ser lidos na Brenu-Njál saga, o pesquisador Johnni Langer (2004) busca 

demonstrar esse caráter sanguinolento das Valquírias: 
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127 Hrist ok Mist/vilk at mér horn beri,/Skeggjöld ok Skögul,/Hildr ok Þrúðr,/Hlökk ok Herfjötur,/Göll ok 
Geirönul/Randgríðr ok Ráðgríðr/ok Reginleif,/Þær bera Einherjum öl (Grímnismál, 37). 
128 John Lindow faz associações entre os espíritos femininos Dísir e as Valquírias como transportadoras 
dos mortos no poema Atlamál e suspeita que Dísir seja uma kenning para Valquíria no poema 
Gúðrunarkviða.Já no conto Thidranda thattr ok Thorhalls, o autor argumenta que há similaridades entre 
as naturezas benignas e maligas de ambas as categorias de entidades  (LINDOW, 2001, p. 95 – 96). Ele 
ainda traça uma possível semelhança da giganta Gunnlöð com uma Valquíria (cujo nome pode ser 
interpretado como “Convite-guerreiro”) no Skáldskaparmál e Hávamál (Ditos do Altíssimo), seduzida 
por Óðinn para conseguir a sabedoria do hidromel. Ainda mais, Johnni Langer constata que nos poemas 
Grímnismál e Völuspá, os nomes das Valquírias possuem toda uma conotação marcial, no entanto: “O 
interessante é que apesar do sentido destas denominações, as valkyrjor são apresentadas como servidoras 
do deus Óðinn e dos Einherjar (singular: einheri, guerreiro que combate sozinho), os campeões mortos 
nas batalhas” (LANGER, 2004, p. 57). 
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Numa visão de sonho que teria ocorrido antes da batalha de Clontarf 
em Dublin (1014), um estranho grupo de 12 mulheres foi visto 
tecendo uma macabra tapeçaria feita de cabeças e entranhas de 
homens. O poema é composto de 12 estrofes e 88 versos: 
A urdidura é feita de entranhas humanas; 

Cabeças humanas são usadas como pesos;/As varas do tear são lanças 
encharcadas de sangue;/As hastes são firmes,/E flechas são as 
lançadeiras./Com espada nósteceremos/A teia da batalha. 

É horrível agora/olhar para o redor,/uma nuvem vermelha de 
sangue/Escurece o céu./O firmamento está manchado/com o sangue 
dos homens,/e as valkyrjor/cantam sua canção”. 

Podemos perceber no poema as valkyrjor como tecelãs do destino dos 
homens sendo comparáveis às nornir (nornas). Um destino terrível, 
sangrento. Verdadeiras agentes da morte, escolhendo quais guerreiros 
tombarão no campo de batalha, trazendo muito sangue e dor, cujo 
símbolo principal é a lança, o maior atributo do deus Óðinn 
(LANGER, 2004, p. 54). 

  

 Em relação ao Hákonarmál, nos fica clara a ligação entre as Valquírias e a 

realeza: podemos dizer que esse elo é válido pela mediação dessas entidades entre a 

chefia guerreira e o deus Óðinn, que autoriza o poder régio. No poema, o rei cumpre seu 

papel perante seus súditos e cumpre com seu destino, que já fora estabelecido 

previamente. A legitimidade da violência, característica da realeza e lideranças 

guerreiras, é celebrada assim nos versos poéticos que legitimam Hákon, um rei cristão e 

forasteiro, dentro das perspectivas ideológicas que ainda vigoravam na antiga Noruega.  

 Johnni Langer, em sua análise das diversas representações das Valquírias, 

conclui que o mito que envolve essas figuras podem ser compreendidas entre duas 

metamorfoses:  

O poder dos homens na arte da guerra. Um dos ideais da classe 
guerreira era sujeitar todas as mulheres da sua comunidade ao seu 
controle direto. Somente os homens poderiam efetivamente ter o 
acesso ao espaço da guerra, aos triunfos militares e à glória da 
imortalidade nas batalhas, alcançando a recompensa futura. Mulheres 
guerreiras representavam um obstáculo ao seu poder social, bem como 
ao seu prestígio perante as comunidades em que viviam. As imagens 
esculpidas nas estelas representam o maior testemunho na busca de 
um controle sexista da arte da guerra, assim como as descrições do 
casamento das valkyrjor e a sua consequente perda de elementos 
marciais. A conexão com a nobreza dos heróis e reis - a ideologia da 
realeza estruturava-se nos cultos odínicos. Nas fontes literárias, as 
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valkyrjor nunca são representadas como simples camponesas 
(bóndisdóttir), filhas de pescadores (fiskrmaðrsdóttir), filhas de 
comerciantes (kaupmaðrsdóttir) e muito menos escravas (Þrællkona). 
Na maioria das fontes, elas apresentam-se como filhas de reis 
(konungasdóttir). Com isso, o mito legitima o poder real, o poder do 
konungr (“rei”) e da classe dos Jarl em geral, em detrimento das 
outras divisões sociais. Colabora com a criação de vínculos odinistas 
com os guerreiros vivos, a exaltar os feitos gloriosos dos heróis 
mortos, a estabelecer uma conexão sobrenatural com o poder da classe 
guerreira e a realeza, a minoria dominante (LANGER, 2004, p. 63). 

 Continuemos com mais alguns versos do Hákonarmál: 

14. Hermóðr e Bragi,/diz Hroptatýr,/vão de encontro aos 
conquistadores,/vem o rei de todos,/aparece um campeão coberto de 
feridas,/para nos salões se acomodar”. 

15. Disse esse soberano/que da batalha vinha,/- coberto totalmente em 
sangue -:/muito cruel/nos parece ser Óðinn,/estejamos atentos a sua 
índole. 

16. A paz de todos os Einherjar/ você deve possuir,/tome você da 
cerveja dos Æsir./Inimigo dos Jarlar,/vós dentro daqui/tendes oito 
irmãos, diz Bragi.  

17. “Nossas armaduras,/diz o bom rei,/nós vamos manter;/elmo e 
malha/devem proteger bem,/bom é tê-los sempre prontos”. 

18. Então se viu dessa maneira,/como o rei do mar tratou/com 
generosa reverência os templos,/desse Hákon/disseram vir 
saudar/todos os conselhos e deuses. 

19. Em bom dia/vem aquele precioso rei,/ele mesmo sendo trazido 
com tal afeição,/seu tempo/é para ser lembrado pela posteridade/como 
havendo sido bom. 

20. Deve sem amarras/aos assentamentos dos homens/ir o lobo 
Fenrir,/tão bom quanto antes fora/do caminho desguarnecido/vem um 
homem da realeza. 

21. O gado morre,/os parentes morrem,/soberano e terra ficam 
arrasados;/assim que Hákon/foi para junto dos deuses pagãos,/a terra 
passou a ser atormentada por muitos129. 
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129 1. Göndul ok Skögul/sendi Gauta-týr/at kjósa of konunga,/hverr Yngva ættar/skyldi með Óðni fara/ok 
í Valhöll vesa. 2. Bróður fundu Bjarnar/í brynju fara,/konung hinn kostsama,/kominn und 
gunnfana;/drúpðu dólgáar,/en darraðr hristisk,/upp vas þá hildr of hafin. 3.Hét á Háleygi/sem á 
Holmrygi/jarla einbani,/fór til orrostu,/gótt hafði hinn gjöfli/gengi Norðmanna/œgir Eydana,/stóð und 
árhjalmi. 4. Hrauzk ór herváðum,/hratt á völl brynju/vísi verðungar,/áðr til vígs tœki./Lék við 
ljóðmögu,/skyldi land verja/gramr hinn glaðværi/stóð und gollhjalmi.  
14. "Hermóðr ok Bragi,/kvað Hroptatýr,/gangið í gögn grami,/alls konungr ferr,/sás kappi þykkir,/til 
hallar hinig". 15. Ræsir þat mælti/vars frá rómu kominn,/- stóð allr í dreyra drifinn -:/"Illúðigr 
mjök/þykkir oss Óðinn vesa,/séumk vér hans of hugi". 16. "Einherja grið/skalt þú allra hafa,/þigg þú at 
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 Esses são os versos finais do poema. Hermóðr e Bragi saudam as hostes 

guerreiras no salão dos mortos, o Valhöll, apenas para encontrar o rei Hákon que 

acabara de vir da batalha, descontente com a situação, a ponto de ordenar que 

estivessem prontos ainda para o combate (mantendo armadura e elmo), mesmo com a 

oferta de tornar-se um dos Einherjar, passando a tratar o deus Óðinn com desconfiança. 

A causa dessa tensão inicial pode ser entendida dessa maneira130:  

Como Eyvindr imagina, a entrada de Hákon no pós-vida é um caso 
tenso, o qual o rei permanece desconfiado dos deuses. É tentador 
pensar que Hákon é cauteloso com Odin simplesmente porque, como 
cristão, sua atitude em relação ao chefe dos Æsir tem de ser negativa. 
Ele não necessariamente teria deixado de “acreditar” na existência de 
Odin; os convertidos ao cristianismo na Alta Idade Média eram 
encorajados a reconhecer deidades pagãs como falsos deuses, ou 
mesmo demônios. Eyvindr pode estar sugerindo que Hákon deve ter 
achado sua chegada ao Valhöll uma experiência perturbadora no 
âmbito do princípio religioso (ABRAM, 2011, p. 102)131. 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������

ásum öl./Jarla bági,/þú átt inni hér/átta brœðr" kvað Bragi. 17. "Gerðar órar,/kvað hinn góði 
konungr,/viljum vér sjalfir hafa;/hjalm ok brynju/skal hirða vel,/gótt es til görs at taka". 18. Þá þat 
kyndisk,/hvé sá konungr hafði/vel of þyrmt véum,/es Hákon/báðu heilan koma/ráð öll ok regin. 19. Góðu 
dœgri/verðr sá gramr of borinn,/es sér getr slíkan sefa,/hans aldar/mun æ vesa/at góðu getit. 20. Mun 
óbundinn/á ýta sjöt/Fenrisulfr of fara,/áðr jafngóðr/á auða tröð/konungmaðr komi. 21. Deyr fé,/deyja 
frændr,/eyðisk land ok láð;/síts Hákon/fór með heiðin goð,/mörg es þjóð of þéuð. Os versos podem ser 
encontrados na Hakonar saga Góða, 30 – 32. 
130 Uma alternativa a essa tensão, está no papel garantidor de vitórias do deus Óðinn, que acaba por 
mandar suas Valquírias, Göndul e Skögul, buscar os guerreiros mais valorosos em combate. A vitória fora 
garantida, os noruegueses venceram o combate contra os dinamarqueses, mas às custas da vida do rei e de 
seus homens. Essa curiosa inversão do acordo guerreiro pode ser encontrada no poema Lokassena
(Questionamento de Loki), onde Loki aponta as faltas do deus Óðinn e a ironia de sua tarefa: Te calas 
Óðinn/tu nunca sabes/recompensar a matança entre homens;/acontece de tu,com frequência, concederes/a 
vitória ao tolo. Óðinn responde: bem não sabes, se eu concedi/o que foi merecido por direito,/a vitória ao 
tolo,/oito invernos/tu estivestes debaixo da terra/mulher e vaca leiteira./Tivestes lá dado cria/e isso 
acredito ser o traço do imoral  (Lokassena, 22 – 23) (Þegi þú Óðinn/þú kunnir aldrigi/deila víg með 
verum,/opt þú gaft/þeims gefa skyldira,/hinum slævurum sigr. Óðinn kvæði: Veizt, ef gafk/þeims gefa né 
skyldak,/hinum slævurum sigr,/átta vetr/vast  þú fyr jörð neðan/kýr mólkandi ok kona./Ok hefr þú þar 
börn of borit/ok hugðak þat args aðal. 
131As Eyvindr imagines it, Hakon's entry into the afterlife is a tense affair, in which the king remains 
suspicious of the gods. It is tempting to speculate that Hakon is wary of Odin simply because, as a 
Christian, his attitude towards the chief of the Æsir would of necessity be negative. He would not 
necessarily have ceased to `believe' in the existence of Odin; converts to Christianity in the early Middle 
Ages were encouraged to recognize pagan deities as false gods, or even devils. Eyvindr may be 
suggesting that Hakon would find his arrival in Valhöll a disturbing experience as a matter of religious 
principle. 
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 O respeito demonstrado no poema em relação às religiosidades está de acordo 

com o posicionamento político do rei Hákon, de mesmo como rei missionário, não 

impor o cristianismo como fizeram seus sucessores, mas deixa uma nova alternativa a 

ser seguida pelos seus súditos. Os primeiros ouvintes do Hákonarmál devem ter sido, 

em boa parte, pagão e a visão de um rei cristão favorecido pelas deidades pagãs deveria 

se acomodar às visões religiosas desses ouvintes. Não sendo difícil notarmos que os 

últimos versos desse poema estão diretamente ligados ao Hávamál (Os Ditos do 

Altíssimo, no caso Óðinn), onde a citação “O gado morre,/os parentes morrem” adequa 

o rei Hákon aos moldes de um herói odínico. 

 Uma última menção à realeza e aos elementos guerreiros ligados ao sagrado: é o 

próprio salão que recebe o rei Hákon e seus guerreiros, o Valhöll. A poesia escáldica 

datada antes do Hákonarmál (e poemas similares sobre a realeza norueguesa, como o 

Hrafnsmál e o Eiríksmál), usava a expressão “ir ao encontro de Óðinn”, como uma 

metáfora para a morte. O Valhöll aponta as aspirações das lideranças guerreiras132, mas 

envolve também as hostes que acompanham o rei para a morte. Acreditamos que no 

período em que o Hákonarmál foi composto a Escandinávia tinha começado um 

período sincretismo religioso que resultou em uma troca da ideologia real voltada para 

os moldes cristãos. Porém, essa troca escatológica só acontece na Noruega no fim do 

século XI (HULTGÅRD, 2011, p. 326); até então os costumes e crenças que envolviam 

as religiosidades pré-cristãs, principalmente uma crença escatológica no Valhöll, 

exerciam forte influência sobre a aristocracia e a prática marcial que são representadas 

nas sagas. 

 A companhia guerreira do rei Hákon adicionou número e qualidade às hostes 

divinas com a sua chegada. Sem dúvida o sentido do mito envolvendo os Einherjar, a 

comitiva dos guerreiros mortos, deve estar associado com a escatologia cósmica: entrar 

para as fileiras que batalhará junto aos deuses no fim dos tempos é a tarefa que os 

aguarda. Todos esses elementos contidos no Hákonarmál ligam diretamente o rei 

Hákon, e seus homens, ao deus Óðinn e seus elementos propriamente míticos e 

���������������������������������������� �������������������
132Observou Abram: “The pictures that the poems paint of a high-status heroic afterlife, in which military 
service to the mythical lord Odin gives their royal subjects status and purpose, fits in well with the 
expectations and norms of an aristocracy where men were bound to their king in life as the king is to Odin 
after his death. Valhöll, then, is partly made in the image of the royal courts which produced these poems. 
This reflexive pattern - the historical circumstances of the production of the myth alter the form of the 
myth, which in turn can be used to shape, influence, or control social norms, values and attitudes - 
continues throughout the history of Norse mythology” (ABRAM, 2011, p. 105). 
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religiosos, como as Valquírias e a pós-vida guerreira do Valhöll. Nesse sentido estamos 

falando de uma sacralidade régia que contém elementos profundamente envolvidos com 

a atividade guerreira. Além disso, a visão dos guerreiros sendo saudados pelas 

valquírias e pelo deus Óðinn como parte de um contingente Einherjar pode ser 

interpretada como parte de uma ideologia guerreira masculina que atrai principalmente 

a elite guerreira escandinava da Era Viking (HULTGÅRD, 2011, p. 324).  

 Todos esses elementos contidos no Hákonarmál ligam diretamente o rei Hákon e 

seus homens ao deus Óðinn e seus elementos propriamente míticos e religiosos, como 

as Valquírias e a pós-vida guerreira do Valhöll. Podemos falar, então, de uma 

sacralidade régia. A sacralidade régia, como descrita em MCTURK (1997, p. 19) é 

marcada por uma aura de especialidade que divide o rei de seus homens; essa aura pode 

ou não ter sua origem em associações mais ou menos diretas com o sobrenatural133. Boa 

parte da natureza do poder real entre os escandinavos da Era Viking, está relacionada 

com a sua capacidade de fazer a guerra. Há outros elementos que também legitimam, de 

maneira sobrenatural, o poder real e que podem nos ajudar a traçar uma relação entre a 

sacralidade régia e a marcialidade. 

 Na Historia Norwegiæ encontramos a seguinte passagem sobre a morte de certo 

rei: “... foi enforcado pelos suecos como sacrifício à deusa Ceres, em troca da fertilidade 

nas colheitas” (Historia Norwegiæ, De Ortum Regum)134; tal citação refere-se a morte 

do rei Dómaldi, que é sacrificado pelos suecos para que as colheitas sejam restauradas à 

sua abundância prévia. O sacríficio, segundo a crônica, funciona, já que o reino de seu 

filho, Dómarr é próspero em paz e colheitas, como dito na Ynglinga saga: 

���������������������������������������� �������������������
133Essa conclusão é baseada nos escritos e pesquisas de Folke Ström, em especial no trabalho “Kung 
Domalde i Svitjod och Kungalyckan”. As concepções de sacralidade régia do autor derivam de uma 
aprimoração de seus trabalhos anteriores em oposição ao artigo de Claus Krag “Ynglingatal og 
Ynglingesaga: en studie i historiske kilder”;às concepções céticas de sacralidade régia entre os povos 
germânicos de Eve Picard que em “Germanisches Sakralköningtum? Quellenkritische Studien zur 
Germania des Tacitus und zur altnordischen Überlieferung”, contrapostos aos trabalhos de Gro Steinsland 
para quem a sacralidade régia é uma categoria situacional, dependente de suas representações como vistos 
em “Det hellige bryllup og norrøn kongeideologi: en analyse af hierogami-myten i Skírnismál, 
Ynglingatal, Háleygjatal og Hydluljóð” e “Myte og ideologi-bryllupsmyten i eddadiktning og hos Snorri-
om det mytologiske grunnlaget for norrøn kongeideologi”; as opiniões positivas de Gro Steinsland sobre 
a sacralidade régia pode ter sido influenciada pelo trabalho “Yngvi und die Ynglinger: eine 
quellenkritische Untersuchung über das nordische ‘Sakralkönigtum’” de Walter Baetke (MCTURK, 
1997, p. 19 – 21).�
134 ...sweones suspendentes pro fertilitate frugum deæ Cereri hostiam obtulerunt. 
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Mas no terceiro [outono] os suecos vieram em multidões para Uppsala 
onde deveria haver sacrifícios; então, oito chefes se aconselharam e 
chegaram juntos a essa conclusão, de que a fome deveria estar em 
Dómaldi, rei deles, e dessa maneira eles deveriam sacrificá-lo para o 
próximo ano, deveriam atacá-lo, matá-lo e avermelhar os altares com 
o sangue dele, e assim eles fizeram (Ynglinga saga, 15) 135. 

 Na Ynglinga saga encontramos também uma ligação entre os antigos chefes 

guerreiros, em particular Óðinn (aqui representado não como uma deidade, mas como 

um poderoso feiticeiro) e a sazonalidade das colheitas. A Óðinn são atribuídos os rituais 

a serem feitos pelos suecos136 afim de que obtivessem abundância, além de serem, 

também, feitos sacrifícios em seu nome para os mesmos fins:  

Um sacrifício seria feito no início do inverno para a abundância, outro 
sacrifício no meio do inverno para a colheita, um terceiro no verão, 
esse era o sacrifício da vitória. Por toda a Suécia (Svíþjóð) os homens 
pagavam tributos a Óðinn, um pêni por cada nariz, para que ele 
defendesse a terra deles contra forasteiros hostis e que, por eles, 
fizesse sacrifícios para a abundância (Ynglinga saga, 8)137. 

 Essa última passagem está localizada em um trecho onde Óðinn também 

descreve costumes funerários: o que devem os homens fazer para ir ao seu encontro 

após a morte no Valhöll. Se levarmos em consideração as narrativas e poemas que 

citamos até agora, temos a figura de Óðinn no centro como um polo emanador da 

sacralidade marcial (pós-vida, Valquírias, colheitas, etc), e as lideranças guerreiras 

sujeitas aos seus domínios. Podemos dizer que o rei Hákon torna-se eleito, no poema 

Hákonarmál, sendo buscado pelas Valquírias para ascender ao Valhöll e tomar o 

comando dos guerreiros mortos, quase que diretamente pelos seus feitos guerreiros e 

defesa de seus territórios (principalmente a longa rixa com seus sobrinhos).  

���������������������������������������� �������������������
135 En it iii. kómu Svíar fjölment til Upsala, þá er blót skyldu vera; þá áttu höfðingjar ráðagørð sína ok 
kom þat ásamt með þeim, at hallærit myndi standa af Dómalda, konungi þeira, ok þat með, at þeir skyldu 
honum blóta til árs sér ok veita honum atgöngu ok drepa hann ok rjóða stalla með blóði hans, ok svá 
gerðu þeir. 
��� O entendimento do que é ser sueco e norueguês será discutido no terceiro capítulo junto com nossos 
apontamentos acerca de fronteiras naturais.�
137 Þá skyldi blóta í móti vetri til árs, en at miðjum vetri blóta til gróðrar, it þriðja at sumri, þat var 
sigrblót. Um alla Svíþjóð guldu menn Óðni skatt, penning fyrir nef hvert, en hann skyldi verja land þeira 
fyrir ófriði ok blóta þeim til árs. 
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 Dómaldi, por outro lado, está estritamente ligado a questões agrárias e não 

marciais, sendo seus atributos guerreiros sumariamente ignorados pelos relatos. Talvez 

esse breve relato não seja suficiente para discutirmos as crenças religiosas das antigas 

tribos suecas, mas pode nos remeter as representações da sacralidade do poder régio, 

onde a aproximação guerreira com responsabilidades sobrenaturais agrícolas gravitam 

em torno de Óðinn. A Violência e a Abundância, para as narrativas escandinavas, estão 

muito próximas, principalmente em suas práticas e atributos sobrenaturais.  

 Os suecos, por sua vez, são representados próximos a entidades fortemente 

ligadas à fertilidade, especialmente a figura de Freyr, enquanto Óðinn, no Ynglingatál, 

desempenha um papel menor, articulado à morte, adquirindo maior importância nas 

práticas religiosas entre os noruegueses. Não podemos argumentar que apenas os relatos 

sobre o sacrifício de Dómaldi (sendo o Ynglingatál o relato mais antigo e sólido, tendo 

em vista o seu caráter pouco mítico) provam que a sacralidade régia para os 

escandinavos estava, de fato, ligada ao campo, e que era contemplada dessa maneira 

pelos suecos: é possível interpretar tais relatos sobre tal sacrifício como um momento de 

tensão política. Contudo, falar de colheitas abundantes torna-se uma maneira comum de 

representar os reinados de sucesso daqueles reis anteriores ao período em que a 

conversão norueguesa tornou-seeficiente. 

 Na saga de Hálfdan Negro (Halfdanar saga Svarta, 9), o seu corpo é 

desmembrado e os pedaços são enviados para diferentes regiões afim de que trouxesse, 

dessa maneira, boas colheitas pelo seu corpo, pois que de maneira semelhante isso havia 

funcionado com os reis da saga dos Ynglingos. O rei Haraldr Hárfagri permanece 

quieto, após suas campanhas de unificação e passa reinar com paz e boas colheitas 

(Haralds saga Hárfagra, 26). Na saga de Hákon Góði (Hákonar saga Góða, 21), é dito 

que, apesar do assédio de seus sobrinhos, o rei era amado em toda Noruega, a colheita 

era farta e a paz prevaleceu. 

 O rei Eiríkr Blóðøx, irmão de Hákon Góði, e filho de Haraldr Hárfagri, assim 

como os seus filhos reina com violência, conseguindo poder através do fraticídio. Em 

momento algum seus reinados são celebrados pela paz e abundância; as sagas fazem 

questão de enfatizar: “Eiríkr era um homem grande e belo, forte e de grandes proezas, 

poderoso e vitorioso guerreiro, impetuoso no comportamento, violento, áspero e 
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reservado138” e: “todos os filhos de Eirík eram belos e promissores139” (Haralds saga 

Háfagra, 44). Porém, um terrível período de fome se abate sobre a Noruega. Primeiro é 

dito que a causa da fome generalizada dá-se pelo número elevado de reis pedindo taxas, 

mas há uma razão climática muito mais grave: “Em Hálogaland houve grande escassez 

e fome, onde os grãos dificilmente brotaram, a neve cobriu toda a terra no meio do 

verão e no meio do verão todas as granjas foram obrigadas a ficar fechadas” (Haralds 

saga Gráfeldar, 16) 140.  

 Os filhos de Eiríkr destruíram os ídolos, mas não fizeram qualquer manutenção 

da fé cristã na Escandinávia. Eles são representados aqui fora de uma delicada ordem 

cósmica de equilíbrio com o exercício dos poderes reais. Suas brigas internas não só 

expõem o reino às ameaças externas, bem como ao assédio de outros chefes guerreiros, 

pondo em risco a sobrevivência dos seus súditos. A solução parece ter vindo com o 

golpe dado pelos Hlaðirjarlar, os Jarlar de Hlaðe, grupo de homens poderosos da 

porção norte da Noruega, que apesar de se submeterem aos reis dinamarqueses 

conseguem restaurar as boas colheitas.�

 Uma das ligações mais claras dessa conexão sagrada entre os deuses, reis e a 

terra está clara no poema Vellekla, narrada junto a saga de Óláfr Tryggvason e fala 

justamente da ascensão do Jarl Hákon Sigurðarson ao poder: “...agora a terra germina 

como antes,/a proteção dos deuses retorna...” (Vellekla 15, Óláfs saga Tryggvassonar, 

16)141. Após a conversão da Dinamarca, fruto das campanhas do imperador Otto III, o 

Jarl Hákon é forçado a tornar-se cristão, junto aos seus homens, após uma conversão do 

rei Haraldr Dente azul, provavelmente para o fortalecimento dos laços políticos entre 

Dinamarca e Noruega, junto com a ordem de que fosse também feita a conversão da 

Noruega. Para tal tarefa, lhe foi entregue um corpo de clérigos aptos para tal tarefa. 

Entretanto, o Jarl desembarca todos os clérigos em terra, navega para a Scania, 

saqueando a região de Öresund, chegando até um recife, onde ele fez um grande 

sacrifício, quando:  

���������������������������������������� �������������������
138 Eiríkr var mikill maðr ok fríðr, sterkr ok hreystimaðr mikill, hermaðr mikill ok sigrsæll, ákafamaðr í 
skapo, grimmr, óþýðr ok fálátr. 
139 Öll váru börn Eiríks fríð ok mannvæn. 
140 Á Hálogalandi var svá mikill sultr ok seyra, at þar óx náliga ekki korn, en snjár lá þá á öllu landi ar 
miðju sumri, ok bú alt var inn bundit at miðju sumri. 
141 nú grœr jörð sem áðan,/aptr greirbrúar hapta. 
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... então, apareceram dois corvos voando e chilreando; por isso, o jarl 
acreditou que Óðinn tinha aceitado seu sacrifício e o jarl acreditou que 
seria o momento conveniente para se fazer lutar. Logo, o jarl mandou 
queimar todos os seus navios e avançou sobre por toda a região com 
suas hostes e saqueando tudo (Óláfs saga Tryggvasonar, 27) 142.  

 Para que não haja volta, ele dá ordens de que os navios sejam queimados e volta 

para casa marchando com seus homens e saqueando durante o caminho. Não à toa, na 

batalha de Hjörungavágr, uma pesadíssima tempestade se inicia, trazendo vantagem 

para as forças do Jarl, um sinal de ligação com o deus Óðinn como veremos mais à 

frente. A saga é muito clara: houve paz, boas colheitas e a união reinaram entre os 

homens, o Jarl era muito popular entre seus súditos (Óláfs saga Tryggvasonar, 45) 143. 

 Tais considerações nos mostram algumas ligações sagradas entre a realeza e as 

lideranças guerreiras com o sobrenatural. O sucesso e prestígio dos reis escandinavos 

dependiam, em boa parte, da paz que garantia às regiões guardadas pelo seu poder. A 

paz, no entanto, só pode ser conseguida através do confronto guerreiro, uma luta que 

não acontece apenas no plano físico. Como se constata, a responsabilidade dos 

guerreiros não está na abstenção da luta, o que de fato seria contraditório com a 

turbulenta vida que esses chefes levaram e que estão representados nas sagas e na poesia 

escáldica: “A paz não é a ausência da guerra, mas os resultados da guerra bem 

sucedida” (BAGGE, 2010, p. 148)144.  

 As ligações desses reis e líderes com figuras sobrenaturais estão conectadas com 

aspectos da violência e guerra. Uma boa colheita, garantidora de paz, era conseguida 

pela aprovação de tais forças, mediante a manutenção de costumes religiosos 

(sacrifícios, rituais, etc). Parece-nos que nas sagas do Heimskringla essa ligação com o 

sobrenatural é aproveitada com relativa frequência para que a narrativa também aprove 
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142 ... þá kómu þar fljúgandi hrafnar ii, ok gullu hátt; þá þykkisk jarl vita, at Óðinn hefir þegit blótit ok þá 
mun jarl hafa dagráð til at berjask. Þá brennir jarl skip sín öll ok gengr à land upp með liði sínu öllu ok fór 
alt herskildi. 
143 A sua própria morte diz respeito a uma ligação odínica, ou à falha dela. O Jarl Hákon é encurralado em 
um chiqueiro com um de seus servos, Karkr, que tem sonhos proféticos sobre a morte do Jarl que estava 
se aproximando. Karkr espera o momento em que Hákon dorme para lhe decepar e entregar a cabeça a 
Óláfr Tryggvason que estava à sua procura. Thomas DuBois afirma que Hákon cometeu dois “enganos” 
odínicos: 1 – Atrair seu oponente, Óláfr Tryggvason, para a Noruega, ao invés de lhe fazer guerra e 2 – 
Suas falhas com mulheres de elevada posição social (traindo a confiança de seus companheiros mais 
próximo, inclusive) (DUBOIS, 1999, p. 177). Além disso, é curioso notar como a troca de poderes entre 
um jarl representado como um líder pagão, e um rei missionário parece ser utilizada na narrativa com o 
propósito de engrandecer o propósito religioso e fazer notar um novo tipo de moral cristã que ali surgia. 
144 Peace is not the absence of war, but the results of successful war. 




	�

�

ou reprove os reinados e ofereça algum comparativo com a religiosidade cristã que 

estaria se instalando e se fortalecendo na Noruega durante a Era Viking.  

Uma guerra invisível 

 A questão da religiosidade foi explorada até aqui, dentro da sacralidade régia, a 

aura sobrenatural que circula o rei e lhe confere, dentro das estruturas mentais do 

medievo, boa parte de sua autoridade. Passemos então a explorar a conexão do tema 

com a marcialidade, já que os reis não são as únicas figuras a interagir com as forças 

sobrenaturais. Os feiticeiros são capazes de manipular diretamente as forças 

sobrenaturais, vindo a influenciar o campo de batalha e as práticas marciais. 

 As religiosidades escandinavas são plurais (e, principalmente antes do 

estabelecimento do cristianismo, pouco centralizadas); a sacralidade régia é uma das 

facetas de práticas diversas que são resultados de convivio, saques, comércio e interação 

com diversas outras populações com quem os escandinavos tiveram contatos e enquanto 

escolhas econômicas e culturais diferenciavam-nos de seus vizinhos, estabilizando 

diferenças que eram resultados de conflitos violentos ou negociações pacíficas: “... 

enquanto fronteiras culturais mantiveram-se estáveis, indivíduos, bens e traços culturais 

(incluindo tradições religiosas) circularam regularmente entre as culturas” (DUBOIS, 

1999, p. 10) 145.�

 “Em vários aspectos, a religião nórdica era de características xamânicas, sendo 

assim, a magia escandinava foi a arte de fornecer o poder que assombra e interfere em 

nosso mundo...” (LANGER, 2005, p.12). Entendemos Magia como um conjunto de 

práticas, técnicas e instrumentos utilizados por para o controle sobrenatural e do oculto, 

sendo destinados à natureza ou a outras pessoas. Tais manifestações estão 

intrinsecamente ligadas a vários elementos que compõem visões de mundo (vida, morte, 

cosmos, humanidade, divindades etc.) e que não estão distantes de outras instâncias 

mentais, tais como a mitologia e os diferentes aspectos religiosos. A Feitiçaria, por sua 

���������������������������������������� �������������������
145 ...while cultural boundaries remained stable, individuals, goods, and cultural traits (including religious 
traditions) circulated regularly among the cultures. 
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vez, é um ritual mágico que possui uma essência muito mais destrutiva, com forte teor 

simbólico e representações do cosmos, vida e morte146. 

 Langer já havia observado que a Magia e Feitiçaria são usualmente vistas, na 

composição das sagas, como pertencentes às religiosidades pré-cristãs. Sem que em 

alguns casos exista uma oposição mágica pré-cristã x cristã, podemos observar que 

“trata-se neste caso de um referencial moral e ético do cristianismo presente nas sagas 

dos bispos (Byskupa sögur) e nas sagas de famílias” (LANGER, 2009c, p. 70).Vejamos 

uma rápida classificação dos diversos ritos mágicos que são descritos nas sagas e como 

sendo utilizadas pelos povos escandinavos: 

Blót – sacrifício, rito mágico adivinhatório e utilitário para canalizar o destino.  

Fóstbroeðralag – ritual mágico de irmandade e fraternidade sagrada. 

Berserkgangur – fúria dos camisas de urso. 

Spá – profecia, arte de determinar o ørlog (destino). 

Forspá – predição de eventos futuros. 

Hamfar – viagem xamanista com forma de animal. 

Eftirrýni – divinação, descoberta de conhecimentos proibidos, especialmente roubos e 

injustiças. 

Nið – magia difamatória. 

Niðstong – bastão difamatório, acompanhado de uma fórmula declamada (formáli) 

Ákvaeði, Árhrinisorð – magia difamatória 

Galdr/Galdur – cantos mágicos; fórmulas mágicas usadas em cura, para manter a 

sorte, facilitar partos; amuletos/encantamentos com sons e encantos. Galdralag, 

métrica de cantos mágicos.   

Þorgríma – ritual mágico para controlar tempestades. 

Seiðr – canto; ritual mágico do tipo divinatório 

���������������������������������������� �������������������
146 Tais concepções são voltadas para os nossos estudos da Europa setentrional e estão localizadas em um 
recorte espaço-temporal muito específicas. Tais conceitos foram retirados dos estudos do pesquisador 
Johnni Langer em uma série de textos e palestras, em especial dois artigos escritos em 2009 “Galdr e 
Feitiçaria nas Sagas Islandesas: Uma Análise do Poema Buslubæn” e 2010 “Seiðr e Magia na 
Escandinávia Medieval: Reflexões Sobre o Episódio de Þorbjörg na Eiríks Saga Rauða”. O pesquisador, 
por sua vez, baseia-se nos estudos de Carlo Ginzburg e Jean-Claude Schmitt, além de críticas aos 
trabalhos de Carlos Roberto Figueiredo Nogueira, para realizar suas próprias concepções acerca dos 
temas aplicados à realidade escandinava medieval.  
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Práticas mágicas relacionadas ao Seiðr

Varðlokur – canto mágico 

Utiseta – técnicas para receber visões da morte 

Hamhleypa – troca de forma ou pele (animais de Freyja: gato, javali, falcão) 

Sjónhverfing – prestidigitação, magia de desilusão para enganar a visão 

Kveldriða – ataque mágico noturno 

Huliðshjálmar – capacete de ocultamento ou invisibilidade 

Gorningstakkr – camisas enfeitiçadas com proteção mágica 

Tabela 1: Quadro sobre os usos, entre os escandinavos, de rituais mágicos e feiticeiros 
(LANGER, 2005, p. 68).

 A tabela acima mostra a variedade de magias e feitiços com os quais podemos 

nos deparar na leitura das sagas. Em especial no Heimskringla está a manipulação 

climática (em especial do vento), uso de poções para o amor, ritos de clarividência, 

transformação em animais (ou o consumo do coração para obter sua força). Na 

Ynglingasaga os diversos aspectos da magia e feitiçaria são atributos que estão 

inquestionavelmente ligados a Óðinn, que por sua vez ensinou tais habilidades aos 

homens. Como podemos observar, há pontos em comum das observações na Tabela 1 

com as descrições acerca do domínio de habilidades sobrenaturais, além de ritos 

mágicos e feitiços corroborados pela descrição da saga, inclusive aquelas que atuam de 

maneira marcial, afetando diretamente o campo de batalha: 

Assim, Ása-Óðinn147 veio para as terras do Norte, e com ele vieram os 
díar148, tal fato é contado com honestidade, que eles estabeleceram e 
ensinaram o conhecimento que os homens praticam desde então. 
Óðinn era o mais venerado entre todos, e a partir dele os homens 
aprenderam todos os conhecimentos, porque de tudo ele sabia 
primeiro e profundamente.  Logo é dito que os motivos dele ser tão 
bem cultuado é que possuiu consigo tais qualidades: era tão belo e de 
magnífico aspecto que, quando sentava junto aos seus amigos, 
animava os pensamentos de todos. Porém, quando ele ia para a guerra, 
aparecia com aspecto terrível aos seus inimigos; isso acontecia porque 
ele conhecia as habilidades que trocam a aparência e a forma como ele 
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147 Ou Óðinn dos Æsir, como observa Lee M. Hollander em sua própria tradução (1964, p.10). 
148 Sacerdotes. 
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bem desejava. Outra razão era que ele falava de forma inteligente e 
polida, sendo ouvido em tudo, pois achavam isso verdadeiro; ele dizia 
tudo em rimas, aquilo que agora é recitado, de poesia é chamado; ele e 
seus sacerdotes são conhecidos como artesãos de canções, pois esse 
saber começou com eles nas terras do Norte. Óðinn era conhecido por 
tornar seus inimigos cegos, surdos e medrosos em batalha. As armas 
inimigas apenas feriam pouco mais que varetas, seus próprios 
homens149 iam sem armadura e agiam como cachorros e lobos, 
mordendo seus escudos; eram fortes como ursos e touros. Eles 
matavam pessoas e nenhum fogo ou aço os afetava; isso é chamado 
berserkgangr. 

Óðinn mudava de forma e seu corpo repousava adormecido ou com 
um aspecto mortificado, quando queria ele se tornava um pássaro ou 
besta, peixe ou serpente e seguia num instante para terras distantes, 
em suas próprias jornadas, ou na de outros homens. Além disso, 
apenas com as palavras, ele podia extinguir fogo, acalmar o mar e 
comandar os ventos da maneira que quisesse; ele também possuía um 
barco chamado Skiðblaðnir, com o qual ele navegou grandes mares e 
que podia ser dobrado como um trapo. [...] Óðinn tinha uma 
habilidade que conferia enorme poder tanto aos seus companheiros 
como a si mesmo, que se chamava Seiðr, e ele podia saber o destino 
dos homens e adivinhar parte do futuro e, através disso, realizar a 
morte dos homens, a inquietação ou a pestilência, ou também retirar o 
pensamento ou força dos homens e dá-los a outrém. Mas tal feitiçaria, 
se praticada, conferia muita afeminação150; dessa maneira, os homens 
de valor não a praticavam, sendo esse conhecimento ensinado às 
sacerdotisas (Ynglinga saga, 6 e 7)151. 
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149 No caso, os homens comandados por Óðinn. 
150Ergi, termo que iremos discutir mais a frente. 
151 Þá er Ása-óðinn kom á Norðrlönd, ok með honum díar, er þat sagt með sannendum, at þeir hófu ok 
kendu íþróttir þær, er menn hafa lengi síðan með farit. Óðinn var göfgastr af öllum, ok af honum námu 
þeir allar íþróttirnar; þvíat hann kunni fyrst allar ok þó flestar. En þat er at segja, fyrir hverja sök hann var 
svá mjök tignaðr; þá báru þessir hlutir til: hann var svá fagr ok göfugligr álitum, þá er hann sat með sínum 
vinum, at öllum hló hugr við. En þá er hann var í her, sýndist hann grimmligr sínum óvinum; en þat bar til 
þess, at hann kunni þær íþróttir, at hann skipti litum ok líkjum á hverja lund, er hann vildi; önnur var sú, 
at hann talaði svá snjalt ok slétt, at öllum er á heyrðu, þótti þat eina satt; mælti hann alt hendingum, svá 
sem nú er þat kveðit, er skáldskapr heitir; hann ok hofgoðar hans heita ljóðasmiðir, þvíat sú íþrótt hófst af 
þeim í Norðrlöndum. Óðinn kunni svá gera, at í orrostu urðu óvinir hans blindir eða daufir eða óttafullir, 
en vápn þeirra bitu eigi heldr en vendir; en hans menn fóru brynjulausir ok váru galnir sem hundar eða 
vargar, bitu í skjöldu sína, váru sterkir sem birnir eða griðungar; þeir drápu mannfólkit, en hvártki eldr né 
járn orti á þá; þat er kallaðr berserksgangr. 
Óðinn skipti hömum, lá þá búkrinn sem sofinn eða dauðr, en hann var þá fugl eða dýr, fiskr eða ormr, ok 
fór á einni svipstund á fjarlæg lönd, at sínum erendum eða annarra manna. Þat kunni hann enn at gera 
með orðum einum, at sløkkva eld ok kyrra sjá ok snúa vindum, hverja leið er hann vildi, ok hann átti skip 
þat, er Skiðblaðnir hét, er hann fór á ýfir höf stór, en þat mátti vefja saman sem dúk. [...] Óðinn kunni þá 
íþrótt, svá at mestr máttr fylgði, ok framði sjálfr, er Seiðr heitir, en af því mátti hann vita ørlög manna ok 
óorðna hluti, svá ok at gera mönnum bana eða óhamingju eða vanheilendi, svá ok at taka frá mönnum vit 
eða afl ok gefa öðrum. En þessi fjölkyngi, ef framið er, fylgir svá mikil ergi, at eigi þótti karlmönnum 
skammlaust við at fara, ok var gyðjunum kend sú íþrótt. 
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 Podemos pensar em certa divisão das habilidades sobrenaturais aqui 

apresentadas, classificando-as, majoritariamente, em Galdrar e Seiðr, baseado nos 

trechos da Ynglingasaga: Galdrar e magia rúnica: metamorfose; viagem etérea; controle 

dos elementos (fogo, água e vento); diálogo com os mortos; uso de espíritos aliados 

(Mimír, Huginn e Muninn); uso de navio mágico (Skiðblaðnir). Seiðr: dom divinatório; 

indução de doenças e morte; azar; privação ou melhoria da inteligência e força (usado 

para propósitos próprios, efeito de atração “Ergi”, vergonhoso se praticado por homens 

e ensinado para mulheres). Outras Habilidades: revelar o oculto; abrir pedras, montanha, 

tumbas e lugares escondidos; criar ligações com os habitantes desses lugares 

(geralmente seres sobrenaturais) 152. 

 Óðinn é representado como uma entidade que está pronta para fazer os mais 

diversos sacrifícios e contatos para a obtenção de conhecimento, inclusive a sabedoria 

mágica e feiticeira: a cabeça de Mímir e seus corvos lhe contam segredos sobrenaturais. 

Há também os próprios mortos que revelam seus segredos, já que Óðinn é chamado de 

Draugadróttinn e Hangadróttinn, Senhor dos Fantasmas e Senhor dos Enforcados, 

respectivamente. Seu domínio da inspiração poética está bem difundido nas fontes de 

cunho mitológico (Hávamál, 104 – 110 e 140; Skáldskaparmál 4 – 6), havendo uma 

clara disposição da poesia como um meio de comunicação sagrado entre deuses e 

humanos, bem como uma habilidade originalmente sobrenatural (a qual ele domina tão 

bem que apenas fala em rimas que originam as diversas métricas escáldicas). Sua busca 

pelo conhecimento pode ser ainda mais visceral. Nos versos 138 – 145 do Hávamál, 

Óðinn se enforca por nove dias e noites, machucado por uma lança, a fim de obter 

conhecimento mágico das runas, até que no poema diz: “eu comecei a frutificar/e a ser 

sábio/cresci e me fiz completo;/a palavra procura palavra/palavras acha,/a façanha 

procura façanha/façanhas encontra153 (Hávamál, 141)154. Há uma ligação entre a 

experiência de quase morte, os mortos e o conhecimento, o que torna Óðinn uma figura 

importante para a prática mágica e feiticeira155. 
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152 Observações que podem ser encontradas, também, em PRICE, 2002, p. 93 – 94. 
153 De maneira semelhante, no Grimnismál, logo no começo do texto, Óðinn antes de falar sobre seu 
conhecimento diz que passou dias de privação.  
154 Þá nam ek frævask/ok fróðr vera/ok vaxa ok vel hafask;/orð mér af orði/orðs leitaði,/verk mér af 
verki/verks leitaði. 
155 Ainda que ele não seja a única fonte de Seiðr, como argumenta o pesquisador Neil Price (2002), 
evidenciam-se diversas outras fontes responsáveis por garantir a feitiçaria, principalmente Freyja que é 
uma deidade a ser possívelmente consultada, já que há o ensino da feitiçaria, por essa deusa, à Óðinn; Hel 
a soberana do mundo inferior com a posição de seu reino, Nifhel e/ou Niflheimr, na base da árvore 
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 Um dos pontos que ligam Óðinn a prática da magia e feitiçaria com a guerra, são 

os diversos nomes que a divindade recebe nas diversas obras poéticas. Em uma 

compilação de 204 nomes apresentados por Neil Price (2002, p. 100 – 107) há 22 nomes 

na categoria Sabedoria, 12 para a categoria Os Mortos, 10 para Os Enforcados e 7 para 

Feitiçaria e/ou Ritualística156. Estamos trabalhando com a possibilidade de 

relacionarmos o conhecimento tanto ao contato com os mortos quanto ao saber mágico 

e feiticeiro. Dessa maneira podemos colocar em uma tabela as categorias e os nomes 

descritos por Price: 

Sabedoria Blindr, Blindi 

Cego 

Introdução do poema 

Helgakvíða Hundingsbana 

II; Gylfaginning 20 

Fimbulþulr

Poderoso Poeta/Poderoso 

Orador 

Hávamál 80 e 142 
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cósmica Yggdrasill e pela sua comunicação com os mortos; há, ainda, a possibilidade da operação do 
sobrenatural em um nível cosmológico, como é o caso de Ginugaggap, o vácuo da criação, que pode ser 
interpretado como um vácuo preenchido por forças mágicas. Porém, é Óðinn a figura melhor descrita 
como patrona do conhecimento sobrenatural e de seus usos, ponto de vista que o autor discute e acaba por 
fazer comparações entre as diversas facetas dessa deidade (feiticeiro, poeta, guerreiro e artesão) com os 
ritos xamânicos da tradição circumpolar ártica, uma possível troca cultural com os povos Sámi com quem 
os germânicos escandinavos tiveram longo contato. Seriam essas habilidades, o transe para a obtenção do 
conhecimento (privação de comida e bebida, além da dor), viagem-astral, mudança de pele com animais e 
a comunicação com os animais, exemplos interessantes dessa comparação xamanística. O assunto é 
instigante e complexo, porém impossível de ser abordado em sua totalidade, tendo em vista nossos 
próprios objetivos de discussão. Há duas observações que gostaríamos de fazer em relação a essas fontes 
de poder feiticeiro (Freyja e uma alternativa cósmica); ambas estão conectadas de uma maneira ou outra à 
Óðinn: Freyja está muito ligada a um universo feminino do feitiço, mas não devemos esquecer que ela 
também possui ligações com a guerra e um provável destino pós-vida; se o Valhöll é um destino para os 
bravos guerreiros, juntar-se a Freyja pode ser uma alternativa para mulheres notáveis dentro da sociedade 
escandinava anterior a instalação da religiosidade cristã na Escandinávia, a mesma que pode lançar novas 
percepções acerca dessa deusa em meio a novas representações da bruxa medieval; no entanto apontá-la 
como associada ao Seiðr não exclui as ligações que estamos fazendo a Óðinn. Nas observações sobre 
Seiðr em um nível cósmico, Neil Price observa que um kenning usado para se referir a Óðinn é Yggr
(Grímnismál 53) e que Drasill é um termo relativo a cavalo, sendo entendido o resfôlego forte do cavalo, 
Yggdrasill, a árvore que é o centro do mundo, pode ser entendida dentro dessa conotação odínica; logo, a 
ligação cósmica do Seiðr também está conectada a Óðinn como um transporte de alguém que se move 
entre os mundos (PRICE, 2002, p. 109). 
156 As outras categorias são: Guerra e/ou Agressão, Frenesi e/ou Transe e/ou Raiva, Divindade (ligado a 
um plano cósmico), Metamorfose, Aparência, Subterfúgio, Prazer, Prosperidade, Disfarce, Andarilho, 
Ergi (termo discutido adiante, mas que está relacionado a afeminação), Clima e uma última categoria, 
chamada Incerto, aonde o autor citou nomes, os quais não consegue colocar em nenhuma outra categoria. 
A maior parte dos nomes está colocada na categoria de Guerra e/ou Agressão, mas essa ligação também 
será tratada mais à frente. 
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Fjölsviðr 

Muito Sábio 

Grímnismál 47; 

Gylfaginning 20; Óðins 

nöfn

Forn-Ölvir

Antigo-Ölvir [O Mais que 

Sagrado] 

Óðins nöfn

Hár/Háarr/Hóarr

O Cego/O Elevado 

Völuspá 21; Grímnismál

46; Gylfaginning 20; Óðins 

nöfn

Hávi, Hóvi

O Elevado 

Hávamál 111 

Jafnhár

Tão-Elevado-Quanto157

Grímnismál 49; 

Gylfaginning 20; Óðins 

nöfn

Reginn

O Conselheiro158

Rögnir/Rögni

Conselheiro 

Hyndluljóð 35; Óðins nöfn; 

Vellekla 28 e 32 de Einarr 

skálaglamm 

Saðr/Sannr

O Verdadeiro 

Grímnismál 47; 

Gylfaginning 20; Óðins 

nöfn; Guðmundarkvæði 13 

de Einarr Gilsson 

Sanngetal 

Clarividente da Verdade 

Grímnismál 47; 

Gylfaginning 20; Óðins 
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157 Nome que sempre aparece junto a Hávi/Hóvi nos poemas, assim pode ser compreendido como 
Elevado, sendo uma representação de Óðinn e Tão-Elevado-Quanto como outra representação do mesmo 
deus. 
158 Neil Price (PRICE, 2002, p. 102) apenas diz que Reginn é um kenning comum para se referir a 
Homem, dando, por sua vez, referência a um trabalho de Hjalmar Falk, publicado em 1924 pela 
Kristiania, cujo título Odensheite faz menção ao estudo de nomes relacionados a Óðinn. No entanto, 
quando consultamos a obra (http://heimskringla.no/wiki/Odensheite�acesso em 27 de dezembro de 2012) 
não conseguimos maiores referências acerca da sua incidência nos poemas escandinavos.  Na entrada 110 
Reginn, Hjalmar Falk escreve que pode ser feito uma alusão entre Regin, personagem mitológico que 
educou Sigurðr e o treinou para matar seu irmão, o dragão Fáfnir e as atitudes de discórdia entre parentes, 
que era uma das especialidades de Óðinn (FALK, 1924). 



���

�

nöfn

Vakr 

Vigilante 

Gylfaginning 20; Óðins 

nöfn

Forn(n)i

O Antigo 

Óláfs saga Tryggvasonar

344 do Flateyjarbók

Hábarðr 

Barba Cinzenta 

Grímnismál 49; 

Gylfaginning 20; Óðins 

nöfn

Karl

Homem Velho 

Gylfaginning 49 

Langbarðr 

Barba Longa 

Óðins nöfn

Os Mortos Draugadrótinn 

Senhor dos Fantasmas 

Ynglingasaga 7 

Helblindi 

Engana-Hel 

Grímnismál 46 

Hléfreyr 

Senhor do Montículo 

Óðins nöfn 

Hléföðr/Hleifrúðr 

Pai do Montículo 

Óðins nöfn 

Valfuðr/Valföðr 

Pai dos Assassinados 

Völuspá 1 e 27; 

Grímnismál 48; 

Gylfaginning 20; Óðins 

nöfn

Val-Gautr 

Gautr dos Assassinados 

Óðins nöfn159

Valkjósandi 

Selecionador dos 

Assassinados 

Lausavísa 21 de Kormákr 

Ögmundarson 

Valtamr 

Domador dos Assassinados 

Baldrs draumar 6 
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159 Há referências desse nome em dois poemas dos escaldos islandeses, um de Hofgarða-Refr Gestsson e 
o outro de Gizurr Gullbrárskáld, infelizmente não tivemos acesso aos originais, logo não podemos 
confirmar a incidência desse nome. De qualquer maneira está listado em PRICE, 2002, p. 104.  
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Valtýr 

Deus-Assassinado/Morto 

Háleygjatal 15 de Eyvindr 

Finnson Skáldaspillir 

Valþognir 

Anfitrião dos Assassinados 

Lausavísa 8 de Víga-

Glúmr Eyjólfson 

Os Enforcados Fjall-Geiguðr 

Balançador da Montanha 

Óðins nöfn

Geiguðr

Balançador 

Óðins nöfn 

Hangadróttinn 

Senhor dos Enforcados

Óðins nöfn

Hangaguð 

Deus dos Enforcados 

Ynglingasaga 7 

Hangatýr 

Deus dos Enforcados

Skáldskaparmál 1, 

Lausavísa 10 de Víga-

Glúmr Eyjólfson, 

Selkolluvísur 7 de Einarr 

Gilsson 

Hangi

O Enforcado

Drápa 1 de Tindr 

Hallkelsson em 

homenagem ao Jarl Hákon 

Váfuðr/Váföðr 

Enforcador/Balançador 

Grímnismál 54; 

Gylfaginning 20 

Vingnir 

Balançador/Deus Oscilador 

das Armas (?)

Óðins nöfn

Vöfuðr

Balançador 

Óðins nöfn

Feitiçaria e/ou Ritualística Göndlir

Usuário do 

Cajado/Feiticeiro 

Grímnismál 49; 

Gylfaginning 20; Óðins 

nöfn

Jólnir 

Símbolo do Yule

Óðins nöfn; Þórsdrápa 12 

de Eilífr Goðrúnarsson 
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Reiðatýr 

Deus do Vagão

Skáldskaparmál 1 

Skilfingr 

Aquele que Vive na 

Montanha

Grímnismál 54; 

Gylfaginning 20; Óðins 

nöfn

Sváfnir 

Portador do Sono

Grímnismál 54; Óðins 

nöfn; Haraldskvæði

(Hrafnsmál) 11 de 

Þórbjörn hornfloki 

Sveigðir

Portador do Bastão

Hákonardrápa 5 de 

Goþþormr sindri 

Þróttr160

Poder (Mágico/Feiticeiro)

Vellekla 28 de Einarr 

skálaglamm; Útfarardrápa

7 de Halldórr skvaldri; 

Leiðarvísan 37; Óláfs 

drápa Tryggvasonar 2; 

Þorfinnsdrápa 22 de 

Arnórr jarlaskáld 

Þórðarson; Harmsól 11 de 

Gamli kanóki; Rekstefja 1 

de Rolf Stavnem; 

Höfuðlausn 16 de Óttarr 

svarti; Háttalykill 55 do 

Jarl Rögnvaldr e Hallr 

Þórarinsson; Erfidrápa 

Óláfs helga 17 de Sigvatr 

Þórðarson; Hákonarflokkr

11 de Sturla Þórðarson; 

Lausavísa 1 de Sturla 

Bárðarson; Glymdrápa 2 

���������������������������������������� �������������������
160 Esse é um termo relativamente comum, sendo usado como Kenning em vários poemas escáldicos 
como mostramos na tabela. Em PRICE 2002, p. 105, o autor apenas comenta “Uso frequente em versos 
escáldicos”, em pesquisa encontramos largo uso do termo, inclusive como Kenning para Óðinn (ou ligado 
a atividades guerreiras) em poemas do século XI à XIII, mostrando o quão popular era seu uso.  
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de Þorbjörn hornklofi 

Tabela 2: Tabela com nomes relacionados as categorias de Sabedoria, Os Mortos, Os 
Enforcados e Feitiçaria e/ou Ritualística usados para se referir ao deus Óðinn. Tabela baseada 

no trabalho de Neil Price (PRICE, 2002, p. 101 - 107) e consultas a obra de Hjamar Falk 
(FALK, 1924) com algumas adições nossas.

  

 Devemos considerar que os nomes apresentados na tabela acima estão todos de 

acordo com as representações de Óðinn da Ynglingasaga, um feiticeiro poderoso e sábio 

que lidera seu povo para novas terras, guiado por visões premonitórias (finalizada no 

capítulo 5, onde ele se estabelece em Sigtunír, Sigtuna). É ele que ordena o enterro dos 

antigos reis e guerreiros em montículos, mais um detalhe que se une ao seu caráter 

aristocrático. O domínio dos mortos está relacionado, na maior parte, àqueles que foram 

assassinados em campo de batalha (como observamos anteriormente na análise do 

Hákonarmál e seus elementos mitológicos). Os enforcados são lembrados pelo balançar 

dos corpos, esses que são dedicados a ele em sacrifício, como fez Njörðr, que para ir de 

encontro a Óðinn no pós-vida enforcou-se e foi trespassado por uma lança161.  

 Alguns dos nomes da categoria de Feitiçaria e/ou Ritualística são referentes ao 

solstício de inverno, época sagrada para a qual Óðinn ensinou rituais específicos para 

garantir boas colheitas; aparatos necessários para a realização da magia e feitiçaria, no 

caso do cajado e bastão; o próprio uso do termo Þróttr, o qual é expressivamente 

referenciado nas fontes escandinavas, marca a divindade como Poder, que no contexto 

das narrativas é um termo mágico/feiticeiro. Há a curiosa dualidade de seus aspectos 

como Sanngetal, a melhoria da inteligência, celeridade de pensamento, clarividência e a 

exposição do oculto; e Sváfnir, onde o sono pode ser o nublamento dos pensamentos, o 

ocultamento, disfarce, inaptidão, lerdeza nas ações guerreiras. 

 Apresentam-se aqui características de um deus da guerra com aspectos mentais, 

a perícia em batalha que inspira ou abandona seus escolhidos. Em Óðinn nós vemos 

uma guerra sob uma perspectiva diferente. A guerra concebida em valores heróicos 

marciais pode se transformar em práticas “torpes”; homens perdem o controle de suas 

���������������������������������������� �������������������
���O episódio é narrado na Ynglinga saga, 9.�
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ações no momento crucial da batalha, seus pensamentos são tomados pela confusão 

originada pela feitiçaria Seiðr. Há para as sociedades da Escandinávia medieval, 

inclusive da Era Viking, várias forças que alteram o curso das batalhas e tornam-se 

responsáveis pelas mortes dos guerreiros mais bravos e valorosos. No entanto, será que 

podemos compreender a feitiçaria, em especial, como parte das práticas marciais, 

principalmente pela sua ligação com Óðinn, aqui apontado como figura central de suas 

práticas? Pontuemos alguns exemplos de como a feitiçaria é narrada no Heimskringla. 

 Na Ynglinga saga o rei Vanlandi passa o inverno em Finnland, onde se casa com 

Drífa, filha do rei Snær. Abandonada por dez anos, Drífa entrega presentes a uma 

seiðkona de nome Hulð para que traga de volta seu marido ou o mate. O chamado para 

Finnland é tratado como feitiçaria pelos companheiros do rei Vanlandi, que não 

voltando para junto de sua esposa é tomado pela letargia e sonolência. Vanlandi já não 

conseguia dormir, pois dizia que um Mara (pesadelo, mas também uma entidade 

mágica) rondava-o162. Vanlandi morre pela feitiçaria que age pelo sono e pelo emprego 

do Mara, como podemos conferir no poema de Þjóðólfr de Hvini no qual o rei Vanlandi 

vai para junto de Óðinn (irmão de Víli) pela ação da mulher-Troll que o matou com um 

Mara: “para visitar/o irmão de Víli/a feiticeira potra/levou Vanlandi,/quando a mulher 

dos trolls/encaminhou/a cerveja de Grímhild163/oponente dos homens,/foi cremado/às 

margens do Skúta/o senhor generoso,/atormentado por um Mara”(Ynglingatál, 3; 

Ynglingasaga, 13)164. Seu filho, Vísbur também abandona sua esposa, que passa a 

lançar feitiços em seu filho Dómaldi. Quando seus filhos bastardos Gísl e Öndur 

procuram pela völva Huld (a mesma que matou Vanlandi), ela lança um feitiço que 

possibilita aos bastardos matarem o pai e também uma maldição, a matança permanente 

sobre a sua linhagem, que é lançada sobre o dote que foi mantido pelo rei (no caso, um 

pingente que havia sido dado à sua antiga esposa) (Ynglinga saga, 14).  

���������������������������������������� �������������������
162 Na tradução de Lee M. Hollander, o trecho traz uma nota de rodapé que diz “An incubus supposed to 
oppress persons in their sleep” onde Mara é traduzido para o inglês como Nightmare, o que é, de fato 
uma tradução adequada do termo. O entendimento de uma entidade que se manifestava através da magia, 
pode ser apreciado na Historia Norwegiae onde podemos conferir a ação de um demônio que sufoca 
Vanlandi e que é conhecido na Noruega como Mara: “que no sono foi sufocado por um demônio e 
morreu, essa raça de demônio na Noruega é chamado de Mara”  “qui in somno a dæmone suffocatus 
interiit, quod genus dæmoniorum norwegico sermone mara vocatur” (Historia Norwegiae, De Ortum 
Regum). 
163 O poeta parece identificar a figura da feiticeira com uma Valquíria, utilizando o nome Grímhild, Hilda 
da Noite, para se referir à feiticeira que mata Vanlandi, sendo algo negativo no contexto, mas faz isso 
sentido se lembrarmos que as Valquírias são responsáveis por levar os homens à Óðinn, o que fica 
expresso na segunda estrofe, como acabamos de expor, ser Óðinn o irmão de Víli. 
164 En á vit/Vilja bróður/vitta véttr/Vanlands kom,/þás trollkund/of troða skyldi/liðs grímhildr/ljóna 
bága,/ok sá brann/á beði Skútu/menglötuðr,/es mara kvalði. 
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 Na Haralds saga Hárfagra o rei Haraldr se casa com a filha de um Finn, 

chamada Snæfríðr. Esta o seduz utilizando hidromel. Casam-se legalmente. Após sua 

morte, Haraldr Hárfagri está enfeitiçado e apenas vela o corpo da feiticeira, 

negligenciando seu reino e súditos por três anos (Haralds saga Hárfagra, 25). Eiríkr 

Blóðøx, filho de Haraldr Hárfagri, retornando de saques em Bjarmaland, faz uma 

viagem para Finnmörk, onde encontra Gunnhildr, filha de Özur Toti. Estava ela entre os 

Finns para aprender feitiçaria antes de ser levada por Eiríkr para casar-se (Haralds saga 

Hárfagra, 33). Gunnhildr é uma personagem feminina de grande influência, sobretudo 

na esfera política escandinava, sendo o pivô de conspirações que resultaram na morte do 

rei Hákon Góði e na ascensão de seus filhos ao trono norueguês. Gunnhildr era bela, 

perspicaz, habilidosa na magia e amigável na fala, porém cheia de enganos e crueldade 

(Haralds saga Hárfagra, 43) 165. 

 Devemos levar em consideração as estratégias de ações fora do espectro 

masculino, a magia como transgressão das limitações políticas e sociais quando 

realizadas por mulheres, podem ser usadas para o desequilíbrio, inclusive político, do 

reinado; esse é um padrão interessante, até então a marcialidade tinha sido posta como 

um exercício masculino. Seria o Seiðr, a feitiçaria ofensiva, uma maneira das mulheres 

adentrarem o espaço identitário da marcialidade? De maneira alguma as mulheres são 

tratadas como guerreiras nas sagas ou como capazes de influenciar a guerra diretamente.  

 Huld é uma feiticeira que presta serviços de feitiçaria para aqueles que lhe 

procuram. Ela lembra vários outros relatos de feiticeiras que agem de forma itinerante, 

ajudando no equilíbrio espiritual de pequenas comunidades ou serviços divinatórios, tais 

como aparecem em outras narrativas escandinavas, como a Eiríks saga Rauða, 

Vatnsdæla saga, Orvar-Odds saga e Þáttr af Norna-Gesti, onde as praticantes de Seiðr

são acolhidas em época de festividades. 

 Gunnhildr, que é sem dúvida a personagem feminina de maior destaque nas 

representações da feiticeira dentro das sagas do Heimskringla, de fato converge para si 

muito poder entre os homens e é notável o seu envolvimento, em diversas sagas, sobre 

as rusgas que envolvem o trono norueguês. Ela se encontrou em uma posição difícil em 

���������������������������������������� �������������������
165 Seu papel de feiticeira e conspiradora é ressaltado na Egils saga Skallagrimssonar, sendo uma das 
incitadoras da inimizade entre o rei Eiríkr Blóðøx e Egil Skallagrímsson. Na Egils saga 
Skallagrímssonar, 60, a rainha faz um ritual que retira de Egil toda a sua paz (mergulhando o guerreiro 
em depressão e no não contentamento com o lar), obrigando-o a se entregar ao rei Eiríkr, que estava na 
Escócia. 
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razão da morte de seu marido na Inglaterra, em 954: a disputa de seus filhos contra seu 

cunhado, Hákon Góði, que culmina na batalha de Fitjar, e o período de fome e disputas 

políticas entre seus filhos e as demais lideranças guerreiras norueguesas que seguem na 

segunda metade do século X. A feitiçaria faz muito mais parte da prática política, 

unindo o sobrenatural à incitação de seu marido e filhos para a guerra. 

 A natureza do Seiðr está fortemente ligada às etnias Finns, complexo grupo 

étnico espalhado pelo norte da Escandinávia e parte das regiões balcânicas. Os diversos 

povos nórdicos interagiram intensamente antes e durante a Era Viking, através de 

relações maritais, econômicas e religiosas, incluindo aqui os grupos Sámi e Balto-

Fínicos, com quem vinham realizando trocas culturais há pelo menos um milênio. No 

entanto, diversos grupos étnicos que mantiveram contato com os escandinavos são 

tratados de maneira marginal na escrita das sagas (em destaque os povos irlandeses, 

inuites e, claro, finlandeses e sámis), representados sob um aspecto sempre 

misterioso166.  

 Sabemos que as populações Fino-Úgricas, nas quais se inserem os Finlandeses e 

Sámis, já estavam na região escandinava por volta de 3.300 a.C., pois eles possuíam 

uma cultura cerâmica distinta, havendo, mais tarde, uma divisão desses povos em 

culturas agropastoris costeiras e caçadores-coletores na região interiorana (DUBOIS, 

1999, p. 13 – 14). Por volta da Era Viking, era comum o eränkaynti, um evento sazonal 

onde a população costeira migrava para o interior, praticando um tipo de agricultura de 

queimada, similar à Coivara, além da caça e a troca com os caçadores-coletores.  

 A confusão presente nas sagas, de apontar o que era Sámi, Finn ou Lapão (esse 

último como categoria econômica), deve-se justamente à ausência de qualquer “barreira 

étnica” que os diferenciasse: evidências linguísticas nos mostram que havia um 

intercâmbio de artefatos culturais e tecnologias entre os grupos Balto-fínicos e Sámi, 

que por sua vez podem ser entendidas mais como modo de viver escolhas culturais que 
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166 Sirpa Aalto produziu um breve ensaio sobre as relações de alteridade no Heimskringla no qual apontou 
pelo menos quatro níveis de estranhamento entre os diferentes “grupos étnicos”, onde consta a relação 
entre os islandeses e noruegueses (com o seu passado em comum e vários habitantes de ambas as regiões 
mantendo graus diversos de parentescos durante a Idade Média e diante), com o mundo cristão que havia 
sido saqueado em reides vikings, antes de se inserirem de vez ali, e em um nível mais abstrato com os 
pagãos a quem chamou de “realmente estranhos”. Na mesma medida em que noruegueses e islandeses se 
estranham com o mundo cristão, os ditos pagãos se estranham em um nível ainda maior e fantástico (há 
todo um jogo de representações na época da escrita das sagas, por volta do século XIII, entre um passado 
próprio não-cristão norueguês e islandês e os povos pagãos que lhes são vizinhos) entre eles os Finns. 
(AALTO, 2004, p. 7). 
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como identidades étnicas impermeáveis (DUBOIS, 1999, p. 16). Estamos falando de 

culturas com as quais os escandinavos tiveram largo contato, pois o Báltico continha 

importantes centros comerciais, onde eram trocados não só itens e víveres, mas também 

ideias.  

 Da própria Noruega, o relato de Öttar167que fala de seu contato com o povo Sámi 

(descritos em Inglês antigo como Finnas) em Hálogaland, norte da Noruega, de quem 

ele coletava diversos artigos (peles, penas, presas e cordas de morsas ou focas), na 

forma de tributos, nos leva a crer que o contato com os povos germânicos da 

Escandinávia já estava bem estabelecido e que algum acordo existia para uma produção 

contínua de tais itens, mas também que o uso do termo Finn no corpo das narrativas, 

incluindo amplas passagens do Heimskringla, deve-se justamente ao caráter dessas 

relações interculturais entre os povos germânicos da Escandinávia, os finlandeses 

orientais, certas culturas Sámi, os Lapões como categoria econômica, mas também à 

categorização de diversas culturas, genericamente, como Finn (justamente pela 

permeabilidade dessas culturas) (DUBOIS, 1999, p. 16 – 17).

 O uso de Seiðr não é praticado apenas por mulheres; examinemos as passagens 

do Heimskringla que falam da feitiçaria operada por homens. Na Ynglingasaga, havia 

um rei chamado Skjölðr na região do Vestfold que detinha grande conhecimento 

mágico. O rei Eysteinn, filho do rei Hálfdan Hvítbein, estava saqueando seus domínios, 

tomando posses, destruindo tudo em seu caminho. Eis que o rei Skjölðr manejou seus 

guerreiros para o litoral, aguardou as velas dos barcos inimigos aparecerem detrás dos 

fiordes e daí168: “Ele segurou sua capa, balançou-a e lhe sacudiu” (Ynglingasaga, 46)169. 

Um dos navios do rei Eysteinn se aproximou demais daquele onde ele estava e o apoio 

da vela da embarcação bateu violentamente, jogando Eysteinn ao mar e matando-o. 

 Na Haralds saga Hárfagra, Eiríkr Blóðøx começa a assediar o reino e a tomar as 

posses de seus irmãos, em lutas fraticídias pelo trono da Noruega. É dito que um dos 

filhos de Haraldr Hárfagri com a finlandesa Snæfríðr e meio irmão de Eiríkr, de nome 
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167 Öttar (também descrito como Ohthere), norueguês que em 890 foi recebido na corte de Alfredo de 
Wessex (Alfredo, o Grande) e que descreveu suas empreitadas comerciais na Escandinávia. Dizendo-se 
ser, dos homens do norte, aquele mais ao norte (mais nórdico dos nórdicos), ele fala, entre outras coisas, 
das suas oportunidades comerciais com os Finns (CHRISTIANSEN, 2002, p. 108, 112, 119 e 122) 
168 A descrição do gesto é muito interessante, pois há paralelos que podem ser feitos com práticas mágicas 
fino-úgricas, comparação salutar se estivermos atentos para o fato de que quase todos os relatos de prática 
de Seiðr encontram respaldo no xamanismo de tradição noaidevuohtta.  
169 Þá tók hann möttul sinn ok veifði ok blés við. 
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Rögnvaldr Rétillbeini, tornou-se um famoso feiticeiro, seiðmaðr, em Hörðaland e que lá 

vivia com mais oitenta feiticeiros. Por desaprovar a feitiçaria, o rei Haraldr consentiu na 

morte de Rögnvaldr pelas mãos de Eiríkr, que incendiou o salão do meio finlandês, um 

gesto aprovado pelo povo da região (Haralds saga Hárfagra, 35). 

 Na Óláfs saga Tryggvasonar é dito que esse Rögnvaldr tinha um neto, Eyvindr 

Kelda, também feiticeiro. Seu neto sobrevivera e vivia nos arredores de Túnsberg, onde 

também vivia com feiticeiros. O rei Óláfr Tryggvason incendiou e afogou os feiticeiros 

que lá encontrara inclusive o neto de Rögnvaldr (Óláfs saga Tryggvasonar, 62 – 63). 

Durante seu projeto de conversão da Noruega, o rei Óláfr visitou Hálogaland, onde 

enfrentou a resistência de dois chefes guerreiros, o fazendeiro Rauðr inn Rammi (o 

Forte) e Þórir Hjörtr. É dito na saga que Rauðr possuia conhecimentos mágicos, além de 

praticar sacrifícios, sendo seguido por muitos Finns. Seguiu-se um conflito que resultou 

na morte de Þórir, levando Rauðr a se esconde em Sálpti. O lugar é inacessível para o 

rei por causa de uma ventania mágica que impelia as suas embarcações para fora dali. A 

dificuldade sobrenatural só foi vencida graças à intervenção do bispo Sigurðr, que pôs 

água benta em toda a embarcação do rei e os protegeu com um crucifixo, enquanto os 

homens adentraram a ilha em busca do feiticeiro Rauðr (Óláfs saga Tryggvasonar, 78 – 

80). 

 Por último, na Óláfs saga Helga é dito que o rei Óláfr Haraldsson, ainda jovem, 

saiu em uma expedição guerreira para saquear a Finlândia. Em determinado momento, 

seu grupo avançou sobre Herdalar, onde foram atacados com flechas em uma floresta. 

Enquanto o rei e seus homens tentavam recuar e se proteger detrás de seus escudos, os 

finlandeses impediam com feitiços que eles fugissem em suas embarcações, conjurando 

ventanias fortes e tempestades no mar (Óláfs saga Helga, 9). 

 A operação de Seiðr por homens, algumas vezes identificados por seiðmenn, está 

ligada ao confronto direto, veja-se que o seu uso está atrelado diretamente ao conflito e 

à permanência, inclusive, de forças armadas do feiticeiro no conflito que se resolve 

sobrenaturalmente. O rei Skjölðr manteve seus guerreiros esperando pelas embarcações 

inimigas; o conflito, no entanto, foi resolvido pelo uso de Seiðr. Já na descrição dos 

atributos sobrenaturais de Óðinn é dito que a operação de feitiços, Seiðr, por homens é 

vergonhosa. Rauðr inn Rammi lutou com seus guerreiros, junto ao seu aliado Þórir 

Hjörtr, contra o rei Óláfr Tryggvason, e escapou o combate utilizando o Seiðr. A 
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tentativa de saque do jovem rei Óláfr Haraldsson é rechaçada tanto por um conflito 

físico quanto sobrenatural.  

 As passagens referentes à parentela feiticeira do rei Haraldr Hárfagri, Rögnvaldr 

Rétillbeini e seu neto Eyvindr Kelda, já pode nos informar acerca de diferentes aspectos 

do Seiðr, em especial à sua reprovação quando operado pelo gênero masculino. Na 

descrição dos atributos de Óðinn está apontado que esse tipo de feitiçaria é vergonhoso 

para homens viris. O termo utilizado para apontar essa vergonha é Ergi, termo 

percebido em uma miscelânea de concepções que variam entre: “moralmente 

imprestável; não-viril, com fortes conotações de perversidade e atuando no papel 

feminino em atos sexuais; quem opera feitiçaria, especialmente Seiðr; covarde” (PRICE 

2002, p. 211). Rögnvaldr é morto com aprovação de seu pai, por ele não deixar de lado 

a feitiçaria, de maneira semelhante Eyvindr Kelda morreu, se pelas ações missionárias 

de Óláfr Tryggvason, também pela reprovação da comunidade que lhe cercava.  

 Ainda que os homens possam praticar Seiðr e estejam representados como 

praticantes voltados para uma atividade guerreira, a reprovação da comunidade à sua 

operação pelo gênero masculino os diferencia mais do que os une a uma categoria 

marcial ligada ao sobrenatural, a figura do feiticeiro; como representados no 

Heimskringla eles não podem ser ligados à noção de marcialidade a qual estamos 

abordando, apesar de que possam influenciar o curso do combate à sua maneira e 

podem ligações odínicas próprias:  

Os funcionamentos dissimulados e furtivos do Seiðr devem ter 
representado uma outra razão para a aversão masculina às suas 
práticas, ao menos em âmbito público. Em uma sociedade em que 
uma aproximação direta e uma pronta adoção à exteriorização do 
conflito são valorizadas como algo masculino, um ritual que permite a 
manipulação secreta do pensamento alheio poderia violar ideais 
próprios da masculinidade. Na descrição do Seiðr manipulador na 
Laxdæla saga, tanto Kotkell quanto seus patrícios são representados 
como repreensíveis pela sua confiança na magia e a relutância deles 
em lutar as suas batalhas abertamente.  Tão logo o subreptício Seiðr
rouba do oponente tanto a consciência do ataque do adversário quanto, 
possivelmente, a perspicácia de compreendê-lo, o ato nega a ambos os 
combatentes a verdadeira glória de um conflito justo e franco 
(DUBOIS, 1999, p.137) 170. 

���������������������������������������� �������������������
170 The underhanded, covert workings of Seiðr must have represented a further reason for male aversion 
to it, at least public. In a society that valued a forthright male manner and a ready embrace of outward 
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Gostaríamos de abordar um último aspecto das relações sobrenaturais com a 

marcialidade ligadas diretamente com a prática do Seið e os elementos odínicos, um 

conjunto de rituais guerreiros, cujo objetivo é a identificação do homem com espíritos 

animais, talvez aqui possa ser revelado uma identidade guerreira criada para um tipo de 

guerra que leva em conta forças sobrenaturais sem recair sobre o costume negativo do 

Seiðr. 

Berserkr e Úlfhéðinn

Na descrição da batalha de Hafrsfjörðr, que aconteceu por volta de 872 e que foi 

vital para a vitória das campanhas de Haraldr Hárfagri, podemos encontrar um 

fragmento do poema Haraldskvæði de Þórbjörn hornflóki: “Eles estocam homens/e 

brancos escudos,/lanças ocidentais/e espadas francas171;/urraram os Berserkir,/era o 

momento da batalha,/uivaram os Úlfheðnar/e sacudiram as armas” (Haraldskvæði 8,

Haralds saga Háfagra, 18)172.Esse poema é, provavelmente, a descrição mais antiga, 

em fontes escritas escandinavas, sobre os Berserkir e Úlfhéðnar173. Podemos conferir 

outros versos sobre as mesmas figuras na continuação do poema que está no 

Fagrskinna: 

Do equipamento Berserkr lhe pergunto,/provador de sangue/como 
conseguem ficar/eles que avançam para a batalha/homens valentes? 

Úlfheðnar são chamados/em batalha eles/carregam escudos 
ensanguentados;/avermelham as lanças/quando entram na batalha;/lá 
eles atuam juntos;/apenas com homens bravos/acredito que se cobriam 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������

conflict, a ritual allowing the secret manipulation of another’s will would violate ideals of proper 
masculinity. In the depiction of manipulative Seiðr in Laxdæla saga, both Kotkell and his male clients are 
depicted as reprehensible for their reliance on magi and their reluctance to fight their battles in the open. 
Since surreptitious Seiðr robbed an opponent both of the awareness of his adversary’s attack and possibly 
also the wit to comprehend it, the act denied both combatants the true glory of fair, open conflict. 
171Relativo aos povos Francos. 
172 Hlaðnir vöru hölða/ok hvítra skjalda,/vigra vestrœnna/ok valskra sverða;/grenjuðu berserkir,/guðr vas 
á sinnum,/emjuðu úlfheðnar/ok ísörn dúðu. 
173 Berserkr e Úlfhéðinn (singular); Berserkir e Úlfhéðnar (plural). 
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com peles/eram vistos como habilidosos,/os destruidores de escudo. 
(Haraldskvæði 12 - 13, Fagrskinna, 2)174.

 Há outro aspecto sobrenatural, inclusive relacionado ao deus Óðinn, que está 

ligado diretamente ao exercício marcial e que traz os elementos dessa Guerra Invisível 

para o combate físico; é o furor ritualístico em combate. Comentei no primeiro capítulo 

acerca das representações dos guerreiros escandinavos na Batalha da Ponte de Stamford, 

na qual o rei Haraldr Harðraði luta furiosamente em campo. Vale à pena conferirmos a 

expressão usada para descrever o seu estado guerreiro: 

Óðr, que segundo o dicionário de islandês antigo Geir T. Zoëga: “óðr (óð, ótt), 

a. (1) louco, frenético; ó. maðr, homem louco; (2) furioso, violento, ardente” (ZOËGA, 

2004, p. 323), podendo ser ainda significar, consoante o contexto, “(1) mente, sensação; 

canção, poesia; óðar smiðr, poeta”175 (ZOËGA, 2004, p.323). O dicionário de islandês 

antigo de Cleasby/Vigfusson concorda: “ÓÐR, adj., óð, ótt [...] louco, frenético [...]óðr 

hundr, um cachorro louco, [...] frenético, furioso, veemente, ansioso; [...] neut. ótt e-m 

ér ótt um e-t, ser impaciente”, complementando “mente, espírito, alma, sentido [...] – 

önd, óðr e læ, espírito, mente e arte (?); önd foi soprado ao homem por Odin, óðr por 

Hænir, læ por Löðurr; a capacidade do discurso parece ser também algo incluído em 

óðr”176. 

 Estamos diante da ritualização da fúria guerreira, um aspecto importante da 

marcialidade escandinava pré-cristã da qual podemos encontrar apenas pistas no 

Heimskingla, já que o seu conteúdo parece ignorar melhores descrições sobre o assunto.       

A crença nos elementos odínicos relativos a marcialidade e ao combate pode ser melhor 

���������������������������������������� �������������������
174At berserkja reiðu vilk spyrja,/bergir hræsævar,/hversu es fengit/þeims í folk vaða/vígdjörfum verum? 
Úlfheðnar heita,/þeirs í orrostum/blóðgar randir bera;/vigrar rjóða,/es til vígs koma;/þeims þar sýst 
saman;/áræðismönnum einum/hykk þar undir felisk/skyli sá enn skilvísi,/þeims í skjöld höggva. 
175 “óðr (óð, ótt), a. (1) mad, frantic; ó. maðr, madman; (2) furious, vehement, eager...” e “óðr, m. (1) 
mind, feeling; (2) song, poetry; óðar smiðr, poet”. 
176 “ÓÐR, adj., óð, ótt [...] mad, frantic[...] óðr hundr, a mad dog [...] frantic, furious, vehement, eager; 
[...] neut., ótt e-m er ótt um e-t, to be impatient” e “-- mind, wit, soul, sense [...] -- önd, óðr, and læ, spirit, 
mind, and craft(?); the önd was breathed into man by Odin, the óðr by Hænir, the læ by Löðurr; the 
faculty of speech seems also to be included in the óðr”. Consultamos o dicionário Cleasby/Vigfusson em 
um projeto online, o “Germanic Lexicon” que pode ser acessado no seguinte endereço: 
http://lexicon.ff.cuni.cz/texts/oi_cleasbyvigfusson_about.html, a página que contém as informações é a 
471 do mesmo dicionário e um fac-símile pode ser acessado diretamente pelo endereço 
http://lexicon.ff.cuni.cz/png/oi_cleasbyvigfusson/b0471.png ou 
http://lexicon.ff.cuni.cz/tiff/oi_cleasbyvigfusson/b0471.tiff. Essa passagem que diz respeito a Óðinn, 
Hænir e Löðurr, está em Völuspá e Gylfaginning, está relacionada a criação dos primeiros homens e das 
várias qualidades que lhes são dadas para que possam viver.  
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explorada não na aplicação do Seiðr como operações feiticeiras, geralmente explorados 

pelas figuras femininas, mas no transe bélico. A euforia guerreira dos escandinavos foi 

mencionada pelo bizantino Leo Diaconus, no Historiae Byzantinae, quando na 

descrição das campanhas búlgaras, ao acompanhar o imperador bizantino João Curcuas 

(I	ann
s Curcuas, conhecido como Tzimikes), presencia a atuação em campo de batalha 

dos Rus’, tribo que havia descido da Suécia pelo rio Dnieper e se instalado no leste 

europeu, sendo, na ocasião das campanhas búlgaras, liderados pelo chefe guerreiro 

Sviatoslav. 

 Sendo Leo Diaconus secretário imperial e acostumado com o cenário guerreiro 

empreendido pelo império bizantino, o seu espanto pelos costumes Rus’ nos faz crer 

que ele testemunhou algo marcante. Ele observou uma maneira de lutar dominada por 

um frenesi, não presenciado antes por nenhum bizantino. Diz ainda que eles  berravam 

sons animalescos, uma maneira estranha e chocante que assustavam e desestabilizavam 

seus inimigos. São descritos ainda atacando em uma fúria cega e sem importar-se com 

sua própria proteção. O próprio Sviatoslav lutou rugindo e de maneira tão temerária que 

Leo pensou que ele tinha ficado insano (PRICE, 2002, p. 369) 177. 

 Ainda entre os bizantinos, uma série de documentos descreve danças realizadas 

pela guarda varegue: o imperador Constantino Porphyrogenitus no De ceremoniis aulae 

byzantinae narra sobre um banquete onde os mercenários navais e a guarda encenaram 

uma dança de sua terra natal, na qual eles estão mascarados, bradam “Jul, Jul...”178. No 

século X, a guarda imperial e as forças navais empregavam um contingente numeroso 

de escandinavos na sua guarda varegue. O De oficiis de Jorge Kodinos confirma a 

presença da guarda varegue e narra um clangor produzido por esses guardas, batendo 

seus machados, que por sua vez era o símbolo dos varegues. Podemos, também, 

apreciar um afresco da catedral de Hagia Sophia em Kiev (construída em 1037, mas as 

pinturas são de 1049, segundo PRICE, 2002, p. 372), onde encontramos representações 

de jogos e encenações no Hipódromo de Constantinopla, onde um homem vestido como 

���������������������������������������� �������������������
177 Neil Price ainda faz menção de um comentário tardio sobre os Rus’, feita pelo cronista bizantino João 
Skylitz, onde ele tece não só observações semelhantes a Leo Diaconus, acerca dessa fúria escandinava, 
mas sobre um ritual fúnebre onde os Rus’ também agem como animais. Diz que na noite, os homens eram 
queimados em piras, junto a sacrifícios humanos e animais, enquanto soltavam uivos agudos que 
aterrorizavam os bizantinos. Segundo o mesmo pesquisador, essa lamentação é parecida com aquela 
descrita por Ibn Fadlan, famoso cronista árabe que narra, em sua Risala, um ritual fúnebre que envolveu a 
cremação de um navio com um chefe viking no rio Volga (PRICE, 2002, p. 369 – 370).  
178 Talvez uma alusão aos Rus’,  segundo PRICE, 2002, p. 371. 
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uma besta luta contra um homem armado com um machado, identificando-se, dessa 

maneira, como um varegue: 

Figura 4: Detalhe do afresco da catedral de Hagia Sophia em Kiev, construída em 1037 por 
Jaroslav, sendo a pintura feita por volta de 1054, representando atividades realizadas no 
Hipódromo de Constantinopla e que pode estar ligado a costumes realizados pela guarda 

Varegue, composta por escandinavos (PRICE, 2002, p. 372) 179. 

 A ligação com as representações do rei Haraldr Harðraði em batalha, ligado ao 

termo Óðr, poderia indicar uma tradição muito antiga e, talvez, residual mesmo em 

tempos cristãos? O furor por si só já indica uma associação odínica, ainda na 

Ynglingasaga é dito que os homens de Óðinn lutavam sem proteção e de maneira 

enfurecida. A influência que a deidade possui sobre os pensamentos e os aspectos 

discutidos acerca de Seiðr recai sobre a crença de hugr e hamr, basicamente pensamento 

�����������������������������������������������������������
179 Retirado de http://sofiyskiy-sobor.polnaya.info/en/towers_st_sophia_cathedral.shtmlacesso em 03 de 
março de 2013.
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e forma ou a manifestações espirituais e físicas da fortuna pessoal ou de espíritos 

protetores.  

Hugr, pensamento, é talvez a palavra mais comum para se referir à “alma” 

(sjæletro) na concepção pré-cristã entre os escandinavos e é relevante notarmos seu uso 

para se referir a animais ou a atitudes que lembrem animais: em sonhos os animais se 

manifestam profetizando eventos futuros (manna hugir), também é comum se referir a 

boas ou más ações como parte do caráter de algum animal: na Völsuga saga o mau 

pensamento do rei Atli é considerado úlfshugr, hugr lupino, predatório tal qual o animal    

(KOVÁROVÁ, 2011, p. 130).  

Hamr, forma, é um termo que existe junto a Hugr, é a concretização da “alma”, 

quando ela adquire forma física. É um termo apropriado à mudanças de forma: segundo 

as fontes mitológicas os deuses possuem o poder  de mudar suas formas para animais, 

assim acontece também com outros personagens que possuem a habilidade de se 

metamorfosear em animais180. Além de “forma”, o pesquisador Neil Price sugeriu que 

hamr pudesse ser compreendido como “invólucro”, no sentido de que atue 

compartimentando todas as características do espírito materializado, que acaba por 

alterar inteiramente o corpo da pessoa que se transforma, expondo-lhe o hugr (PRICE, 

2002, p. 59 – 60). 

 A relação entre ambos os termos é conhecida como hamingja, ou a transição do 

pensamento para o físico, materialização da boa fortuna ou de um espírito guardião: 

A palavra provavelmente deriva da forma *ham-gengja e 
originalmente se referia as pessoas que podiam deixar seu hamr
(forma, casca) “andar”. Esse tema do transmorfo é especialmente 
popular nos contos folclóricos da Escandinávia. – Possivelmente o 
conceito de hamingja como personificação da fortuna gradualmente se 
originou (através da ideia de espírito protetor) a partir da noção de que 

���������������������������������������� �������������������
180 Tendo sido difamado por poetas escaldos na Islândia, o rei dinamarquês Haraldr Gormsson manda um 
feiticeiro ir espiar seus difamadores, na forma de um peixe, sendo repelido pelos espíritos protetores da 
Islândia na Óláfs saga Tryggvasonar, 33. Outros exemplos famosos nas sagas islandesas podem ser 
encontrados na Völsunga saga, 8, onde Sigmund e Sinfjötli se transformam usando peles e agem como 
lobos, ou ainda na Egils saga Skallagrímssonar, 1, no começo da narrativa, quando é dito que o avô de 
Egil Skallagrímson, Úlfr, possui a habilidade de metamorfose, sendo chamado de Kveldúlfr, lobo 
noturno. A pesquisadora Lotte Hedeager (HEDEAGER, 2011, p. 84) faz questão de nos lembrar uma 
passagem dos Annales Ludenses onde um príncipe dinamarquês se transforma em um urso branco pouco 
antes de uma batalha, passagem semelhante as descrições de metamorfos na Hrólfs saga Kraka, onde 
guerreiros se transformam em ursos e javalis para combater entre si. 
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a alma poderia adquirir forma física fora do corpo. Após a morte de 
uma pessoa, seu hamingja poderia ser transferido para outra pessoa, 
mesmo (em contraste com o fylgja) para alguém fora da família 
(SIMEK, 2007, p. 129)181. 

Fylgja, por sua vez, se refere ao alter ego do indivíduo, que se junto ao ser 

humano em seu nascimento. Uma das definições para fylgja, relacionado 

etimologicamente com fulga: pele, capa, roupa de animal, de uma maneira similar a 

hamr (HEDEAGER, 2011, p. 83).  Depois de sua morte, o fylgja pode ser transferido 

para outra pessoa dentro da família, em contraste com o hamingja, que pode ser 

perpetuado para fora dos laços parentais (PRICE, 2002, p. 59). Em tempos de 

necessidade, acreditava-se que o espírito poderia agir por conta própria, na sua forma 

animal ou assumindo feições femininas. 

 Enquanto elemento simbólico, certos animais desempenham clara representação 

de poder dentro das sociedades escandinavas, em especial os predatórios como ursos e 

lobos182. As regiões mais ao norte, em especial Hälsingland (parte da atual Suécia) e 

Hálogaland, regiões de forte contato com a etnia Sámi, possuíam uma forte economia 

exploradora de peles. Vestígios achados em Birka mostram o processamento dessa peles 

que deviam vir frescas do esfolamento da fauna selvagem, uma demanda que, segundos 

fontes arqueológicas, cresce na metade do século VIII (CHRISTIANSEN, 2002, p. 

204). Outros centros urbanos que comportaram a troca de peles com as regiões do norte 
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181 The word is probably derived from *ham-gengja and originally referred to people who could let their 
hamr (‘shape, shell’) ‘walk’. This motive of shape-changing is especially popular in Scandinavian folk-
tales. – Possibly the concept of the hamingja as the personification of fortune gradually originated (via the 
idea of the protective spirit) from the notion that a soul could take on physical shape outside the body. 
After the death of a person his hamingja can be transferred to another person, even (in contrast to the 
fylgja) to someone outside the family. 
182São surpreendentes, também, as representações de animais em contexto marcial na metalurgia anterior 
a Era Viking, principalmente no período chamado de Era Vendel (o último período da Idade do Ferro na 
Escandinávia, que vai do século VII a VIII, segundo GRAHAM-CAMPBELL, 2006, p. 31), onde vários 
centros de poder político estão se fortalecendo e as chefias guerreiras recebem um tratamento funerário 
deveras opulento (armaduras decoradas, barcos equipamentos de cozinha e objetos de vidro), mostrando a 
crescente riqueza proporcionada pela crescente concentração de riquezas dessas chefias. Lotte Hedeager, 
em seu livro “Iron Age Myth and Materiality: an Archaeology of Scandinavia AD 400 – 1000”, dedica 
um capítulo inteiro a análise das relações entre as representações de animais, não só o Lobo e o Urso 
(proeminentes predadores), mas também Javalis, Serpentes e Aves e suas implicações nas religiosidades 
pré-cristãs na Escandinávia. Em relação aos estudos de animais predadores para compreender a relação 
marcial entre as divindades, principalmente Óðinn, e os Berserkir, pode ser argumentado que: “it is 
possible to suggest how people identified themselves both ecologically and cosmologically, that is, in 
relation to other organisms (including each other) on a physical and metaphysical level, and how the 
conceptualisation changed” (PLUSKOWSKI, 2006, p.119) o que nos parece ser especialmente 
interessante para estudar um período específico, a Era Viking, marcada por transições sociais e religiosas 
que afetam profundamente as visões de mundo das sociedades escandinavas. 
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foram: Sigtuna (pós século X), Hedeby e Schleswig (século XI); para o leste, foram 

achadas peles de linces e ursos em sepultamentos em Götland, parte de uma extensa 

rede de trocas que ligava o Báltico com Novgorod, os povos búlgaros e o oriente 

islâmico (PLUSKOWSKI, 2006, p.119).  

 Estamos falando de uma economia que certamente sobrevive às mudanças 

sociais e religiosas da Era Viking, mas que é afetada pela maneira como os homens se 

apropriam de uma cultura marcial ritualizada em torno dessa economia das peles, que é 

baseada na captura de animais estritamente predatórios. No fim da Era Viking, os 

sepultamentos utilizando peles e garras de ursos começam a se tornar raros (exceto entre 

os Sámi), na mesma medida em que a captura de animais predatórios dos quais 

poderiam ser retiradas as peles passou a ser não mais caça, mas feita por armadilhas e 

em cidades do sul da Escandinávia183 e voltada para o mercado continental 

(PLUSKOWSKI, 2006, p. 119). Está claro que havia uma ligação entre animais 

predadores e a cultura Sámi (a mesma da qual houve uma aproximação cultural da 

feitiçaria Seiðr) voltado para a marcialidade pré-cristã, que está conectada com uma 

ritualização desta marcialidade. 

 Óðinn é uma deidade que está cercado por kenningar relativas a animais: lobos, 

ursos, águias e corvos184, ele que se reveste de símbolos predatórios (aqui nos parece 

salutar lembrar que no Ragnarök ele irá morrerá em batalha, justamente pelo lobo 

Fenrir185: são dois predadores, Óðinn e Fenrir). Tais elementos também são usados para 

se referir à elite guerreira que exerce sua marcialidade em campo de batalha na forma de 

kenningar da poesia escáldica: cento e vinte e uma variantes para corvos, lobos e águias, 

além de pelo menos trinta e duas maneiras diferentes de descrever os mortos em batalha 

sendo consumidos por animais, em poemas produzidos entre os séculos X – XII 

(MEIßNER, 1921, p. 202 – 204; 282 – 350)186.  

 Carcajus, gatos selvagens, linces, raposas, ursos e lobos, dos animais selvagens 

caçados para a retirada da pele, apenas os últimos apresentam um perigo real ao homem 
���������������������������������������� �������������������
�
�Atuais cidades de Aahrus, Throndheim, Oslo, Stavanger e Bergen. 
184 Todos esses animais aparecem no Óðins nöfn e Gylfaginning. Em adição, Óðinn também se cerca de 
animais, Geri e Freki, seus lobos e Huginn e Munin, seus corvos.  
185 O Ragnarök é uma narrativa que diz respeito ao crepúsculo dos deuses, uma última batalha contra as 
forças do caos cósmico. Bastante popular nas fontes mitológicas, em especial as Eddas, podemos 
encontrar referências no corpo do Gylfaginning e nos poemas Völuspa e Vafþrúðnismál. 
186A referência foi vista pela primeira vez no trabalho “Harnessing the Hunger”, de Aleksander 
Pluskowski (PLUKOWSKI, 2006, p. 120), porém conferimos as informações em um fac-símile da obra 
de Rudolf Meißner. 
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com quem dividem espaços, e são justamente esses animais que são representados na 

iconografia pré-cristã, por vezes como híbridos semi-homens em atitudes de clara 

violência. 

Figura 5: detalhe de elmo escavado também em Torslunda. Podemos ver um homem lutando 
contra duas feras, provavelmente ursos187. 
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�
	Retirado de HEDEAGER, 2011, p. 79.�
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Figura 6: detalhe de um dos chifres de Gallehus, século V, escavados na porção sul da 
Jutlândia, Dinamarca, o primeiro no século XVII e o segundo no século XVIII. Os chifres de 
Gallehus hoje se encontram perdidos, sendo as imagens copiadas à mão em período anterior. 
Podemos observar na base, duas figuras antropomórficas com cabeças de animais, uma com a 

cabeça de lobo segura uma espada e a outra, com o que parece ser uma cabeça de pássaro, 
segura um machado188. 

 No contexto da incorporação de animais predatórios, a ideia é que ao cobrir-se 

como um predador (e tornando-se um), os inimigos transformam-se em presas naturais 

do guerreiro que se “metamorfoseia”. Dentro da dinâmica dos guerreiros-animais na Era 

Viking e a sua ligação com Óðinn, a matança pode ainda estar associada a uma 

predação sagrada, sendo a fúria guerreira uma incorporação das forças sobrenaturais: 

“ao se renderem ao lado bestial de suas naturezas, os Berserkir podem ter 
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Retirado de PRICE, 2002, p. 371.�
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conceitualizado esses atos de guerra como uma forma de auto-sacrifício, uma oferenda 

adicional a Óðinn” (PRICE, 2002, p. 383)189. 

 Há uma série de placas mostrando uma cena onde uma figura seminua realiza 

um tipo de dança empunhando lanças, cercada por outra que está vestindo peles de 

animais, provavelmente lobos (observemos as caudas). Há uma referência entre os 

elementos dessas figuras e o tipo de equipamento ligado ao deus Óðinn. Não podemos 

deixar também de fazer paralelos entre esses guerreiros lobos com suas lanças aqui 

representados, e os Úlfheðnar narrados nos versos do poema que citamos anteriormente. 

  

Figura 7: placa de elmo escavado em Torslunda, província de Öland, Suécia, datado do século 
VII. Podemos observar claramente um homem com elmo de cornos zoomórficos, portando 

�����������������������������������������������������������
189 “In surrendering to the ‘bestial side of their natures, the berserkir may have conceptualised these acts 
of war as a form of self-sacrifice, a further offering to Óðinn”. 
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lanças, enquanto uma figura antropomórfica ao seu lado, que também porta uma lança, usa uma 
pele de lobo completa, com o detalhe para a cauda190. 

Figura 8: folha de metal escavada em Obrigheim, Alemanha, datada do século VII. , mostrando 
temática parecida com a placa de elmo de Torslunda191. 

Figura 9: Folha de metal escavada em Gutenstein, Alemanha, datada do século VII, mostrando 
motivo artístico semelhante ao da placa de elmo de Torslunda192. 

�����������������������������������������������������������
��� Retirado de http://www.archeurope.com/uploads/images/Viking/vendal_helmets/matrix_1_l.jpg, 
acesso em 03 de março de 2013.�
��� Retirado de http://langkjer.dk/origin/2-27-filer/image008.jpg, acesso em 03 de março de 2013.�
��� Retirado de http://langkjer.dk/origin/2-27-filer/image006.jpg, acesso em 03 de março de 2013.�
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 A fúria bestial é um tanto diferente do hamr, a transformação literal em animais. 

As representações desses guerreiros que incorporam animais podem estar ligadas a ritos 

de batalha reais, um vínculo marcial com os espíritos animais, onde os Berserkir e 

Úlfheðnar, em contato com os espíritos e o deus Óðinn, revelam uma importante faceta 

das manifestações religiosas pré-cristãs voltadas para a guerra. Essa é uma visão de 

mundo que diz respeito a marcialidade, justamente pelo comportamento que 

desempenha no exercício guerreiro193. Nos debruçamos sobre um tipo de guerra ao nível 

cósmológico, mas que tipo de papel esses guerreiros desempenham frente as relações de 

marcialidade?  

 Na Haraldr saga Háfagra, os Berserkir são representados como os homens 

próximos do rei Haraldr na qualidade de um grupo pessoal de guerreiros (Hirðmenn). A 

eles é reservado um espaço especial em seu barco, um lugar de elevado prestígio194: 
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193 A existência dos berserkir e a prática ritualística de outros guerreiros animais tem sido recebida de 
maneira cética pelos pesquisadores do tema nas últimas décadas. Um polêmico artigo foi escrito por 
Anatoly Liberman (2004), no qual ele conclui que o termo “berserkr” pode vir de fato de guerreiros 
renomados pela sua coragem em batalha, lutando, talvez, sem proteção, e que não há alusão alguma a 
ritos antigos. O fim da Era Viking trouxe o fim da necessidade de empregar esses guerreiros semi-
profissionais e a palavra começou a ser atrelada a criminosos e proscritos na Islândia e Noruega, sendo 
decretadas leis para a perseguição desses indivíduos; provavelmente eles devem ter sido conservados pela 
memória oral mais em um nível mitológico que real. As suas representações em sagas islandesas e sagas 
fantásticas (Íslendingasögur e Fornaldarsögur) contribuem, em parte, para a visão de Liberman sobre os 
berserkir, colocando-os como bandos de criminosos quando não na figura do vilão das sagas fantásticas. 
O pesquisador Jens Peter Schjødt (2006) comentou, em um artigo submetido para a 13th International 
Saga Conference, acerca da negação da relação Óðinn x Berserkir (já que os Úlfheðnar tiveram suas 
ligações religiosas intactas). Ele nega as afirmações de Liberman quando afirma o caráter iniciatório da 
caça aos ursos relatados em outras fontes, a exemplo da Gesta Danorum; argumenta que tornar-se urso 
pode indicar um ritual de passagem com caráter simbólico, fazendo paralelos com a Hrólfs saga kraka: 
“... if you are able to kill a bear, you have ritually been transformed into a warrior who is not afraid of 
fightingberserkir, and who is strong as a bear” (SCHJØDT, 2006, p. 3).  Schjødt também explora as 
descrições dos guerreiros marcados pelas lanças e os grupos guerreiros recebidos no pós-vida e traça uma 
relação de iniciação e oferenda que são características do deus Óðinn, aceitando grupos especiais de 
guerreiros com propriedades animais, ferozes como ursos e lobos de maneira simbólica, claro que de 
maneira não literal (SCHJØDT, 2006, p. 4 – 5). Em nossa opinião, os estudos de Neil Price e Lotte 
Hedeager têm oferecido propostas interessantes baseadas em cultura material e que comprovam uma 
ritualística guerreira e espiritual muito próxima ao culto dos espíritos e em especial ao deus Óðinn, 
através de uma conexão muito singular com o Seiðr. O ato de lutar como um animal não é algo estranho 
aos guerreiros de diferentes culturas: Michael Speidel (2004) cita brevemente que os líbios se 
identificavam como guerreiros cães; africanos já lutaram como guerreiros leões, leopardos e panteras; 
astecas como guerreiros pumas, jaguares e lobos; caribenhos e chineses como guerreiros tigres; romanos 
tiveram seus guardas leões” No século XX, oficiais austro-húngaros usavam peles de leopardos! 
(SPEIDEL, 2004, p. 10) O motivo guerreiro do lobo e o urso, por exemplo, estão representados na Coluna 
de Trajano, onde soldados romanos estão vestindo suas peles por cima de seus equipamentos (SPEIDEL, 
20004, p. 14). 
194 A mesma saga faz ainda um destaque ao berserkr Berðlu-Kári que se juntou ao rei Haraldr e se tornou 
seu homem “hans maðr” na qualidade de guerreiro, a saga ainda lhe celebra: “ele foi um grande berserkr” 
(Haralds saga Hárfagra, 12) 
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Na primavera, o rei Haraldr decidiu preparar seus barcos. No inverno, 
ele havia mandado construir um grande dragão195 e o havia equipado 
magnificamente; nesse barco ele pôs sua guarda e os Berserkir; os 
homens da proa196 foram escolhidos com cuidado, porque eles 
carregavam as insígnias do rei. O espaço detrás da proa à sentina era 
chamado de rausn197; ali eram colocados os Berserkir. Apenas aqueles 
poderiam ser homens da guarda do rei Haraldr, homens bravos que 
eram tanto fortes como corajosos, e possuíam todo tipo de habilidade. 
Apenas eles eram escolhidos para o seu barco; mas ele tinha bom 
discernimento para escolher de cada distrito, sua guarda (Haralds 
saga Háfagra, 9)198. 

 Talvez possamos ponderar sobre o papel desses guerreiros animais em campo de 

batalha, seu comportamento tático adquirido, a partir dessa mediação espiritual. O urso 

pode representar um guerreiro agindo sozinho do qual a reputação fora criada pelos seus 

feitos em combate, talvez um inimigo nobre, talvez ele pudesse ser usado como um 

guerreiro de choque, usado para quebrar fileiras inimigas através de suas ferozes 

investidas. Podemos ter a liberdade de pensar que sendo representada, também, na Hirð

de alguns reis, a função de guarda costas ou de paredes de escudos junto ao líder, 

possam recair sobre a responsabilidade desse grupo. O lobo luta em alcatéia, talvez em 

formação sólida, e, diferente do urso, é um animal leve; talvez lutasse manobrando de 

maneira coordenada contra um alvo em campo de batalha: o lobo é um animal astuto e 

cruel e de maneira semelhante, o uso dos caninos do lobo pode ser simulado pela lança 

do Úlfheðinn, presente nas placas de metal que mostramos anteriormente e que na 

poesia está sempre ensanguentada. Enquanto o urso mantém-se em sua posição, 

dominando o campo enquanto engalfinha-se com sua presa, o lobo se esconde, espreita, 
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195 No caso, a saga se refere ao barco de guerra escandinavo, no qual poderia ser afixada uma carranca na 
proa. 
196 Há um problema geral nas traduções inglesas em relação a termos náuticos, sendo stafnbúi traduzida, 
geralmente, como “forecastle”, que por sua vez pode ser traduzido para o português como “castelo de 
proa”. O castelo de proa é uma inovação tecnológica presente em barcos de um período mais recente, 
como as caravelas, tornando anacrônica a tradução. A saga fala que os homens que ficavam nesse 
“castelo de proa” carregavam as insígnias do rei; portanto, imaginamos que isso ocorria na parte dianteira 
da embarcação (já que é onde costumeiramente é instalado o próprio castelo de proa). Nossas suspeitas se 
confirmam quando pesquisamos o termo stefn, o que o dicionário Geír T. Zoëga traduz como “proa”. 
Preferimos adotar o termo “proa” em nossas traduções. Agradecemos ao professor Johnni Langer, quem 
primeiro apontou o anacronismo dessas traduções. 
197 “Meio deque” na linguagem atual. 
198 Um várit réð Haraldr konungr sér til skipa. Hann hafði gera látit um vetrinn dreka mikinn ok búinn it 
vegligsta; þar skipaði hann á hirð sínni ok berserkjum; stafnbúar váru mest vandaðir, þvíat þeir höfðu 
merki konungs. Aptr frá stafninum til austrúms var kallat á rausn; þat var skipat berserkjum. Þeir einir 
náðu hirðvist með Haraldi konungi, er afreksmenn váru bæði at afli ok hreysti ok allz konar atgørvi; þeim 
einum var skipat hans skip; en hann átti þá góð völ at kjósa ór hverju fylki sér hirðmenn. 
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embosca (talvez pudéssemos considerar algum tipo de ação que envolva subterfúgio e 

discrição), grita e uiva triunfante na matança. O guerreiro lobo, Úlfheðinn, e o guerreiro 

urso, Berserkr, são, assim como seus animais, diferentes formas de combater. Algumas 

dessas afirmações “batem” com algumas descrições como apresentadas aqui; os 

detalhes, no entanto, podem não passar desuposições  (PRICE, 2002, p. 374; SPEIDEL, 

2004, p. 10 – 40; HEDEAGER, 2011, p. 95). 

O espaço incorpóreo da marcialidade 

Utilizando-se de elementos odínicos e em comunhão com os espíritos, esse tipo 

de guerreiro animal pode trazer aspectos de uma guerra invisível, onde forças 

sobrenaturais agem e influenciam o combate físico. As regras da união entre guerreiro, 

Óðinn, espíritos e predação podem ser vistas como um ideal guerreiro? De fato há um 

objetivo de combater utilizando o sobrenatural ao seu favor. Muitos são os elementos 

sagrados identificados com o deus Óðinn que nos parecem contemplar de alguma forma 

a marcialidade. Decidimos apontar aqui o destino guerreiro do Valhöll, as Valquírias, a 

ligação entre a abundância das colheitas e o poder da realeza, o Seiðr e o 

Berserkr/Úlfheðinn. Mas também parece fechar um círculo de identidade guerreira. 

Quais as consequências desses novos elementos para o nosso entendimento de 

marcialidade, definido no capítulo anterior? 

 Uma ideologia que se direciona essencialmente para atributos guerreiros não só 

é aceita pela sociedade da Era Viking, mas também partilhada por ela. No caso da morte 

e a transição dos guerreiros para o Valhöll, isso evidencia o envolvimento dos homens 

que seguem seu líder de perto: as Valquírias recebem o rei Hákon e os guerreiros que 

com ele ingressam no Valhöll. O que podemos perceber é o destino guerreiro 

processado por essas figuras femininas que inserem os guerreiros mortos em um espaço 

único, próprio para um guerreiro, pois há a necessidade de reunir a todos para um 

evento final, onde o lobo irá pôr em risco a existência dos homens.  

 Há um espaço especial onde se julga o valor, não individual, mas coletivo, do 

líder com seus guerreiros (que não perdem, em momento algum, seus papéis, pois 

Hákon ainda comanda seus homens quando pede que mantenham suas armas por perto), 

criando uma identidade especial: somos guerreiros. Esses guerreiros tornam-se 
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Einherjar e não há distinção entre inimigos, tampouco identidades regionais 

(noruegueses, dinamarqueses ou suecos). As forças sobrenaturais agem aqui escolhendo 

o momento oportuno para a morte, mas não conferem autoridade especial sobre a 

marcialidade, ela é um fim, identificando quem merece ou não, pela sua atitude 

guerreira. No entanto ela nada acrescenta a autoridade dos vivos. 

  Há alguma ligação do sobrenatural com o “bem reinar”? Parece-nos que o 

Heimskringla está a todo o momento elogiando os reis pela sua colheita abundante. 

Inclusive fica claro que a passagem de poderes para a dinastia de jarlar de Hlaðe é 

benéfica para a Noruega e que o fim das más colheitas e o período de fome estão 

ligados ao período em que esses líderes tomam o poder para si. Mas qual a relação entre 

a influência da autoridade do líder com a marcialidade na figura de Óðinn?  

... o governante é um mero primus inter pares199, o que significa que 
ele pode ser considerado o representante de um grupo, nomeado pela 
sociedade como tal. O governante era responsável por promover o 
interesse coletivo. Para isso, é vital que as relações entre deuses e a 
sociedade sejam excelentes.  Para além das responsabilidades políticas 
que hoje esperamos ser assumidas por um governante, em sociedades 
como a nórdica na Era Viking, as pessoas consideravam  o governante 
como responsável pela fertilidade, paz e progresso em uma gama de 
domínios – áreas onde nós vemos a atuação de fatores externos, os 
quais nós simplesmente vemos como além do controle dos humanos. 
Em sociedades religiosas, tais fatores são controlados por deuses e 
outros seres sobrenaturais e é possível manipulá-los através de 
diferentes rituais (SCHJØDT, 2011, p. 275) 200. 

 O conjunto de ritos públicos executados pelo líder é o que mantém unido a 

comunidade regida com as forças sobrenaturais. Se por um lado a liderança guerreira 

precisa manter um conjunto de concessões ou força em relação aos seus súditos, ele 

torna-se autorizado não só pela manutenção do bem estar físico de sua comunidade 
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199 Primeiro entre iguais. 
200 ... the ruler is merely  primus inter pares, which means that he can be considered a representative for a 
group, namely society as such. The ruler was responsible for furthering the group’s interests. For this it is 
vital that relations between the gods and society are excellent. Apart from the political responsibilities 
which we nowadays expect a ruler to shoulder, in societies such as the Nordic in the Viking Age people 
considered the ruler responsible for fertility, peace, and progress in a range of spheres—areas where we 
see external factors at work, which we simply see as beyond the control of humans. In religious societies, 
such factors are controlled by gods and other supernatural beings, and it is possible to manipulate them 
through different rituals. 
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(aqui incluindo o ato de fazer ou evitar conflitos), mas também de cuidar, que nada falte 

a eles, incentivando os espíritos e deuses a evitar a fome. 

 Podemos fazer um paralelo com Óðinn e a realeza através da maneira como ele 

guerreia, uma guerra mental, oferecendo vantagens em combate para os seus seguidores 

(através de Seiðr ou pelo frenesi guerreiro), atuando em um papel próprio de um líder 

guerreiro (ainda que entre em combate direto quando necessário, como é o caso das 

guerras entre Æsir e Vanir, as tribos de deuses e o Ragnarök, o momento do crepúsculo 

dos deuses). Mas o mais importante, ele é o único deus que aparece nas fontes 

interagindo diretamente com vários guerreiros humanos, seja lhes aconselhando ou 

entregando equipamento mágico para os homens201 (SCHJØDT, 2011, p. 272 – 273). 

 O Seiðr e o frenesi guerreiro Berserkr/Úlfheðinn, apresentam perspectivas Sámi 

da ideologia guerreira. O primeiro está dentro da lógica da guerra aristocrática aonde a 

feitiçaria conduz a aprimoramentos ou crises. Comentamos, no entanto que o Seiðr não 

deve ser visto como parte das relações marciais. Creio que ele desafia a proximidade do 

combate direto, o meio feiticeiro é um meio que não deixa o conflito guerreiro 

acontecer de maneira direta: em uma sociedade onde o comportamento guerreiro é o 

ideal, a feitiçaria despoja os riscos da contenda entre homens. Não à toa, ela é a “arma” 

das mulheres e dos afeminados (Ergi). O Seiðr está ligado a Óðinn, mas gravita em 

torno de um aspecto feminino da relação guerra e religiosidades. 

 O frenesi guerreiro, a priori, parece adentrar a mesma fórmula que o Seiðr. Suas 

naturezas são similares, há uma mediação com os espíritos e os símbolos odínicos 

apontam para uma relação direta com Óðinn. Há ainda a própria vantagem em combate 

conseguida pela afinidade predatória. Porém, essa forma guerreira predatória também 

guarda em si um comprometimento direto com o pós-vida guerreiro, seja através da 

guerra quando vivo, já que pensamos na possibilidade da incorporação do próprio deus 

e aí há a oferenda dos mortos em campo de batalha202. O frenesi guerreiro pode ser visto 

dentro de uma esfera propriamente masculina, daí não ser retirado das relações marciais, 
���������������������������������������� �������������������
201 Outro deus da cultura pré-cristã escandinava que pode ser identificado com a guerra, Þórr, dedica-se a 
tipo de guerra diferente, contra o caos. Daí vem seu papel como deus da fertilidade, já que a fome e as 
doenças também são atribuídas a forças caóticas, segundo Adam de Bremen. (SCHJØDT, 2011, p. 273). 
202 No caso, se interpretarmos que a marca de Njörð com uma lança na Ynglinga saga 9, oferecendo-se a 
Óðinn, possa ser colocada no mesmo plano funcional que os Berserkir... ou mesmo a maneira de lutar dos 
Úlfheðnar! A ideia de situar duas esferas opostas, uma feminina e outra masculina, para uma relação entre 
“guerra e religião” foi inicialmente vista por nós, no trabalho de Neil Price (2002), o que fizemos foi 
apenas verificar qual dessas esferas se beneficia diretamente das relações entre o exercício guerreiro e a 
prática política das lideranças guerreiras, mantendo uma ligação religiosa em torno da figura de Óðinn. 



����

�

até porque os líderes guerreiros possuem corpos desses guerreiros sobrenaturais entre 

seus homens. Os versos do Hákonarmál que falam das terras mais ao norte, Hálogaland  

e Hörðaland, podem fazer referências direta a esse tipo de guerreiro espiritual.  

 O que é mais importante, certos espaços imateriais da guerra existem para esses 

homens das sociedades da Era Viking, e são dominados: feitiços alteram o clima do 

campo de batalha, os guerreiros combatem de maneira sobrenatural, armas e proteções 

mágicas são usadas, e, talvez, de soslaio percebe-se a presença de um velho caolho. As 

hostes de guerreiros caídos em batalha adentram ao salão do senhor dos mortos, 

recebidos pelas Valquírias e julgados como guerreiros adequados e merecedores de 

todas as glórias de uma vida guerreira, tendo sido o líder aprovado previamente pelo seu 

bom reinado e seus homens compartilhando o mesmo destino203. Esse espaço imaterial, 

fim de uma vida dedicada à guerra, une e identifica: bons guerreiros e o bom líder.  

Durante a transição dos sistemas religiosos na Era Viking, quais as mudanças 

dessas concepções? Há uma alternância das representações predatórias ligadas tanto a 

uma concepção de espírito entre os escandinavos pré-cristãos, quanto aos ritos 

predatórios de batalha. Existe o predomínio de temas bíblicos na iconografia de época 

com representações de baleias, leões e dragões (que já era representado antes no período 

pagão), que estão sempre em posições de regurgitação e atrelados a danação espiritual. 

Esses temas exercem uma clara função didática, onde os elementos cristãos sobressaem 

vitoriosos (PLUSKOWSKI, 2006, p. 121 – 122). 

 O lento estabelecimento do cristianismo traz consigo uma doutrina universalista, 

onde o foco da salvação é processado por uma instituição organizada e com linhas de 

atuação bem definidas segundo um ideal teológico oficial. A doutrina cristã muda o 

foco da sacralidade régia e a ideologia na qual se fundamente a autoridade de governar. 

O governante passa a ser declarado apto para a tarefa pela instituição cristã e na nova 

religião é legitimizado, podendo, assumir autoridade em torno do martírio, ou, em casos 

raros, vir a tornar-se santo após sua morte (como é o caso de Óláfr Haraldsson). As 

comprovações de sua autoridade podem ser confirmadas ainda em vida, mas o 

reconhecimento dá-se apenas após sua morte, mas com certeza desenvolvem papéis 

políticos decisivos para a formação de Estado, trazendo consigo o corpo burocrático 

���������������������������������������� �������������������
203 Devemos essa visão rápida do que seria um campo de batalha com elementos naturais, também a Neil 
Price (2002), que tenta ilustrar os esforços de combate para além do plano físico. 
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necessário204. Podemos dizer que a relação entre santidade real e natio, São Canuto 

(reinando entre 1080 e 1086) para a Dinamarca, São Magnus (foi Jarl entre 1076 – 

1115) para as Órcades e, na Noruega, São Olavo (Óláfr Haraldsson, o Rex Perpetuum 

Norvegiae), o culto desses homens, outrora governantes, reforçou a construção 

territorial e identitária (BEUERMANN, 2011, p. 376). 

 Mas não há razão para acreditarmos em simples justaposições radicais de ideias, 

como nos mostra o poema Hákonarmál (e o Eiríksmál), que reflete uma amálgama dos 

elementos sagrados que compõem um líder: 

Durante o século dez, a elite política começou a aceitar o 
Cristianismo. Entretanto, de maneira famosa, os dois reis cristãos 
Eiríkr e Hákon foram louvados em poemas que lhes atribuíam pós-
vida pagãos: suas recepções como guerreiros no Valhöll de Óðinn. 
Isso pode tanto indicar uma mistura cristão-pagã de facto na 
composição da ideologia da elite – onde Óðinn estava mantendo sua 
posição como deus regente-guerreiro também para os reis cristãos. 
Ou... isso pode indicar um elemento de comunicação dupla, remetido 
para membros pagãos da sociedade – que a linguagem pagã da 
ideologia de governar ainda não poderia ser abandonada 
(BEUERMANN, 2011, p. 381 – 382)205. 

Não temos razões para pensar que isso tenha mudado radicalmente em campo de 

batalha. O seu estandarte carrega o dragão, que pode ser identificado dentro desse novo 

padrão de criaturas predatórias, há a identificação com a cruz como implemento sagrado 

���������������������������������������� �������������������
204 A Santidade e o Martírio não são as únicas formas de atuar ideologicamente de acordo com a doutrina 
cristã. O Rex Iustus pode ser encontrado no documento Konungs Skuggsjá (também conhecido como 
Speculum Regale), que diz respeito ao reinado do rei Hákon Hákonarson, sendo escrito em algum 
momento por volta de 1250 (momento já afastado da Era Viking). Segundo Ian Beuermann (2011, p. 
376), há uma discussão no âmbito acadêmico se a ideia de Rex Iustus, aquele que governa na felicidade 
de Deus, com comunhão e paz social, poderia ter influenciado a escrita das sagas islandesas a partir 
daquelas datadas da metade do século XIII ou se haveria elementos semelhantes com concepções 
semelhantes e pré-cristãs análogas, por exemplo, ao Fir Lathemon irlandês. De qualquer maneira, a ideia 
de Rex Iustus pode ter se ajustado sincreticamente com visões de governo anteriores a instalação do 
cristianismo na Europa setentrional. 
205 During the tenth century, the political elite began to accept Christianity. However, most famously the 
two Christian kings Eiríkr and Hákon were praised in poems which accorded them a pagan afterlife: their 
receptions as warriors in Óðinss’s Valholl. This could either indicate a de facto Christian-pagan mix in 
the make-up of the elite’s ideology – that Óðinn was retaining his position as the warrior-rulers’ god also 
for Christian kings. Or... it could indicate an element of double communication addressed to the pagan 
members of society – that the pagan language of the ideology of rulership could not yet be abandoned. 
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e protetora no combate e a identificação do rei com elementos sagrados, cristo e a 

cruz206:  

Vamos marcar nossas hostes, coloquem um símbolo guerreiro nos 
elmos e escudos, desenhem a cruz santa em branco. E quando formos 
para a batalha, devemos ter todos um único grito de guerra: avancem, 
avancem, homens de Cristo, homens da cruz, homens do rei (Óláfs 
saga Helga, 94)207. 

�

 O principal símbolo ligado a Óláfr Haraldsson e presente em suas representações 

(tanto medievais, quanto contemporâneas) não é outra coisa senão seu machado, 

apelidado de Hel, a senhora dos reinos dos mortos e das neblinas nas religiosidades pré-

cristãs, ou com o lugar dos mortos. Óláfr Haraldsson é um santo guerreiro e o machado, 

símbolo sincrônico entre um passado de saques vikings e o da realeza santificada, do rei 

perpétuo da Noruega, possivelmente conjurando aparatos simbólicos para seus súditos 

que não pertencem a elite e que compõe a maior parte de suas hostes. 

���������������������������������������� �������������������
206 Podemos supor, também, que a cruz aja de uma maneira não apenas protetora. Com a identificação de 
seu estandarte com o dragão, um animal predatório, talvez a cruz possa também ser parte de um ritual, 
talvez marcar em batalha o guerreiro que fosse caído, ofertando sua alma para o Deus cristão, na mesma 
lógica que o ritual odínico, mas voltado para a ideia de salvação do cristianismo. 
207 Vér skulum marka lið várt alt, gera herkumbl á hjálmum várum ok skjöldum, draga þar með bleiku á 
krossin helga. En ef vér komum í orrostu, þá skulu vér hafa allir eitt orðtak: fram fram, Krists-menn, 
kross-menn, konungs-menn. 
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Figura 10: Painel de madeira pintada do século XIV conservada na catedral de Nídaros, 
Throndheim e que nos mostra cenas da vida  do rei Óláfr Haraldsson, sendo a sua morte na 

batalha de Stiklarstáðir representada no canto inferior direito. Detalhe para a figura central, na 
qual o rei segura a orbe na mão direita e na esquerda o seu longo machado “Hel”, símbolos de 

autoridade monárquica no âmbito guerreiro e religioso208. 

  

 Para finalizar, voltemos a Haraldr Harðraði. Após a batalha de Stiklastaðir, na 

qual seu irmão morre, ele foge para o oriente e lá ingressa nas forças mercenárias 

compostas, em boa parte, por escandinavos, a Guarda Varegue. A descrição da batalha 

da Ponte de Stamford parece exaltar, de fato, as habilidades guerreiras do rei, mas 

também podemos pensar em uma maneira única de batalhar: sozinho, atacando seus 

inimigos com ambas as mãos, enfrentando os guerreiros saxões até enfim ser abatido 

por uma flecha no pescoço. Ainda que não necessariamente seja o mesmo conjunto de 

rituais de inspiração guerreira do Berserkr, todos os elementos parecem estar ali. É 

perfeitamente razoável, inclusive com base nas descrições da documentação bizantina 
�����������������������������������������������������������
��
Retirado de GRAHAM-CAMPBEL, 1997, p. 116.�
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que citamos anteriormente, aceitar que Haraldr Harðraði esteve em contato com esses 

elementos e que estão de acordo com as descrições bizantinas; talvez ele conhecesse o 

ritual integralmente ou em partes? O próprio cristianismo nesse momento da Era Viking 

(mesmo em seu fim) ainda estava se firmando de maneira sincrética209.  

 O cristianismo sincrético desse momento incorpora os elementos das 

religiosidades pré-cristãs, inclusive usando-a no campo de batalha. Os equipamentos 

guerreiros mudam de acordo com suas inovações, mas cobrem necessidades iguais do 

homem na guerra, o escudo lhe serve para as paredes, a armadura e o elmo protegem 

suas partes expostas, as armas diversas lhes proporcionam vantagens em momentos 

diferentes do combate. Em um campo de batalha onde elementos não físicos são 

admitidos como componente importante, um espaço incorpóreo se alinha junto à 

autoridade sagrada do rei, sejam elementos pré-cristãos ou cristãos, há a necessidade de 

se afirmar através de forças sobrenaturais e o uso dessas mesmas forças no campo de 

batalha. 

  

���������������������������������������� �������������������
209 Expressamos nossa gratidão ao pesquisador Neil Price que pacientemente, através de correspondências 
pessoais, consentiu ser possível a afirmação que fazemos aqui. 
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Capítulo 3 – Identidade e Fronteiras 

Identidade por terra: considerar a identidade a partir do mito   

Já abordamos anteriormente a Ynglinga saga, porém daremos uma ênfase maior 

à mesma neste capítulo pela questão da construção de uma identidade norueguesa: de 

forte caráter oral (anterior a sua escrita), ela narra a fundação da linhagem sueca dos 

Ynglingos a partir dos deuses do antigo panteão escandinavo, onde os acontecimentos 

míticos são interpretados como parte do passado pré-cristão. Ela inicia com uma breve 

explicação geográfica do mundo, onde os deuses estão situados na Europa e Ásia, 

seguem-se acontecimentos de ordem mítica e a instalação dos grupos de guerreiros na 

Suécia (Svíþjóð) e a construção da sacralidade régia do grupo que dá origem aos chefes 

guerreiros dessa região. 

 A construção do mito perpassa um movimento evemerista, próprio do momento 

da escrita de nossas fontes, onde o conhecimento cristão entrando em tensão com o 

passado escandinavo transfere a posição dos deuses à condição de mortais, próprio a 

uma mudança de paradigmas do conhecimento medieval, quando na escrita da saga, a 

linhagem dos primeiros reis da Noruega é naturalizada no passado remoto da 

Escandinávia, quando os deuses nada mais são que guerreiros e feiticeiros poderosos, 

seus parentes distantes, esse que é o termo a ser usado quando pesquisamos a 

construção ideológica das linhagens nórdicas medievais: a parentela agnática (paterna) 

proclama a antiguidade da dinastia. 

 O Evemerismo é uma antiga prática das tribos germânicas. O romano Tácito na 

Germania, já havia mencionado os Ingævones, Istævones e Herminiones, os quais 

adotaram o costume de chamar Mannus ao progenitor de suas tribos, filho do deus 

Tuisto, o qual a terra gerou, relato esse que pode ser pensado em paralelo com a 

mitologia nórdica: 

Nas lendas mais primitivas provavelmente não havia uma distinção 
clara feita entre a origem das nações e a origem da humanidade como 
toda, e a tradição reportada por Tacitus pode ser vista em paralelo com 
o poema nórdico Rígsþula, o qual fala de como cada uma das classes 
de homens (escravos, homens livres e nobres) são descendentes (pelo 
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lado masculino) do deus Rígr, identificado na prosa como Heimdallr 
(FAULKES, 1983, p.1)210. 

 Buscamos em nossa discussão evidenciar o que melhor pudermos de uma 

aproximação do mito com o espaço: as Kjølen211, uma cadeia de montanhas que separa 

ainda hoje a Noruega da Suécia, serve como fronteira natural, mas que não barra 

aproximações culturais entre ambas as regiões. Uma ampla identificação do passado 

pré-cristão, com centros de culto as religiosidades pagãs, principalmente na área de 

Gamla Uppsala212 e Sigtuna, proporcionam a construção dos territórios noruegueses e 

suecos, quando em determinado momento nas narrativas, essa linhagem transpõe as 

Kjølen. Buscamos entender a identidade criada a partir de uma construção do passado 

em comum entre as duas regiões e como tal passado auxilia na construção do reino da 

Noruega213. 

O cristianismo se firmou relativamente tarde na Escandinávia, de uma maneira 

geral, no eixo Islândia – Noruega (centro de produção cultural a qual estão vinculadas 

as obras com as quais trabalhamos) os reis Óláfr Tryggvason e Óláfr Haraldsson, o 

Santo, implantam-no no fim do século X e começo do XI. As comunidades 

escandinavas estavam assim, em um contato relativamente mais forte com o seu 

passado pré-cristão que outras sociedades européias no medievo. A chegada do 

cristianismo trouxe algumas mudanças paradigmáticas, o acesso a educação latina, 

ideias circulantes no seio da instituição cristã, intercâmbio de novos poderes políticos e 

ascensão de novas chefias e lideranças regionais sob os alicerces criados pelas 

fundações do cristianismo: 

���������������������������������������� �������������������
210 In such primitive legends there was probably no clear distinction made between the origin of nations 
and the origin of mankind as a whole, and the tradition reported by Tacitus can be seen as paralleled in 
the Norse poem Rígsþula, which tells how each of the three classes of men (slaves, freemen, noblemen) 
are descended (on the male side) from the god Rígr, identified in the prose introduction with Heimdallr. 
���Kjølen é um termo em norueguês que define um conjunto de montanhas situadas na fronteira com o 
território sueco. Ela pode ser traduzida como “Quilha”.�
���Literalmente “Antiga Uppsala”.�
���Faremos uma breve discussão do posicionamento do mito nas sagas e na poesia escáldica 
(principalmente sobre o mito da fundação, que é o nosso objeto de discussão), a ambientação da fundação 
da dinastia dos Ynglingos na Suécia, a transposição da linhagem sueca para a Noruega e por fim 
passaremos aos aspectos ideológicos, resultado de nossas análises sobre o tema e necessários para o 
fortalecimento político dos primeiros reis noruegueses.�
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Além do mais, as bases tradicionais da autoridade intelectual que 
reside na lei, na poesia e na manutenção dos registros históricos na 
forma oral, foram feitos para a tarefa de preservar os antigos costumes 
dos Islandeses na escrita, bem como na criação de novos gêneros 
textuais que o contato com o mundo Latino-Cristão tornou possível 
(ROSS, 2000 p.117)214. 

Podemos ainda, além das mudanças trazidas pelo cristianismo, elencar dois 

pontos que contribuíram para a larga produção dos escritos islandeses sobre o passado 

da Escandinávia: a colonização de uma nova região, a Islândia, para a qual foi 

necessária a criação de novas estruturas sociais e legais, justificando a identificação dos 

seus habitantes, suas transações e latifúndios nas sagas, e a identificação dos colonos 

como perpetuadores desse conhecimento sobre a antiguidade215. 

A conservação do passado pela produção islandesa é produto de uma mediação 

mergulhada em uma cultura cristã, incluindo aqui o mito e as noções de passado remoto 

(movimentos migratórios, acontecimentos da antiguidade, etc.), são narrativas que 

buscam, no entanto, conciliar esse fenômeno mediador com antigas crenças e costumes 

enquanto oferecem a uma audiência dos séculos XII, XIII e XIV um ponto de vista 

cristão sobre esses eventos. Basicamente podemos sinalizar o uso textual do mito em 

duas situações, a primeira onde ele é tema principal da narrativa, geralmente onde os 

deuses escandinavos tomam parte, explicando questionamentos ontológicos de interesse 

a audiência, ou numa segunda categoria, onde o mito aparece como referência em 

algumas sagas e poesias. É curioso notar que poucos foram os locais no medievo 

ocidental, onde ocorreu uma conservação tão rica: “Foi apenas nas periferias da Europa 

Ocidental, como partes do mundo Celta e Escandinavo, que aqueles que controlavam a 

produção textual estavam interessados em preservar o conhecimento e a tradição da 

���������������������������������������� �������������������
214Moreover, the traditional bases of intellectual authority that resided in the law, in poetry, and in the 
maintenance of historical records in oral form, were turned to the task of preserving the old customs of 
the Icelanders in writing as well as to the creation of new textual genres that contact with the Christian-
Latin world had made possible. 
215De fato, a produção intelectual islandesa é extensa, não se limitando unicamente as sagas (ou mesmo as 
poesias escáldicas): “a poesia da Edda Menor e Edda Maior (“eddica”), tratados gramaticais da língua 
islandesa, além de traduções e adaptações de textos europeus de diversos gêneros fazem parte do imenso 
acervo cultural produzido pelos islandeses durante os séculos XII e XV” (BOULHOSA, 2005a, p.19). 
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época anterior ao das suas comunidades aceitarem o Cristianismo” (ROSS, 2000, 

p.118)216. 

O mito pode refletir episódios ou momentos históricos da sociedade escandinava 

medieval, existindo similaridades entre a sociedade nórdica e aquilo que está presente 

na poesia e na prosa. As repetitivas vendetas e conflitos entre os gigantes (figuras 

recorrentes nos mitos escandinavos) e os deuses, por exemplo, podem ser 

compreendidos como uma transposição dos embates entre diferentes facções políticas 

na Islândia no fim do século XIII (ROSS, 2000, p. 119), ainda assim, a poética parece 

ter sido um tipo de veiculação antiga, junto aos vários versos de poesia escáldica, 

podemos encontrar os poemas éddicos217, conjuntos de versos que narram episódios 

cosmogônicos, escatológicos, cosmológicos, ontológicos, gnômicos, as aventuras entre 

os deuses e material sobre comportamento na sociedade escandinava218. 

 Ainda que não utilizemos uma melhor classificação para essa divisão, ela, no 

entanto, pode alimentar uma frívola tradição romântica do século XIX, que ao observar 

certos aspectos desses campos poéticos – a) Poesia éddica: anônima, natural, objetiva, 

popular e com temas que falem sobre os heróis e deuses; b) Poesia escáldica: não-

anônima, recôndita, subjetiva, dependente de estilos e preocupadas com o presente – 

segrega o grupo “b” em poesias simples e de menor importância frente a sua irmã “a”, 

que poderia representar um grupo genuíno do conhecimento antigo da cultura 

germânica. 

A pesquisadora Roberta Frank argumenta que as pesquisas modernas sobre as 

obras escritas em Nórdico Antigo, surgiram no seio do movimento romântico, herdando 

várias características desse movimento, tais como: orgulho nacional, memória popular, 

exaltação do primitivo e dos puros sentimentos naturais que teríamos perdido. Esse 

���������������������������������������� �������������������
216“It was only on the Western Europe peripheries, like parts of the Celtic world and Scandinavia, that 
those who controlled textual production were interested in preserving knowledge and tradition of the time 
before their communities accepted Christianity”. 
217Relevante às Eddas, conjunto de obras de caráter mítico, apresentada sob dois aspectos, Edda poética 
(maior), preservada no Codex Regius e no manuscrito AM 748, e a Edda prosaica (menor), preservada 
principalmente no Codex Wormianus e Codex Upsaliensis. Nos capítulos anteriores chegamos a citar 
versos de poemas como o Hávamál e Lokassenaque podem ser enquadrados dentro dessa categoria 
éddica. 
218 Queremos deixar claro que essa é apenas uma das diversas possibilidades em torno das interpretações 
dos mitos escandinavos, outras interpretações compreendem um escopo a social/estruturalista, que não 
remete necessariamente a histórica, e as mais antigas – de base fenomenológicas, psicológicas, 
funcionalistas ou simbolistas. Escolhemos ilustrar nosso argumento tendo como base os conflitos 
políticos islandeses apenas para mostrarmos o quão vigoroso pode ser o debate em torno do tema. 
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movimento trata a poesia escáldica como uma forma degenerada e tardia da poesia 

éddica (FRANK, 2005, p. 159 – 160). Tal divisão deve ser revista: “uma parcela 

considerável de versos escáldicos influenciou o uso de kenningar nos versos éddicos, 

contagem de sílabas e estrutura de estrofes, nisso a composição escáldica derivou 

menos, durando mais e mais central que a éddica na sensibilidade artística da 

Escandinávia antiga” (VON SEE, 1980a, apud, FRANK, 2005, p.160)219. 

Mesmo conservado e transmitido a nós por uma cultura cristã, através da escrita, 

a poesia detém alguns dispositivos que permitem conservação do mito dentro dessa 

dinâmica, podendo ser encontrados tanto no conteúdo (valor e usos do conhecimento 

mitológico na sociedade escandinava), quanto na forma (métricas curtas e as 

kenningar). Os poemas éddicos de caráter cristão, como por exemplo, o Sólarljóð, nos 

versos 38 e 39, conserva a figura de Hel, em anteposição ao deus cristão que surge 

como sol. Ainda que seja de aparente forma negativa, apresenta-se como uma 

modalidade da conservação do mito: 

Apenas eu soube,/de como todos os lados/minhas aflições crescem,/as 
damas da Hel/ofertavam a mim o terror/afim de que fosse ao seu reino 
pela noite220. 

Eu vi o sol,/convicto senhor do dia,/firmado em estrondoso reino./Mas 
o portão da Hel,/eu ouvi do lado oposto,/ribomba pesado221.  

(Sólarljóð, 38 - 39) 

 Hel é uma figura famosa nos mitos escandinavos, senhora do submundo, filha de 

Loki e uma das algozes no Ragnarök, evento de caráter escatológico no combate contra 

as forças cósmicas do caos e os mortos que retornam para lutar contra os deuses. No 

entanto, a sua incidência no poema (“Heljar meyjar” as damas da Hel; “En Helyjar 

grind” o portão da Hel), não é de personificação, está posicionada de maneira a 

���������������������������������������� �������������������
219A sizable portion of skaldic verse influenced eddic in its use of kennings, counting of syllables, and 
stanzaic structure, that skaldic composition was less derivative, longer lasting, and more central than 
eddic to the artistic sensibility of early Scandinavia. 
220 Einn ek vissa,/hversu alla vega/sullu sútir mér,/Heljar meyjar/er mér hrolla buðu/(á hverju kveldi 
heim). 
221 Sól ek sá,/sanna dagstjörnu,/drupa dynheimum í./En Heljar grind/heyrða ek á annan veg/þjóta 
þungliga.Sól é uma palavra feminina e se refere a entidade irmã de Máni (Lua) nas fontes mitológicas. A 
razão de preferirmos, no poema, traduzir para o masculino é que há uma identificação do Sol (astro 
celeste) com o deus cristão, dessa maneira o leitor pode compreender essa oposição entre uma nova 
divindade, celebrada no poema, em oposição a entidades e espaços da morte. 
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apresentar-se como espaço, uma forma mais antiga de manifestação no mito222: “O 

lugar Hel (ou o substantivo hel) originalmente significava, provavelmente, apenas 

“sepultura”. A personificação provavelmente veio depois” (LINDOW, 2001, p. 172)223. 

 O mito aqui não está atrelado à religião, sendo conservado pela força do 

hibridismo cultural. O que vemos é uma representação da morte, não em um caráter 

negativo de oposição, mas de ausência (ainda que exista um espaço, no qual o 

protagonista sofre em saber disso). O mito se conserva pelo seu conteúdo, pois pelo 

mesmo não ser estranho a população, serve como esforço de reconhecimento para o 

objetivo do poema, no caso do Sólarljóð, um elegíaco ao cristianismo, demonstrar como 

ocorre, para além da morte, a salvação junto ao cristianismo. Temos um distanciamento 

mais palpável do mito e da religião quando pensamos nas kenningar224. 

 As kenningar são comuns aos poemas germânicos no geral, mas apenas no 

quadro nórdico, é que ele assume a forma do mito225. São encapsulamentos metafóricos, 

usados pelos poetas como ferramentas para criar uma série de expressões a ser 

devidamente colocada no poema sem quebrar a métrica curta. O seu uso só é possível se 

a audiência está familiarizada com os aspectos míticos no geral226, o seu uso em 

composições tardias (conservados em sagas do séc. XIII e XIV, por exemplo) nos leva a 

crer que, apesar dessa associação, as kenningar podiam ser construídas e usadas sem 

uma ligação religiosa direta, já que tanto o poeta, quanto a audiência, provavelmente 

eram cristãos. Nesse caso a oralidade dos poemas pode, facilmente, transpor as linhas da 

poesia e dialogar com as sagas.  

���������������������������������������� �������������������
222 Outra representação do submundo entre os escandinavos é o Nílfhéimr (literalmente o “reino da 
neblina”), onde segundo o Grímnismál, Hel fora colocada por Óðinn.  
223 The place Hel (or the noun hel) originally probably Just meant “grave”. The personification probably 
came later. 
224Kenning, no singular. 
225 Infelizmente não temos alguma resposta satisfatória a isso. Podemos apenas teorizar uma 
possibilidade, o fato da Escandinávia ter se cristianizado tardiamente, permite uma proximidade muito 
latente do mito com a população, de maneira geral. 
226 As kenningar não são todas baseadas nos mitos, exemplos clássicos como “Banquete de Corvos”, 
podem ser usadas para designar uma batalha, ou “Irmão da Lua”, para o Sol. O Skáldskaparmál, obra 
medieval que ensina a operação poética aos aprendizes escáldicos, lista certas kenningar como “Cabelo 
de Sif” para ouro (Sif, esposa do deus Þórr, possuía o cabelo dourado, antes de esse ser roubado por 
Loki), “Carne de Ymir” para a terra (pois fora dela, que os primeiros deuses criaram parte do mundo), 
“Filhas de Ægir”, para o mar (já que Ægir é uma obscura divindade aquática e suas filhas serem relatadas 
como as ondas do mar), que, no entanto, precisam de um conhecimento mínimo sobre a mitologia 
escandinava, sendo comum a sociedade medieval, mas difícil para o homem moderno, dificultando sua 
apreciação e tradução. 
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Mas mesmo que a audiência não acreditasse no conteúdo mítico, se o 

conservasse (e acabasse fazendo, indiretamente, com as religiosidades pré-cristãs), uma 

outra crença é possível, o mito realiza um papel fundamental, que é preencher um 

passado terreno vago, onde os escritores da saga acreditavam em um passado onde os 

deuses, sendo poderosos guerreiros e aristocráticos líderes que foram reconhecidos 

como deuses por causa de sua fama e  prosperidade, já que o mito “ocupa o passado de 

maneira mais confortável que a história, já que não depende da memória dos eventos 

atuais e pode se expandir ou contrair para ocupar qualquer espaço vago deixado pela 

percepção do entorno imediato” (CHRISTIANSEN, 2002, p. 242)227. 

O que foi escrito nos parágrafos anteriores, sobre poesia e mito, teve como 

função mostrar que ambos se desenvolvem como forma de conservação de uma 

“memória ancestral”, anterior ao momento da escrita das sagas (no caso específico da 

Ynglinga saga, seu forte conteúdo mitológico está baseada em uma forte tradição 

poética), o que pode nos dar pistas sobre uma ideologia própria dos séculos anteriores.  

O mito se integra à realidade228 com facilidade. Muitos dos mitos escandinavos se 

passam em espaço comum ao das sociedades escandinavas229, quando isso não acontece 

ainda podemos encontrar o mito atrelado a um passado de espaços distantes, mas 

familiar ao menos para a cultura letrada advinda das contínuas reformas religiosas 

cristãs, como é o caso de mitos fundadores que tem seu ponto de partida com 

personagens remanescentes da guerra de Tróia230. Essa é uma característica fundamental 

para o entendimento do processo chamado de Evemerismo, o deslocamento do atributo 

divino de certos personagens, para um atributo mortal, mas dotado de poderes que 

visam influenciar toda uma comunidade. 

Os vários textos imersos no Evemerismo nórdicos são conflitantes entre si, o que 

pode ser explicado através de uma organização tardia, observemos que são poucas as 

���������������������������������������� �������������������
227 Occupies the past more comfortably than history, since it is not dependent on the memory of actual 
events and can be expanded or contracted to occupy any vacant space left by the perception of immediate 
surroundings. 
228Queremos deixar claro que essa sentença não retira o sentido de realidade do próprio mito como 
passado, presente e futuro possíveis à sociedade escandinava, reais a sua própria maneira para as 
sociedades que dele se utilizou.  
���A Ynglinga saga, por exemplo, narra o estabelecimento dos deuses em certas regiões suecas, diferente 
das Eddas que muitas vezes se passam em espaços míticos, também habitados por criaturas fantásticas e 
gigantes,representados por reinos distantes e normalmente inacessíveis aos mortais.  
230 Pensamos aqui na Edda em prosa, onde os deuses descendem de um sobrevivente de Tróia, de nome 
Þror. Um exemplo do contato da elite letrada escandinava com a cultura continental durante a Idade 
Média, é a tradução da Ilias Latina conhecida como Trójumana saga.�
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menções dos deuses nas fontes poéticas, mas abundante na Ynglinga saga, que é 

considerada tardia em relação aos poemas Ynglingatál e Háleygjatál. Ela tem início 

com uma breve explicação da situação geográfica do mundo, ela situa a Ásia, a Europa, 

o Mar Negro, Jerusalém e uma grande região chamada Svíþjóð, a qual não possui 

delimitações muito precisas dentro da saga, no começo é um território extenso em outro 

momento pode ser entendido como a Suécia. Na Ásia, encontramos o reino de Ásaheimr 

(ou Ásaland), sendo Ásgarð a capital, chefiada por um poderoso líder, Óðinn, segue 

uma breve caracterização desse personagem:  

Óðinn era um grande guerreiro, bastante viajado e que conquistou 
para si muitos reinos; tão vitorioso ele era, que a ajuda dele se 
conseguia sobre para a batalha; assim logo ocorreu que seus homens 
assim acreditavam que ele tinha privilégio da vitória em qualquer 
batalha. Era seu hábito, ao enviar seus homens para a batalha ou 
outras errâncias, que ele antes colocasse as mãos nas cabeças deles, 
concedendo o bjának231; acreditavam nisso, e dessa maneira deveriam 
ter sucesso (Ynglinga saga, 2)232. 

 O líder guerreiro Óðinn, é um dos personagens mais expressivos da mitologia 

escandinava e um dos deuses ao qual o culto está ligado a aristocracia e atividades 

guerreiras, além das atividades feiticeiras como demonstramos no capítulo anterior. 

Durante conflitos que se seguiram com Vanaland, outra região, ambos os povos trocam 

entre si guerreiros renomados, de forma a garantir paz a ambos os povos, vindo Njörðr e 

Freyr (ambos personagens míticos) para Asaland. Seguindo a narrativa, Óðinn, dotado 

de poderes proféticos, decide guiar seu povo até o norte da Europa, numa migração da 

Ásia, passando pela Zelândia e se instalando na Suécia. Dois pontos devem ser 

observados dentro dessa transição evemerista.  

Podem ser traçados paralelos dos poderes divinatórios de Óðinn com a literatura 

irlandesa medieval, onde os deuses são líderes migratórios, e as revelações proféticas 

apontam regiões destinadas a ocupação pelos povos em questão, isso pode tanto indicar 

���������������������������������������� �������������������
231A palavra bjának é de difícil tradução, nos sendo esclarecida apenas em uma nota de rodapé da 
tradução da Ynglinga saga feita por Lee M. Hollander, onde segundo a nota, ela deriva de uma palavra 
celta que significa “benção” (ainda que o tradutor não tenha escrito que palavra seja essa). Em último 
caso, ela deriva da palavra latina benedictio (Ynglinga saga, 2; tradução de Lee M. Hollander). 
232Óðinn var hermaðr mikill ok mjök víðförull ok eignaðisk mörg ríki; hann var svá sigrsæll, at í hverri 
orrostu fekk hann gagn; ok svá kom, at hans menn trúðu því, at hann ætti heimilan sigr í hverri orrostu. 
Þat var háttr Hans, ef hann sendi menn sina til orrostu eða aðrar sendifarar, at hann lagði áðr hendr í 
höfuð þeim ok gaf þeim bjának; trúðu þeir, at þá myndi vel farask. 



����

�

um acontecimento de um passado remoto, transmitido pela memória oral, ou uma 

apropriação e modificação dessa tradição irlandesa pela elite letrada escandinava (o que 

acaba por não excluir totalmente a primeira possibilidade); a dispersão da prole do líder 

sobre as terras pelas quais passam. Primeiro é dito que durante a viagem, os filhos de 

Óðinn tomam a Saxônia para si. Sabemos que genealogias anglo-saxônicas têm Óðinn 

como seu personagem fundador233. Um dos seus filhos, Skjöldr casa com Gefjon, e 

permanece na Dinamarca; uma das genealogias escandinavas referentes à Dinamarca é 

justamente a Skjöldunga saga, obra perdida, mas que pode ter tido uma narrativa 

semelhante a Ynglinga saga. Se pensarmos que o poema Háleygjatál, menciona um 

Sæmingr, filho de Óðinn com Skaði, do qual descendem os jarlar da região de Lade, 

em Trøndelag, adicionamos mais uma genealogia a esse quadro total, nos revelando que 

havia uma coordenação dessa figura nas construções dos mitos fundadores.  

Já havíamos indicado que nas áreas periféricas da Europa Ocidental, o mito foi 

conservado mesmo com a instalação do cristianismo, então não deve ser descartada a 

troca de informações com o território irlandês (esse que também pode ter feito 

transições evemeristas dentro de sua própria mitologia), junto as diversas linhas 

genealógicas apresentadas acima, nos levam a crer que a escrita da Ynglinga saga

também está calcada em certas tradições escritas para ligar a fundação da dinastia ao 

deus Óðinn. Ainda que o Ynglingatál seja a genealogia escandinava mais antiga da qual 

temos acesso (junto ao Háleygjatál), duas tradições evemeristas anteriores foram 

utilizadas para a escrita da Ynglingasaga, uma baseada nos manuscritos AM I e � II fol., 

que mostram uma sucessão “Óðinn > Njörðr > Freyr (Yngvi) > Fjölnir (contemporâneo 

do rei skjöldungo Frið-Fróði)”, sendo os três primeiros deuses evemerizados e dispostos 

dessa maneira, e outra baseada na Skjöldunga saga, que mostra uma sucessão “Ingo 

(provavelmente o deus Freyr) < Óðinn > Skjöldr”, tradição que pode ser encontrada no 

material mítico conhecido como Edda em prosa. 

���������������������������������������� �������������������
233Vejamos esse exemplo: "Heora heretogan wæron twegen ge broðra. Hengest . [�nd] Horsa, þ [þæt] 
wæron Wihtgilses suna. Wihtgils wæs Witting, [Witting] Witta Wecting, Wecta Wodning. Fram þan 
Wodne awoc eall ure cyne cynn, Suðanhymbra eac."(Anglo-Saxon Chronicle, ano 449).Seus chefes-
guerreiros eram dois irmãos, Hengest e Horsa, que eram filhos de Wihtgils. Wihtgils era filho de Witta, 
Witta filho de Wecta, Wecta filho de Woden. E de Woden provêm todas as famílias nobres e também 
a dos soutúmbrianos”.Woden, é um dos nomes pelo qual o deus Óðinn é conhecido dentro da cultura 
germânica. Gostaríamos de manifestar nossos agradecimentos ao professor Ms. João Bittencourt (UERJ) 
pela tradução e apontamentos acerca da escrita genealógica anglo-saxã. 
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Kjølen, migrações e o mito da Suécia à Noruega 

De modo geral, as fontes que falam sobre a dinastia Ynglinga, apontam para 

dois momentos, o primeiro é a sua instalação na Suécia, sendo seu lugar original, algum 

lugar de vaga orientação e localização, onde ambas a origem e o ponto de instalação 

dividem um nome em comum, Svíþjóð, e outra migração mais tardia onde a dinastia sai 

da região de Gamla Uppsala para Vermaland, um espaço que fica entre a Noruega e a 

Suécia, abaixo das Kjølen, para depois se instalar definitivamente no espaço norueguês.

Svíþjóð é uma palavra comum que pode servir para designar a região da atual 

Suécia. Ela pode ser traduzida literalmente como “terra dos Svear”, no caso um dos 

povos habitantes da Suécia desde seus tempos mais antigos. Podemos perceber que há 

mais de uma definição desse espaço na Ynglinga saga, onde encontramos uma grande 

(hin mikla) Svíþjóð. Esse espaço grande, vago, pode ser definido da seguinte maneira: 

tão grande quanto Serkland e Bláland (acreditamos que ambos os territórios se refiram à 

África), espaço maravilhoso de diversas tribos e línguas estranhas, criaturas fantásticas, 

anões e gigantes, dragões e criaturas de diversas formas. Sua localização toma projeção 

sobre a Cítia ou Trácia (já que os relatos falam de uma região acima do Mar Negro), 

regiões sobre a qual surgiu, na antiguidade, a ideia de que as tribos germânicas tenham 

todas se originado. Adicionalmente, o seu uso para designar a Suécia, é provavelmente 

reflexo da ação dos escritores latinos em usar para tal fim a palavra “Cítia” (FAULKES, 

1983, p. 23 – 24). 

Essa grande Svíþjóð, no entanto, é espaço apenas dos deuses evemerizados, de 

onde saem durante sua primeira ação migratória. A desambiguação é feita, quando as 

fontes apontam para um espaço mítico é chamado de Goðheimr (reino de Deus) e outro 

território chamado Manheimr (reino do Homem). É dito que muito se pode falar de 

Goðheimr, acreditamos que essa proposição tem a ver com as diversas histórias da 

tradição nórdica, que lidam com o passado distante e com heróis conhecidos do mundo 

germânico no geral, talvez isso seja uma maneira de mensurar o espaço mítico, espaços 

que não detém fronteiras ou tamanhos, apenas indicações de locais e de eventos para o 

entretenimento de uma audiência. O Goðheimr é um mundo deixado para trás, 

inatingível para quem ouve suas histórias, como o rei Sveigðir, que parte para a grande 

Svíþjóð, em busca do reino divino apenas para ser ludibriado por seres fantásticos e 
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encontrar seu fim debaixo da terra. Certamente um horizonte mítico para um mundo 

vasto. 

 Podemos estabelecer tanto a grande Svíþjóð, quanto o Goðheimr, dentro do 

plano de representação de uma expansão de espaço “Estrangeiro” e “Distância”. Aqui, o 

Estrangeiro é sempre diferente, abrindo-se de maneira curiosa em um horizonte do 

passado mítico, um Estrangeiro impossível que não seja no passado imemorial, ainda 

que contenham fatos e personagens críveis, mas não muito bem delimitados. Como bem 

diz a fonte, sobre esse reino muito pode ser dito, mas não pode ser mais visitado, o 

Goðheimr é um mundo que mesmo localizável, ficou para trás junto à fundação da 

dinastia Ynglinga.  

Pode-se crescer nesse Estrangeiro, através da memória que circula o conhecimento 

mítico, sem ser vitimado por um superestranhamento, o preço da ausência de uma 

estadia nesse espaço. Ou seja, esses espaços míticos são pensados e passados pela 

memória oral, provavelmente nunca existiram, ou são parte de uma compreensão 

própria de terras distantes, que pelo fato de serem distantes adicionam força ao mito: 

nossos chefes vieram do Estrangeiro e trouxeram consigo conhecimento e forças que 

desconhecíamos e hoje desconhecemos, mas eram poderosos e também são competentes 

aqueles que deles descendem.  

A distância234 de algo inatingível (tais espaços de origem) torna permanente o anseio 

irrealizável da distância misteriosa, que mesmo inalcançável volta suas atenções para a 

origem que se perdeu. Não há mais a possibilidade de voltar, de visitar (vejam que na 

própria Ynglinga saga um rei desaparece procurando por esses espaços) e essa falta de 

possibilidades torna possível uma ideologia que preenche a lacuna do conhecimento 

genealógico com o mito porque o mesmo é capaz de reproduzir uma verdade crível, mas 

situada em um espaço que só pode ser vislumbrado (Goðheimr e Svíþjóð, que é a 

Suécia, mas de uma maneira mítica), contemplado pela memória, ouvido nos poemas, 

vivenciado de maneiras não físicas.

Vejamos uma passagem da Ynglinga saga sobre a instalação dos deuses 

evemerizados, relativo à Suécia: 

���������������������������������������� �������������������
234Ambos os usos dos termos superestranhamento (Überframdung) e distância (Ferne) foram baseados 
nos questionamentos de espacialidades de Otto Friedrich Bollnow (2008). 
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Óðinn tomou ele mesmo morada em Löginn, aquele lugar que agora 
chamam Fornsigtuna, no lugar fez um grande templo e depois o 
sacrifício costumeiro aos Æsir, ele conquistou para si aquelas terras 
tão extensas, que ele deixou chamar Sigtuna. Ele deu territórios aos 
sacerdotes; Njörðr se instalou em Nóatúm, Freyr em Uppsala, 
Heimmdalr em Himinbjörg, Þórr em Þrúðvang, Baldr em Breiðabliki; 
todos obtiveram dele bons territórios (Ynglinga saga, 5)235. 

A região de Mälaren conta um com solo fértil e próprio para o estabelecimento 

humano, em uma região onde geralmente  ele é árido, pedregoso ou lamacento, não é de 

se espantar que a região em questão tenha desenvolvido importantes cidades e centros 

comerciais, (HAYWOOD, 1995, p.13). Encontramos farto material arqueológico 

anteriores a Era Viking236, o que indica um fator econômico desenvolvido, e o 

fortalecimento de poderes regionais. Na região norte do lago Mälaren, próximo a 

Uppsala, em Vendel e Valsgärde, encontramos túmulos e enterros diversos que incluem 

ricas mobílias, navios e armaduras bem trabalhadas, datados entre 600 – 800. 

 Gamla Uppsala é famosa pela descrição do bispo Adam de Bremen, no livro três 

de sua Gesta Hammaburguensis ecclesiae pontificum, segue a descrição: 

Neste templo, que foi preparado (no sentido de revestido ou feito) 
todo de ouro, o povo adora três estátuas dos deuses. Assim como 
Thor, o mais poderoso deles, tem, no centro, um altar no triclinio; 
Wodan e Fricco possuem um lugar de um lado e do outro. Ali estão 
frases como: “Thor”, é dito, “comanda o clima, que o trovão e o 
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���Óðinn tók ser bústað við Löginn, þar sem nu eru kallaðar fornu Sigtúnir, ok gerði þar mikit hof ok blót 
eptir siðvenju Ásanna, hann eignaðisk þar lönd svá vítt, sem hann lét heita Sigtúnir. Hann gaf bústaði 
hofgoðunum; Njörðr bjó í Nóatúnum, em Freyr at Upsölum, Heimdallr at Himinbjörgum, Þórr á 
Þrúðvangi, Baldr á Breiðabliki; öllum fekk hann þeim góða bólstaði.�
236A produção historiográfica sobre a Escandinávia medieval, sempre foi permeada por um farto diálogo 
com a arquelogia. A fim de elucidar o leitor, apresentamos uma classificação periódica baseada na cultura 
material e que tem por fim situar cronologicamente os períodos que antecedem a chamada Era Viking: A 
Idade do Ferro, um período extenso que dura, pelo menos, mil e quinhentos anos, marcada pelo 
aparecimento de utensílios, ferramentas e armas feitas de ferro, utilizando os ricos bolsões desse minério 
encontrados por toda a Escandinávia, se dividindo em pelo menos dois períodos, a Idade do Ferro 
Primitiva (dos séculos V a I a.C.), a Idade do Ferro Romana (dos séculos I a IV), marcada pelo comércio 
e obtenção de produtos romanos, além de uma explosão agrícola; Período das Migrações (séculos V a 
VI), marcada pelo surgimento de novas unidades políticas, como o império franco e os reinos visigóticos, 
acompanhados pela expansão comercial e números de granjas, na Escandinávia; Período Vendel (Suécia), 
Merovíngio (Noruega) e Ferro Germânica Avançada (Dinamarca), período que compreende os séculos VI 
e VII, marcados por surgimentos de centros políticos e poderes regionais na Escandinávia, esses que são 
as bases para a formação dos reinos centralizados, no fim da Era Viking (GRAHAM-CAMPBELL, 1997, 
p. 22 – 35). 
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relâmpago, o vento turbulento, governa o sereno e a colheita. O outro 
é Wodan, ele é o furioso, condutor da guerra, pessoa que concede 
bravura contra os inimigos. O terceiro é Fricco, paz e prazer garante 
aos mortais”. Cuja efígie ainda [é] caracterizada como um excepcional 
priapo. De fato, Wodan ali está vestindo armas, como os nossos se 
confortam em Marte; Thor, entretanto, com cetro parece uma 
representação de Júpiter. Honram os deuses que antes eram homens, 
os quais frente a grandes acontecimentos garantiram imortalidade, 
segundo lido na Vita sancta Anscarii trazida ao rei Eric. (Gesta 
Hammaburguensis ecclesiae pontificum, III, Descriptio Insularum 
Aquilonis, 26)237. 

 A rica descrição do templo de Gamla Uppsala feita pelo bispo merece algumas 

considerações: aquilo que se escreve, é o que ouviu falar de relatos, sua descrição deve 

ser levada em consideração segundo os propósitos do clérigo, no caso glorificar a 

própria diocese mostrando uma “primitiva” Uppsala com seus ídolos e templo pagãos. 

No entanto, essa descrição não é absurda, em face às pesquisas arqueológicas do início 

da década de 90, são indicados locais de cultos fechados nas regiões de Sanda, na 

própria Gamla Uppsala, ou Borg na região de Östergötland (sul do lago Mälaren). Da 

mesma maneira que Adam de Bremen teve acesso essa informação, ela pode ter 

circulado sem problemas pela Escandinávia. Em Lunda, na região de Södermanland 

(também perto do lago Mälaren) os achados concernentes à cultura material mostram 

três ídolos fálicos, podendo indicar ali um culto à fertilidade, característico do deus 

Freyr, além de vestígios de sacrifícios animais (ossos de cães, cavalos e javalis). O 

menor é feito de ouro, contém pés apontando para baixo e marcas ao redor do pescoço, 

o que pode indicar uma espécie de enforcamento ritual (Gräslund, 2008, p.251), também 

podendo ser compreendido como um possível culto ao deus Óðinn. 

 Sigtuna, a cidade da qual a saga fala como sendo um espaço referente ao deus 

Óðinn, é uma localidade que apresenta alguns problemas próprios, principalmente 

relativo a sua fundação e indicação na saga. Ros (2008, p.140) indica que a sua 

fundação seguiu o fim das funções urbanas de outra cidade famosa, Birka. Ambas ficam 

em pontos estratégicos dentro do lago Mälaren. Provavelmente fundada pelo rei sueco 
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237In hoc templo, quod totum ex auro paratum est, statuas trium deorum veneratur populus, ita ut 
potentissimus eorum Thor in médio solium habeat triclinio; hinc et inde locum possident Wodan et 
Fricco. Quorum significationes eiusmodi sunt: ‘Thor’, inquiunt, ‘praesidet in aere, qui tonitrus et fulmina, 
ventos ymbresque, serena et fruges gubernat. Alter Wodan, id est furor, bella gerit, hominique ministrat 
virtutem contra inimicos. Tertius est Fricco, pacem voluptatemque largiens mortalibus’. Cuius etiam 
simulacrum fingunt cum ingenti priapo. Wodan em vero sculpunt armatum, sicut nostri Martem solent; 
Thor autem cum sceptro Iovem simulare videtur. Colunt et deos ex hominibus factos, quos pro ingentibus 
factis immortalitate donant, sicut in Vita sancti Anscarii leguntur Hericum regem fecisse.�
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Erik, o Vitorioso, a cidade de Sigtuna é muito posterior ao período em que a saga se 

refere, sendo estipulado sua fundação por volta de 980. A cidade desempenhou um 

papel fundamental na política medieval sueca, sendo a capital do poder real e um meio 

do rei controlar outras lideranças regionais, garantindo posições locais e autoridade 

guerreira sobre as frotas que se alojavam ali, de fato era um local para a reunião da 

coroa sueca e o controle sobre outros líderes guerreiros. Há uma discrepância entre os 

acontecimentos da Ynglinga saga, com a época de fundação de Sigtuna, mas a Oeste, 

encontramos uma residência real chamada Fornsigtuna (antiga Sigtuna, numa tradução 

literal), onde as datações de C14 apontam para ocupações durante o período do Ferro, 

Vendel e Era Viking. Sabendo da não existência de prédios reais dentro da própria 

cidade, os reis suecos devem ter de forma permanente o espaço de Fornsigtuna em 

caráter de visita ou durante os invernos (construindo uma longa permanência da realeza 

sueca, tendo em vista a larga temporalidade apontado pelo C14), o que reforça sua 

ligação com o deus Óðinn, tendo em vista o caráter guerreiro e aristocrático de seu 

culto. 

 Outros deuses do panteão escandinavos, que passam por um processo de 

evemerisação, Njörðr e Freyr, são ambos diretamente relacionados ao culto da 

fertilidade. No primeiro momento, ambos são inimigos do povo a qual pertence Óðinn, 

mas passam a ser aliados em um acordo entre os dois povos para uma paz em comum. 

Na Ynglinga saga, Njörðr toma a posição de liderança após a morte de Óðinn e em 

seguida seu filho Freyr faz o mesmo, sendo dito que Freyr foi também conhecido 

outrora como Yngve, sobre ele pode ser dito que “Freyr estabeleceu um grande templo 

em Upsala e lá pôs seu trono238, ali colocou como seus todos os tributos, terras e bens 

móveis. Então arrecadou ele mesmo a riqueza de Uppsala e permaneceu firme desde 

então” (Ynglinga saga, 10) 239, passagem que reforça a influência que o culto ao deus 

Freyr exercia na região de Mälaren, em especial na região de Gamla Uppsala.  

Ainda que entre em desacordo com a relação de descendência do poder real a 

que temos apontado até agora, encontramos no Íslendingabók na seção de Langfeðgatal

a seguinte descrição genealógica dos reis da dinastia ynglinga: Esses são os nomes da 
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238 A palavra da qual traduzi como “trono”, “höfuðstað”, tem uma forte conotação religiosa, devido ao seu 
prefixo “höf”, o qual também é usado quando se quer falar de templos ou espaços religiosos no geral. 
239Freyr reisti at Upsölum hof mikit ok setti þar höfuðstað sinn, lagði þar til allar syldir sina, lönd ok 
lausan eyri. Þá hófsk Upsala-auðr ok hefir haldizk æ síðan. 
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linhagem Ynglinga e Breiðfirðinga240: I Yngve rei de Tyrkr. II Njörðr rei da Suécia. III 

Freyr. IIII Fjölnir (Íslendingabók, 12) 241. Seguindo a mesma linha genealógica, outro 

documento medieval, entre em concordância com o documento anterior, no Historia 

Norwegiae é escrito que "Assim, Ingui reinou, o qual a grande maioria acredita ter 

reinado, primeiramente, a monarquia da Suécia; Ele [Ingui] gerou Neorth, que, 

verdadeiramente, gerou Froy [...] Froyr, verdadeiramente, gerou Fiolni..." (Historia 

Norwegiæ, De Ortum Regum) 242. Afastando-se da figura de Óðinn, algumas 

genealogias afastam a figura de Yngve de Freyr, colocando o primeiro como o fundador 

da linhagem dos Ynglingos, ainda assim Njörðr e Freyr (principalmente esse último) 

conservam seu lugar privilegiado nas construções genealógicas. 

 Na poesia, de maneira geral podemos encontrar referências que ligam Sæmingr à 

Óðinn no Háleygjatál, no Ynglingatál algumas rápidas passagens, a exemplo de “Freys 

afspring” para designar os descendentes de Freyr, na ocasião da morte do rei Alrekr, 

além disso, expressões como goðskyningr (amigo dos deuses). Devido ao caráter mais 

antigo das poesias, podemos dizer que havia sim, uma construção ideológica anterior a 

escrita das sagas, a ligação dos monarcas noruegueses, ligados aos deuses, pode ser 

entendida de maneira semelhante ao já notado por Tácito. Há uma construção 

ideológica mais antiga e que não é exclusiva da produção genealógica inglesa ou 

francesa da baixa idade média. 

Assim, devemos questionar quais os verdadeiros papéis desempenhados pelos 

deuses Óðinn e Freyr nas genealogias reais. Tentamos elencar algumas situações da 

conservação dos mitos escandinavos, da expressão e abrangência que eles tomam, 

apontamos situações onde a sua conservação está ligado à caracterização do espaço 

como ponto de referência religioso ou político (como é o caso de Gamla Uppsala e 

Sigtuna), passemos a entender essa transição do mito para a Noruega, junto ao 

questionamento de que tipo de espaço se forma nessa transição do mito. 

Observemos os pontos que nos interessam acerca da migração dos suecos para a 

Noruega. Vejamos que é um período sem cronologia certa, não sabemos quando essa 
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240Relativa a região de Breiðafjörð na Islândia, uma construção bem mais tardia que as dos poemas 
genealógicos. 
241Þessi eru nöfn langfeðga Ynglinga og Breiðfirðinga:  i Yngvi Tyrkjakonungr. ii Njörðr Svíakonungr. iii 
Freyr. iiii Fjölnir. 
242Rexi itaque Ingui, quem primum Swethiæ monarchiam rexisse plurimi astruunt, genuit Neorth, qui 
vero genuit Froy [...] Froyr vero genuit Fiolni... 
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hipotética migração pode ter ocorrido, as fontes indicam que elas tenham ocorridos 

durante os reinos de Óláfr Trételgja e Hálfdan Hvítbeinn243, tendo ocorrido no período 

antes dos processos de unificação da Noruega iniciado durante o reino de Haraldr 

Hárfagri. De modo geral, o que observamos nas fontes, é que essa segunda migração, da 

Suécia para a Noruega, é feita sob a liderança de dois reis, Óláfr Trételgja e seu filho, 

Hálfdan Hvítbeinn, que saem do centro de poder político dos Ynglingos, Gamla 

Uppsala, partindo para estabelecer um novo distrito, Vermaland, numa região entre 

ambos os territórios, às margens das Kjølen, para em seguida se fixarem na região 

central da Noruega, que de fato foi a base de poder desse processo de unificação. 

 É dito na Ynglinga saga que Óláfr Trételgja se retira de Gamla Uppsala na 

ocasião em que o rei Íngvar toma o poder naquele distrito, depois de um longo histórico 

de conflitos com a linhagem dos ynglingos. Ele reúne seus homens, se dirigindo para 

Næríki, próximo do lago Vænir, abaixo das Kjølen, fundando o distrito de Vermaland. 

É dito que tendo em vista o desmatamento e a colonização de uma nova área, muitos 

para lá se dirigem, tornando o distrito populoso, o que causa um período de fome, onde 

o rei Óláfr é sacrificado à Óðinn, para a obtenção de melhores colheitas. Óláfr foi 

casado com Ása, filha do rei Hálfdan Gulltann244, fundador de Sóleyjar, um distrito 

situado na Noruega, fundado de maneira similar ao feito por Óláfr. Os suecos que não 

acreditaram ser ter conexão divina a fonte de seus problemas foram até Sóleyjar a fim 

de se submeterem a autoridade de Hálfdan Hvítbeinn, filho de Óláfr Trételgja. No 

processo, eles matam seu avô e o forçam a ser rei de Sóleyjar (adquirindo Vermaland 

em um período posterior, após a morte de seu irmão Ingjaldr). Tempos depois, o rei 

Hálfdan Hvítbeinn conquista o distrito de Raumaríki

 As estrofes 22 e 23 do Ynglingatál nos deixam rastros dessa movimentação que 

procuramos: na primeira estrofe, encontramos os seguintes versos “Aquele regente/de 

origem real/saiu [há] longo tempo/de Uppsala”245. Observemos que o poema enfatiza o 

fato do rei Óláfr ter saído de Gamla Uppsala, mas que apesar disso, ele ainda é um rei 

sueco (a palavra Svía aparece como referência ao rei Óláfr). Na estrofe seguinte, “O 

soberano/foi à Þótni”246, é uma referência ao local de morte do rei Hálfdan, Þótni fica na 
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243 Óláfr Entalhador de árvores e Hálfdan Pernas brancas, reis relatados nas sagas e poemas, poucas 
provas além dessas sustentam a existência desses reis no passado da Escandinávia. 
244 Dente de ouro.�
245Sá áttkonr/frá Upsölum/Lofða kyns/fyr löngu hvarf. 
246Þjóðkonungr/á Þótni tók. 
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região de Raumaríki, também podemos encontrar uma referência à Skíringisallr, local 

de repouso do corpo do rei ynglingo, situado também na Noruega. 

 Podemos observar que como de acordo a outras fontes, o rei Óláfr é indicado 

aqui como ausente do território que até então tem pertencido aos ynglingos, desde a sua 

fundação pelo evemerizado deus Freyr, não havendo menção alguma a região de 

Vermaland. Hálfdan tem o seu corpo levado à Skíringisallr, de localização incerta, esse 

local é mencionado em outras fontes, como no relato das viagens de Ohthere. 

Skíringisallr foi identificado em 1950 pela pesquisadora Charlotte Blindheim, onde 

através de escavações arqueológicas, apontou Kaupang, nas imediações de Oslofjord, 

região do Vestfold, como sua provável localidade, com uma ocupação que vai do século 

VIII à meados do século X, contando com diversos vestígios de uma ocupação não-

agrária, desenvolvendo funções principalmente mercantis e aristocráticas, ainda que 

suas fundações tenham apontado uma deficiência estrutural para um inverno rigoroso 

(SKRE, 2008, p. 114). De qualquer maneira, o poema identifica o rei Hálfdan como um 

rei morto e sepultado em território norueguês, representando a ligação de seu corpo com 

um espaço rico e influente politicamente.  

 Na Historia Norwegiae, consta que Óláfr Trételgja reinou prosperamente e 

morreu de velhice na Suécia, não havendo indícios de sua migração, nem do 

estabelecimento de Vermaland, contradizendo a Ynglinga saga. Seu filho Hálfdan, era 

chamado de Hvítbeinn pelos noruegueses das regiões montanhosas, os mesmos 

noruegueses que o aceitou entre elesquando chegou da Suécia. Nesse documento que 

apresenta passagens rápidas, mostra que a migração foi completa apenas, com Hálfdan 

Hvítbeinn, tendo em visto sua aceitação, além de mostrar que havia uma ligação em 

especial com as populações das regiões montanhosas, podendo ser relacionado tanto 

com a região de Vermaland, bem como o território de Upplönd, que compreenderia os 

distritos de Heiðmörk, Haðaland, Hringaríki e Raumaríki, esses supostamente 

conquistados pelos Ynglingos e base de poder da unificação da Noruega, em um 

período posterior, não havendo a relação de Óláfr com o espaço Norueguês, 

permanecendo ainda na Suécia. 

 O Af Upplendinga Konungum conta a invasão de determinado rei Ívarr às terras 

de Óláfr, que então fugiu com seus homens para a região de Væni, onde desmataram 

(ruddr) a área e a chamaram de Vermaland. Seu cognome advém dessa ação 
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desmatadora, Óláfr Trételgja. Ele era cunhado de Sölvi, o velho, quem desmatou 

Sóleyjar. Seu filho Ingjaldr reinou em Vermaland, enquanto seu outro filho, Hálfdan 

Hvítbeinn, se apropriou das regiões de Raumaríki e Heiðmörk. Seus descendentes vão 

conquistando outros territórios através de casamento ou heranças, regiões como 

Vingulmörk e Vestfold. Na ocasião da morte do rei Guðröðr, essas terras são invadidas, 

enquanto Hálfdan Svarta se protege junto ao seu irmão, Óláfr Geirstaðaálfr247. O filho 

de Óláfr, Rögnvaldr, reina em Grenland, após a morte de seu pai. No fim do documento, 

sabemos que o Ynglingatal foi composto em honra a esse rei, Rögnvaldr Heiðum-

hæri248, o que nos revela que esse poema pode ter circulado com certa popularidade 

dentro da Noruega. 

 Diferente da primeira imigração esse segundo momento é de uma possibilidade 

mais sólida, movimentos migratórios como esse ocorreram em todo o medievo, 

principalmente os deslocamentos camponeses da Europa central dos séculos X ao XII, 

para quem o conceito de propriedade era quase inexistente. Ainda que a situação seja 

outra, não seria de todo modo estranho uma migração nesses moldes, onde o chefe 

guerreiro tendo que fugir de seu centro de poder, firma-se em outro ponto distante e, 

fundando outro espaço político, às margens de outro lago, mais tarde se junta a ele o 

povo de Gamla Uppsala que ficara para trás249. Migrações mais complexas e extremas, 

por exemplo, ocorreram previamente nos séculos V à VII com a instalação dos povos 

germânicos na região do Mediterrâneo.  

Óláfr funda Vermaland, uma região de fronteira, situada logo abaixo das Kjølen, 

e em seguida o seu filho Hálfdan Hvítbeinn se torna rei em Sóleyjar, adquire distritos 

noruegueses e é sepultado em solo norueguês. Apesar de Vermaland ser considerado um 

território sueco (esse distrito é perdido em conflitos guerreiros em momentos 

posteriores), ela é um ponto de tensão política durante todo o medievo, tendo em vista 

que é o único ponto ao sul das Kjølen que ligam esses territórios, inclusive aos lagos 

suecos, de onde nascem os grandes povoamentos e centros de poderes políticos e 

religiosos. É vital observarmos o caráter conquistador de Hálfdan, como um rei que 
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247“Elfo de Geirstað”. 
248“Honra elevada”.�
249Infelizmente não sabemos ao certo o que consta no documento acerca da reprovação da atitude de Óláfr 
Entalhador de árvores, sobre clarear o espaço. De modo geral, a descoberta de novas terras, fundação de 
novos espaços para a colonização, traz ao seu fundador enorme prestígio, como é o caso da Islândia, por 
exemplo. Acerca disso não encontramos maiores explicações em nossas fontes. 
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adentra o território da Noruega central e passa a dominar os diversos distritos, que lá já 

se encontravam. 

 De maneira semelhante, ambos os movimentos migratórios representam a 

dinastia ynglinga como desbravadora e conquistadora, abrindo novos espaços e 

dominando as regiões montanhosas, advindos da grande Svíþjóð para a região de 

Mälaren, depois para as Upplönd norueguesas. A Noruega não é representada sob um 

espaço vazio, mas o “além Kjølen” é uma incógnita na narrativa da saga e da poesia até 

o momento em que a segunda migração ocorre, cabendo ao rei Hálfdan Hvítbeinn 

dominar os distritos que ali se encontram. Ambos os movimentos migratórios, visam a 

recepção da audiência sob o signo do estrangeiro, que pode ser entendido como um dos 

três modos de expansão do espaço vivido pelo homem, sendo ainda discutido a vastidão 

e distância. O estrangeiro é necessariamente negativo, um espaço que não é a mesma 

Suécia na época em que se ouvem as narrativas com as quais estamos trabalhando, mas 

um espaço novo e conhecido apenas em suas partes mais famosas.  

O mesmo estrangeiro adquire uma forma positiva quando encoberto de um 

passado fundador, mítico, distante em outra região que agora não é mais possível ser 

alcançada. Voltado para uma afirmação ideológica norueguesa, a Suécia é um espaço 

positivo, mas situado no passado. A Noruega, dentro desse projeto ideológico, seria um 

novo espaço, de colonização, um espaço vazio que sofre influências diretas da dinastia 

ynglinga em sua conquista, um espaço que só merece atenção e só existe para esses reis 

imigrantes. 

Óðinn e Freyr, uma mudança religiosa? 

Não podemos provar se realmente houve migrações de fato como estão descritas 

nas nossas fontes, elas nos parecem se encontrar mais no plano ideológico, oferecendo 

aos reis das Upplönds, uma linhagem, tal quais os outros modelos medievais, que lhes 

possibilitem reunir argumentos para justificar seu domínio sobre certas áreas da 

Noruega, ainda assim, não podemos ignorar suas representações à maneira as quais são 

construídas e transmitidas. Mas quais os espaços que os deuses ainda ocupam nessas 

representações, encontramos, nessa linhagem ynglinga, uma ligação maior com o culto 

ao deus Óðinn, que a Freyr, o qual é amplamente cultuado na Suécia? A mudança de 
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culto pode ser percebida frente a hipotética mobilidade apresentada nessa passagem da 

Suécia para a Noruega? 

Uma ideologia informada religiosamente é parte importante da organização 

social no cenário político da Era Viking (bem como do medievo, no geral). O poder 

político pode ser concebido nessa ligação religiosa com as crenças e mitos pré-cristãos, 

e ainda que não seja uma expressão sacra heterogênea (além dos deuses, vários espíritos 

e seres de diversas naturezas atuavam de maneira marcante nos ritos pagãos), Óðinn 

desempenhou uma influência maior na Escandinávia Ocidental (Noruega e Dinamarca), 

com um culto voltado para as elites guerreiras e a aristocracia. Não há como provar 

através de nossas fontes, se houve uma repentina mudança de culto do deus Freyr para o 

deus Óðinn, dada a influência que ele exerce sobre a construção ideológica das 

genealogias.  

 Houve um desafio em criar uma ideologia baseada nos antigos mitos, ao mesmo 

tempo em que foi buscada uma construção sobre modelos europeus, resultando em uma 

farta produção genealógica. Os mitos são conservados dentro de uma perspectiva 

flexível a essa construção. Sua sobrevivência se propaga por uma necessidade de 

adaptar novas ideias utilizando-se de condições e pensamentos nativos. O ponto crítico 

dessas construções no espaço nórdico, está ligada ao conflito entre o regnum e o 

sacerdotium, quando a igreja busca uma maior zona de influência e poderes fora do 

braço secular250. Esse conflito no mundo das ideias pode ser compreendido dentro da 

conservação da imagem do rei guerreiro e sacerdote, onde o líder executava funções do 

plano sagrado em contraste com a organização cristã que dispõe para isso, de um corpo 

especializado e um conjunto de símbolos e rituais próprios. 

Porém, não nos parece plausível que tal ligação seja produto apenas de uma 

construção tardia, onde um modelo nativo, inspirado nas genealogias britânicas e 

francas, fora construído para conceder uma origem divina aos ynglingos. A linhagem 

ynglinga pode ser uma construção ainda da Era Viking, como disposta no Ynglingatál, 
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250Um exemplo apontado por Steinsland (2011, p.379) é o documento Oratio contra clerum Norwegiae, 
escrito sob o reinado de Sverrir Sigurðarson (1177 – 1202). Poderíamos incluir outro documento que 
reflete a necessidade de solidificar a autoridade real, o Konungs skuggsjá (Speculum regale), escrito no 
reinado de Hákon Hákonarson (1217 – 1263). No entanto, essa afirmação não retira a possibilidade do 
próprio mito se adaptar a uma nova tradição ritualística. Assim perdura a narrativa e os símbolos 
mitológicos perduram como de fato acontece em certa proporção entre os escandinavos durante o 
medievo. Gostaríamos de agradecer ao professor Johnni Langer pela observação referente ao dinamismo 
do mito e de seu comportamento referente ao processo de sua conservação. 



����

�

se seguirmos no rastro da poesia, o mesmo escaldo, Þjóðólfr é também quem compõe 

versos elegíacos que mostram uma clara ligação do rei Haraldr Hárfagri, descendente 

dos ynglingos e possível iniciador do processo de unificação das regiões norueguesas, 

com o deus Óðinn. Já havia uma produção ideológica oral, pertinente a Era Viking e 

fruto dessa longa genealogia, pensada em sua origem na Suécia. 

 Podemos notar uma continuidade das antigas expressões religiosas localizadas 

na cultura de salões, fortemente arraigada aos aspectos guerreiros e das elites. Há 

evidências desse tipo de culto na região de Mälaren, associado aos domínios da 

fertilidade e do culto ao deus Freyr, uma provável mudança de culto, nos parece ligado 

a uma reorganização social. Locais como Kaupang, identificado como Skíringisallr, 

onde o rei Hálfdan Hvítbeinn, fora sepultado, parecem-nos ter desenvolvidos funções 

dirigidas para essa cultura do Hall, salões onde eram desenvolvidos funções políticas e 

sociais do rei e seus homens, além do exercício de atividades religiosas tomadas em 

locais fechados251. 

 Óðinn é, entre outras coisas, uma deidade da guerra por excelência (entre outras 

coisas, como pretendemos argumentar no capítulo anterior). Todas as divindades do 

panteão germânico estão ligadas a guerra de alguma maneira, as representações dos 

deuses e de suas vidas estão direta ou indiretamente atreladas a essa que parece ser uma 

parte natural da vida. Entretanto, esse deus caolho está diretamente ligado a maneira 

como se relaciona com as elites guerreiras na cultura escandinava, principalmente do 

período viking. 

Seu papel é diretamente relacionado ao líder guerreiro, sendo sua participação 

nos mitos, diretamente relacionados ao êxtase guerreiro, equipamentos mágicos e 

vantagens táticas concedidas àqueles que caiam em suas graças. A guerra concebida por 

esse deus está voltada a uma guerra intelectual, estratégica, relacionadas ao exército e 

seu líder ou a um grupo seleto de guerreiros (os Berserkir e Úlfheðnar252). A concepção 

de Óðinn como líder guerreiro, também pode ser direcionada para um caráter ofensivo, 
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251A cultura do Hall, ou dos salões, deve ter se fixado como lugar de culto religioso em um momento 
anterior a ascensão ao culto odínico na Noruega, no entanto acreditamos que em certo momento da Era 
Viking, os salões podem ter desempenhado um papel agregado, sendo parte vital para a cultura guerreira 
escandinava, onde os homens debatiam, faziam refeições, festejavam e realizavam seus cultos, como 
aponta a pesquisadora Steinsland (2011, p.371). 
252Outros grupos são ligados a Óðinn, como os Einherjar, os exércitos de guerreiros mortos, e os 
campeões Kappa, grupo de função semelhante aos Berserkir.



����

�

conquistador, o que poderia significar um amplo interesse em seu culto, em um caráter 

de expansão territorial, como esse descrito pelas migrações.

A genealogia norueguesa antes do rei Haraldr Hárfagri é confusa, mas sabemos 

que pelos menos os reis que se estabelecem nas áreas do Upplönd, como descritos nas 

fontes, são de existência confirmadas dentro da Noruega. O que nos leva a questionar se 

a troca de influências do deus Freyr para a figura de Óðinn, esta de acordo com a 

conquista de novos espaços e de um projeto de estabelecimento em novas terras. 

Sabemos que o culto ao deus Freyr, é de caráter agrícola, próprio dos 

camponeses que dependem da sazonalidade da colheita para manterem suas vidas. 

Assim, nada mais natural que esse tipo de culto se desenvolvesse com força nas regiões 

ao redor dos lagos suecos, regiões férteis que sustentam uma economia sedentária em 

torno de uma longa estadia sedentária das chefias suecas, nesses centros de poderes em 

torno do lago Mälaren, por exemplo, desenvolve-se um outro tipo de culto diferente 

daquela a qual estão inseridos os reis noruegueses que disputam entre si os diversos 

distritos, enquanto tentam lidar com a influência política da Dinamarca. Ainda que 

ligação dessa dinastia com o deus Freyr não seja produzida diretamente pelas fontes 

mais antigas, como o Ynglingatál, ainda assim ela mostra algum tipo de ligação, mesmo 

que pequena (como mostramos anteriormente, sob o verso Freys afspringr, 

Descendência de Freyr) 253. 

Apesar de todas as regiões da Escandinávia contar com excelentes meios 

hídricos e da comunicação de suas regiões serem feitas utilizando-se desses mesmos 

meios, a Noruega conta com um entrecortado emaranhado de rios, fiordes e rotas 

aquáticas que percorre várias de suas áreas. Durante o período de disputas internas entre 

as chefias regionais, é mais apropriado um culto ao deus Óðinn, tanto pelas suas 

qualidades de liderança, como pelo fato de que nessas áreas montanhosas não 

encontramos a abundância agrícola outrora achada em torno dos lagos da Suécia. Esses 

reis que vivem em montanhas ou próximos as áreas costeiras e que se dedicam mais a 

���������������������������������������� �������������������
253 Ainda que a elevada carga ideológica do Ynglingatál em torno dos reis noruegueses que estão a frente 
do projeto de unificação da Noruega e centralização de seus poderes, tal construção só é possível (até 
mesmo pela natureza oral das fontes) em torno de um conhecimento crível do passado, no qual fosse de 
comum conhecimento certos fatos relatados, adentrando a possibilidade de uma certa difusão dos fatos 
relatados (sendo eles verdadeiros ou não, trabalhemos com o crível), como defendido pelo pesquisador 
Jens Peter Schjødt (2011), que mesmo analisando essas fontes em sua essência ideológica, não retira delas 
o seu caráter histórico. Keningar como Freys afspringr (prole de Freyr), pode ser uma metáfora incidente 
à ligação dos supostos reis suecos com o culto do deus Freyr (muito popular na Suécia). 



��	�

�

um estilo de vida dentro de uma esfera estritamente masculina, guerreira, são 

encontrados apropriadamente nas figuras do rei Haraldr Hárfagri e seus filhos Eirík 

Blóðøx e Hákon Góði que apesar de serem descritos como cristãos, recebem dois 

poemas elegíacos de cunho estritamente pré-cristão, o Eiríksmál e o Hákonarmál

(ambos mostram a chegada desses reis ao Vallhöll, sendo recebidos pelo deus Óðinn, 

devidamente explorados no capítulo anterior), podendo denotar que para além de uma 

substituição, o cristianismo pode ter coexistido com as antigas manifestações religiosas 

da Escandinávia. 

A escrita sobre a origem dos reis noruegueses é confusa e muitas vezes 

contraditória. Ainda assim, tentamos seguir o rastro de nossas fontes, na medida em que 

fosse possível, para buscar relações ideológicas baseadas no mito da fundação e das 

migrações que originaram a linhagem dos reis da Noruega. Os mitos são a veiculação 

pela qual as estruturas ideológicas são manifestadas e na qual a ideologia é transmitida. 

 Podemos arriscar que houve dois projetos ideológicos: um durante a Era Viking, 

presente na poesia e outro durante o medievo, por volta do século XIII, respectivamente 

nas duas tradições exemplificadas aqui pelo Ynglingatál e pela Ynglinga saga, onde a 

poesia trata de um projeto ideológico necessário ao fortalecimento dos poderes régios 

nas disputas distritais a partir da região das Upplönds, que está diretamente ligado ao 

início das campanhas do rei Haraldr Hárfagri. O que há de palpável sobre essa 

linhagem? O escaldo ao pensar nos seus poemas, pode ter elaborado seus versos 

genealógicos para cobrir uma falha no seu conhecimento sobre os reis noruegueses. 

Podemos dizer que os seis últimos reis do Ynglingatál, de fato são conhecidos de outros 

documentos, os anteriores são frutos do evemerismo ou reis suecos, influentes em áreas 

conhecidas e famosas (como é o caso de Gamla Uppsala). Ainda assim, ele não perde 

seu caráter histórico, ela só é modificada para receber uma nova formação que se 

encaixe aos seus propósitos, emprestar autoridade a figura de Haraldr Hárfagri e 

provavelmente fortalecer sua figura frente ao poderio político dinamarquês254, que 

influenciava todo o sul da Noruega. 

 O projeto político mais tardio, encabeçado pela Ynglinga saga, já no século XIII, 

se aproveita da circulação de informações diversas, como tentamos mostrar pela 

���������������������������������������� �������������������
254Para mais informações acerca da influência Dinamarquesa durante as trajetórias políticas de unificação 
do território Norueguês, consultar KRAG, 2008.�
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abundância de escritos medievais acerca de espaços urbanos e religiosos da Suécia. 

Provavelmente o escritor dessa fonte se apropriou desse conhecimento e o adequou ao 

projeto de evemerização. Os esforços aqui, são os de criar uma genealogia extensa para 

o rei Haraldr Hárfagri, e ligar essa dinastia aos reis missionários Óláfr Tryggvason e 

Óláfr Haraldson, com os quais se conclui o processo de unificação do território 

norueguês. Mas a qual espaço pertencem esses mitos? Estritamente à Noruega? Ao que 

nos parece a origem desses reis permanece atrelada a figura do rei Haraldr Hárfagri, o 

qual iniciou um processo de unificação dos territórios noruegueses e enfrentou forte 

oposição dinamarquesa em sua trajetória. 

 As Kjølen são um conjunto de fronteiras entre os territórios da Noruega e da 

Suécia, quilômetros extensos de montanhas que permitem uma passagem ao extremo 

norte, e ao sul, próximos aos grandes lagos. Os acidentes geográficos e paisagem 

natural que deveriam marcar onde terminam e iniciam-se os distritos e territórios, não 

podem conter, entretanto, as informações e ideias que entre elas circulam. É possível 

que uma migração de suecos tenham se assentado na região entre ambos os territórios e 

depois se deslocado para uma porção da Noruega, entrando em confronto com os 

diversos reis e lideranças guerreiras que ali se fixavam. No entanto, podemos apenas 

assegurar o caráter ideológico dessas representações guerreiras e na formação de uma 

linhagem de reis guerreiros. Sua influência religiosa voltada ao culto de Óðinn é 

provável que tenha existido e conservada na Ynglinga saga, enquanto que o mesmo 

compositor do Ynglingatál escreverá outros versos sobre o rei Haraldr Hárfagri, 

ligando-o com esses antepassados suecos.  

Mesmo que não haja uma origem em comum entre esses povos (ou ao menos em 

relação à monarquia norueguesa), há uma relação ideológica entre as fontes prosaica e 

poética, que está situada na origem dos deuses evemerizados, esses territórios e a 

ascensão de uma linhagem, calcada numa extensa construção genealógica desses reis 

guerreiros255.  Permanece em mãos, a transição do próprio mito, um espaço próprio, seja 

na representação da misteriosa grande Svíþjóð, no Góðheimr, para além desses 

processos políticos e movimentos religiosos, essas são histórias do deslocamento dos 

���������������������������������������� �������������������
��� Isso implica em afirmar que, apesar das fronteiras definidas por acidentes e fenômenos geográficos, 
não há problema de ordem política ou mesmo de memória, em afirmar essa origem em comum. 
Certamente no período em que o Ynglingatál foi composto, a configuração geo-política da Noruega na 
Era Viking não estava próximo ao que vamos encontrar no resto do medievo, ela era fragmentada em 
diversos centros de poderes e distritos, diferente da Noruega do século XIII, da Ynglinga saga, quando 
esse território estava consolidado de forma parecida com a que se apresenta na modernidade.�
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mitos, de como os territórios vão saindo de uma vastidão quase imensurável e dotado de 

elementos fantásticos, para um espaço mais ordenado, dotado de cidades e distritos, 

passando depois para um espaço de transição, representado pelo distrito de Vermaland, 

uma área de conflitos, durante esse processo de unificação e por fim um novo território 

vasto, a ser explorado e conquistado, mas bem mensurável e dividido com seus distritos 

e chefias locais delimitadas.  

O que nos fica a impressão dessas relações ideológicas, é que a Noruega, apesar 

de ser um território novo a ser conquistado por essa linhagem de reis ynglingos, 

advindos da Suécia, de um território igualmente vasto, ainda que não no sentido de 

“desconhecido”, antigo pelo assentamento dos deuses evemerizados e com largas 

conexões com um mundo fantástico, um território do outro lado das Kjølen256. 

 Ao invés de noruegueses, a realidade dos séculos anteriores pode ser pensada em 

torno de diversos povos, entre eles háleygir, þrœndir, mœrir hörðar, rygir, egðir. 

Justamente nos parece que um possível centro de poder ligado à dinastia dos 

Hlaðirjarlar com uma população coesa podia estar localizado em torno da atual região 

do fiorde de Throndheim (KRAG, 2008, p. 645), que competiu tanto com o reino de 

Haraldr Hárfagri e a influência dinamarquesa no sul da Noruega, principalmente em 

Víken257. De fato deve ter havido uma conquista, mas não uma unificação da Noruega 

por Haraldr Hárfagri, nem uma dinastia ynglinga como representado no Heimskringla. 

Podemos pensar em uma breve dinastia em torno dos reis Hákon Góði, Eirík Blóðøx e a 

���������������������������������������� �������������������
���Ainda que não apresentemos diretamente nenhuma citação, parte significativa desse capítulo foi 
permeado pelas ideias de Lucien Febvre no seu livro “O Reno: história, mitos e realidades”, onde a 
fronteira não significa limites, mas um “laço” que une povos, da mesma maneira essasKjølen, que esteve 
presente em todo o momento do nosso trabalho, ainda que escondido (como tem sido tratado nas 
produções sobre a história escandinava), quando nos referimos a Noruega e Suécia (o “Caminho do 
Norte” e “Terra dos Svear”, respectivamente) sabemos que essa definição só é possível pelo 
posicionamento de ambas em relação a essasKjølen. As ideias e a ideologia ignoram quaisquer limites 
que haja em relação a essa fronteira montanhosa. Durante a escrita dessa dissertação utilizamos fontes 
poéticas como apoio para sustentar nossos argumentos, na primeira parte do atual capítulo utilizamos 
extensivamente o Ynglingatál e o Háleygjatal, poemas escáldicos que acompanham a Ynglinga saga, 
compostos entre os séculos IX e X (sendo tradicionalmente datado em 890), podendo ser considerados as 
composições genealógicas mais antigas da Escandinávia. É necessário estar sempre atento aos diversos 
elementos que compõem uma narrativa medieval como as sagas islandesas, sendo o elemento poético 
deveras relevante que não foi em momento algum ignorado durante a escrita de nossa dissertação, porém 
nesse capítulo esses poemas foram analisados com maior atenção afim de que pudéssemos ter um 
panorama da construção de uma identidade norueguesa a partir da evemerização dos deuses e da 
passagem da fronteira montanhosa. �
��	Na Annalis regni Francorum há um chefe dinamarquês de nome Godofredo que trava embates contra 
as forças de Carlos Magno, seus descendentes dominam o Vestfold. Curiosamente é o ponto inicial da 
conquista de Haraldr Hárfagri nas sagas, incongruente com outras fontes mais próximas ao período 
narrado (KRAG, 2008, p. 647).�
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sua prole.  Haraldr Hárfagri deve ter começado sua conquista na área de Sogn onde seu 

avô materno foi rei, anexando parte do sul de Vestland, enquanto a saga aponta o 

Vestfold, que devia estar ligada as chefias advindas da Dinamarca e o seu poder, em 

Trondheim, representativo, exercido de fato pelos Hlaðirjarlar.  

 Após a morte do rei Hákon Góði o antigo reino de Haraldr Hárfagri, que se 

concentrava no centro e oeste da Noruega, passa a ser subordinado à Dinamarca, que 

por sua vez já controlava a região de Víken. Apesar da subordinação, os Hlaðirjarlar

mantiveram certa administração independente, fazendo com que a autoridade 

dinamarquesa na Noruega fosse representativo como fora o de Hárfagri. Essa aliança, 

no entanto, aproximava as lideranças guerreiras das expedições vikings empreendidas 

pelos dinamarqueses às ilhas britânicas (em especial a Inglaterra), e que eram deveras 

lucrativas, especialmente durante o efêmero Império Dinamarquês de Knútr, inn ríki 

que, entre 950 e 1035 se estendeu por todo o sul da Escandinávia (KRAG, 2008, p. 647). 

Uma nova dinastia se firma próximo ao fim da Era Viking e envolve justamente 

as oportunidades advindas dos saques dinamarqueses, o estabelecimento firme do 

cristianismo (junto a uma realeza em moldes institucionalmente cristãos), a conquista 

do interior da Noruega e a ocupação de Throndheim, que sinaliza o fim dos Hlaðirjarlar 

(bem como o afastamento da influência dinamarquesa). Essas mudanças envolvem 

diretamente as opotunidades conseguidas pelo espaço marítimo e as riquezas adquiridas 

pelos saques vikings. 
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Figura 11: Esse esquema topográfico pode nos fornecer informações sobre altitude geográfica 
da Escandinávia. O pontilhado entra a Noruega e a Suécia, representa as Kjølen, principalmente 

situadas numa altitude de composição geográfica acima de 200 metros. Tal esquema deve ser 
compreendido no sentido de dar uma ideia da extensão e altitude das Kjølen em relação aos 

territórios que elas dividem258.

Identidade pelo mar: embarcações e oportunidades guerreiras 

Façamos uma pequena consideração acerca do espaço natural da Noruega e 

Suécia e Dinamarca, para termos uma pequena noção pela qual os escandinavos tinham 

tanto apreço pelas suas embarcações. A Noruega é entrecortada por estreitos fiordes que 

�����������������������������������������������������������
258 Imagem retirada de SPORRONG, 2006, p. 17. 
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se estendem adentrando vários quilômetros entre montanhas íngremes. Possui uma 

quantidade elevada de ilhas próximas à costa, além do terreno montanhoso que sempre 

dificultou a viagem por terra e através de séculos de ocupação o mar era o meio mais 

viável para a comunicação entre os diversos distritos noruegueses. A Suécia possui 

extensos bosques e planícies, além de áreas de superfície montanhosa, onde 

encontramos, por exemplo, uma cordilheira que faz fronteira com a Noruega. Porém, 

essa região também é cortada por um largo número de lagos e rios, além de ilhas que 

desempenharam importante papel econômico nesse contexto, como é o caso da ilha de 

Gotland, um importante centro de extração de metais, além de ter sido um movimentado 

entreposto comercial. A atual paisagem natural da Dinamarca foi severamente 

modificada, mas no recorte temporal a que propomos os nossos estudos, situado na 

Idade Média, encontravam-se aqui um grande número de pântanos, prados e marismas 

que rodeavam seus lagos e rios, os quais foram encobertos, dragados e enxutos nos 

últimos duzentos anos259. 

A Geografia tem feito a construção de navios e da navegação serem 
essenciais para os escandinavos durante a história. Numa paisagem 
onde o meio fluvial ofereceu linhas de comunicação prontas muito 
mais que o interior, botes e navios foram ferramentas essenciais para a 
sobrevivência e desenvolvimento social. Foi a presença da água – os 
vários estreitos e fiordes, além do pronto acesso da costa para quase 
que todo lugar – aquilo que distinguiu à Dinamarca do continente e a 
fez como parte da Escandinávia. A formação dos Estados dependia de 
navios e somente com navios algum grau de controle poderia ser 
exercido sobre os povoados, os trechos costeiros da Noruega e Suécia, 
e sobre a arquipelágica Dinamarca (BILL, 2008, p.170) 260.  

Desde cedo os povos escandinavos detiveram261 uma relação muito curiosa com 

os meios aquáticos que vai interferir na produção de seus instrumentos de navegação262. 

���������������������������������������� �������������������
259 Essas impressões sobre as formações geológicas e paisagens naturais da Escandinávia, foram feitas em 
cima dos estudos arqueológicos de James Graham-Campbell, em GRAHAM-CAMPBELL, 1997. 
260 Geography has made shipbuilding and seafaring essential for the Scandinavians throughout history. In 
a landscape where the waterway offered much more ready communication lines than most of the inland, 
boats and ships were fundamental tools for survival and societal development. It was the presence of 
water – the many straits and fjords, and the ready access to the coast almost everywhere – that 
distinguished Denmark from the Continent and made it part of Scandinavia. State formation was 
dependent on ships, as only with ships some degree of control could be exercised over the populated, 
coastal stretches of Norway and Sweden, and over the archipelagic Denmark. 
261 E ainda detém, é interessante lembrar como parte da economia dessas regiões ainda hoje se faz pela 
pesca do bacalhau e de outros pescados, grande parte do transporte quando não é feito por trens, recai 
sobre o sistema de transporte fluviário escandinavo. 
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Há uma extensa produção de imagens de barcos em petróglifos pré-históricos e antigos 

na Escandinávia, Johnni Langer (2003, p.48)263, por exemplo, analisou os petróglifos de 

Bakkehaugen onde pode ser visto “além de humanos portando machados e escudos, 

percebemos outras figuras muito recorrentes: barcos do mais variados aspectos [...] Uma 

antecipação do famoso drakkar dos Vikings em muitos séculos” (LANGER, 2003, 

p.44) e T-248 onde encontramos “diversas embarcações com popas de motivos 

serpentiformes, algumas inclusive com chifres na cabeça, cercam dois gigantes, com o 

primeiro portando lança e machado” (LANGER, 2003, p.45)264. 

Em um contexto mais avançado, já em pleno medievo, as embarcações 

escandinavas podiam navegar em mar aberto, ao mesmo tempo em que deslizam pelos 

rios e lagos sem o perigo de ficarem atolados, diferente dos pesados cargueiros francos 

e saxões. Em 825 os indícios arqueológicos indicam que os navios ganharam velas265, 

que ajudam na navegação (antes feita inteiramente por remos), o casco é reforçado por 

fora e apresenta um formato delgado, além de serem flexíveis, leves e fortes. Os 

construtores provavelmente usavam a madeira em um formato próximo do formato 

desejado para a embarcação (ROESDAHL, 1998 p.84). Se não levarmos em conta um 

grande número de botes e de barcos pequenos, podemos colocá-los basicamente em dois 

grupos, aqueles que têm suas estruturas pensadas para a função de cargueiros e aquelas 

voltadas para as atividades guerreiras266, ainda que não haja uma rígida homogeneidade 

em relação as suas formas ou tamanhos. 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������
262 Além desse aspecto geográfico, há outro aspecto de natureza histórica muito interessante, que é a 
distância com o mundo romano e, mais tarde, franco: os barcos começam a tomar parte no meio sócio-
cultural como símbolo religioso tanto como símbolo secular. Jan Bill afirma que o seu significado 
simbólico leva, naturalmente, a um refinamento em sua construção, que por sua vez reflete o prestígio de 
seu dono (BILL, 2001, p. 182 e 183). 
263 Johnni Langer faz uma série de análises sobre material imagético de um extenso período pré-viking, na 
primeira parte de seu estudo sobre o “Mito do Dragão na Escandinávia”.  
264Drakkar é um nome latinizado, e geralmente mais difundido, referente aos barcos escandinavos 
medievais, principalmente aqueles relativos ao ato guerreiro da Era Viking. 
265 Os dados arqueológicos que indicam essa afirmação são os achados do navio funerário de Oseberg e 
Gokstad achados no Vestfold, Noruega, 1904 e 1880, respectivamente (ROESDAHL, 1998, p.83). Outros 
achados de maior expressão para o estudo de barcos escandinavos na Idade Média estão situados em 
Hedeby (Jutlândia) e Roskilde (Dinamarca, aonde se encontram, também, os achados das embarcações 
Skuldelev). Existem outros achados menos conhecidos, mas muito importantes como o de Klåstad, 
Noruega, o qual recebe a datação mais antiga (990) para um tipo específico de bote grande, com remos 
especializados em manobras litorâneas chamado meginhúfr, espécimes que podem ser achados também 
na Äskekärr, no oeste da Suécia. 
266 Para uma discussão baseada em cultura material sobre as categorias de botes e embarcações pequenas, 
consultar ROESDAHL, 1998, GRAHAM-CAMPBELL, 1997 e LANGER, 2009. 
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O Knarr, tipo de embarcação que recai sobre a primeira categoria, é um tipo de 

barco mais largo e fundo, utilizado pelos colonos durante as navegações do atlântico 

norte, quando colonizaram a Islândia e Groelândia, tanto pela sua capacidade de carga, 

quanto pela sua estabilidade em mar aberto. É uma embarcação que necessita de menos 

pessoas para manobrá-lo, contém pouco espaço para os remos e possuía uma vela 

quadrangular fixa. Esse cargueiro também era, essencialmente, utilizado para fins 

comerciais. Os tamanhos variam, o Hedeby 3, por exemplo tem um comprimento de 

25m e capacidade de carga de 60t (BILL, 2008, p.176). 

 Os navios construídos para a guerra, Langskip, no entanto são bem diferentes. 

Mais alongados e delgados que aqueles falados acima, era um navio que não poderia 

enfrentar o mar aberto do Atlântico norte (no caso, a colonização da Groelândia e 

Vinlândia não seriam possíveis com essa embarcação, pois devido as suas dimensões, 

ele seria destroçado pelas ondas), segundo LANGER, 2009, p. 177, eles alcançavam 

uma média da velocidade de 8 a 10 nós, 18km/h e podia ser impulsionado tanto pela sua 

vela, quanto por remo. O Hedeby I, próximo ao fim da Era Viking (datado de 985), 

possui 30,9m, espaço para sessenta remos, tinha 2,6m do mastro para os flancos (5,20m 

de diâmetro na parte mais larga, que era o centro) e altura de 1,5m do convés as laterais, 

deixando os ocupantes próximos à água267. Outro exemplo é o Roskilde VI, aonde 

apenas a quilha mede 36m e comporta setenta remos. Abaixo algumas ilustrações que 

melhor exemplifiquem algumas dimensões e proporções a que prestamos esclarecer: 

�����������������������������������������������������������
267 Essa era, provavelmente, uma embarcação voltada para as navegações costeiras, principalmente no 
mar Báltico.  
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Figura 12: Desenho dos barcos encontrados na região de Skuldelev, norte da Dinamarca. Os 
dois exemplares de cima (Skuldelev II e V), são embarcações de guerra, enquanto os de baixo 

(Skuldelev I e III) são próprios para a atividade cargueira268. 

Figura 13: Exemplos das dimensões da parte central de cargueiros (Klåstad, Skuldelev I e 
Hedeby 3) e embarcações guerreiras (Hedeby I, Roskilde 6 e Skuldelev 2). Note que os 

cargueiros possuem um centro mais volumoso, enquanto as embarcações guerreiras são mais 
delgadas, comportando um maior número de remos (em inglês, “oars”), priorizando a 

velocidade269. 

Os barcos escandinavos, próprios para os fiordes e da geografia essencialmente 

aquática da Escandinava foi aonde o rei Óláfr Tryggvason conduziu, nas sagas e relatos 

no geral, boa parte de sua vida, dada em exílio no leste europeu, Inglaterra, Irlanda, etc. 

Segundo a saga que narra a sua vida, ele conquistou a Noruega apenas cinco anos antes 

de sua morte, em nenhum momento abandonando a atividade do saque e as expedições 

guerreiras. Diferente dos seus antecessores, foi necessário toda uma carreira guerreira 

feita no saque para garantir riquezas e homens, antes que pudesse partir para uma 
�����������������������������������������������������������
268Acesso e adaptado a partir de ROESDAHL; SØRENSEN, 2008, p.125. 
269 Desenhos feitos por Werner Karrasch e Morten Gøtche, retirados e adaptados a partir de BILL, 2008, 
p.178. 
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empreitada na realeza norueguesa (caminho trilhado de maneira semelhante pelo rei 

Óláfr Haraldsson):  

No fim do século nove e começo do século onze, reis escandinavos 
lideraram saques Vikings, o que seus predecessores do século nove 
não fizeram. Parece também, que os homens anteriores que lideraram 
frotas Vikings, não conseguiram reconhecimento como governante em 
suas terras natais. Roric e Godofredo retornaram à Dinamarca em 855 
“na esperança de retomar o poder real, mas sem sucesso”. Eles e 
muitos outros líderes Vikings de sua época parecem ter sido exilados, 
se contentando com o que pudessem ganhar na Europa Cristã ou na 
Rússia. Óláf Tryggvason e Óláf Haraldsson foram afortunados, ambos 
se tornaram reis da Noruega após carreira de saqueadores Vikings no 
exterior (SAWYER, 1984, p.145) 270. 

São atividades feitas rapidamente nas costas da Europa, atacando alvos 

vulneráveis, retirando-se rapidamente antes que alguma dificuldade possa se levantar 

contra essa ação. Forças que podem penetrar fundo no território atacado, tendo em vista 

o fato dos navios terem uma quilha pouco alta, coordenando ataques com forças 

terrestres, como ocorreu no cerco a Paris de 885 a 887. Inclusive, em certas situações 

como o ataque a Exeter em 876, os escandinavos levaram a bordo os mantimentos e 

equipamentos daqueles que movimentaram por terra. Os saques são de pequena escala 

no começo, não se limitando ao mar Báltico, Óláfr Tryggvason também ataca a Frísia, 

Scania, Saxônia e mais tarde avança pelo território francês e inglês, inclusive 

cooperando com Sveinn Tjúguskegg. É curioso perceber como várias etapas da vida 

desse rei são descrita nas sagas em sintonia com o mar, tendo desviado o curso de sua 

vida quando criança, adentrado a uma vida guerreira independente e caído em batalha 

no mar gelado do Báltico, tão familiar aos barcos dos quais passou boa parte de sua 

vida. 

A construção de uma paisagem gelada e dos fiordes começa a ser identificada 

em torno dessas embarcações, sempre associada a uma atividade guerreira. Uma 
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270In the late tenth and eleventh centuries Scandinavian kings led Viking raids, their ninth-century 
predecessors did not. It also appears that the men who did lead early Viking fleets were unable to gain 
recognition as rulers in their homelands. Roric and Godfred returned to Denmark in 855 ‘in the hope of 
gaining royal power but without success’. They, and most other Viking leaders at that time, appear to 
have been exiles who had to be content with what they could win in Christian Europe or in Russia. Olaf 
Tryggvason and Olaf Haraldsson were more fortunate, and both became kings of Norway after careers as 
Viking raiders overseas. 
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paisagem que se desloca junto com os seus ocupantes, impressas nas dimensões e 

formatos de seus barcos, esses que serpenteiam cortando as ondas e mostrando suas 

carrancas no horizonte. O conflito é levado junto com essa construção, produzindo uma 

paisagem de terror que vem do norte. Característica marcante desses barcos são as 

carrancas colocadas na proa, conferindo-lhes um aspecto bélico enquanto deslizam 

pelas ondas de diversos mares da Europa271. A natureza do norte, do gelo e dos rios é 

uma força que modifica as embarcações (ainda que a vela tenha sido adquirida como 

parte das experiências comerciais que proporcionaram um contato com as embarcações 

da Europa ocidental) e as dispõe entre projetos de deslocamento, comércio e guerreiras. 

Uma ideia que certamente evoca uma experimentação dos fiordes e daquelas terras 

penetradas pelos meios aquáticos. 

 Pode-se traçar um paralelo com “Paisagem e Memória” de Simon Schama 

(SCHAMA, 1995), quando nossas impressões e experimentações são parte da paisagem 

desenhada ou concebida culturalmente: o navio remete ao fiorde; é a paisagem que se 

desloca relembrando de onde vêm as ações bélicas, seja na guerra ou nos saques 

vikings. O homem pode produzir um olhar sobre a natureza destituído de quaisquer das 

“velhas criaturas da cultura”? As embarcações que partem dos fiordes e do espaço 

geográfico escandinavo de uma maneira geral são produtos da anexação cultural sobre a 

natureza. Adentrando ao sagrado, aonde esse autor acredita ser o propósito de sua obra 

“recuperar os veios de mito e memória existentes sobre a superfície” (SCHAMA, 1995, 

p.25) 272. O sagrado ligado às embarcações escandinavas são as inumações funerárias, 

nas quais as pessoas são enterradas junto a navios com tesouros e pertences pessoais ou 

em tumbas com o formato de navios:  

Arqueólogos têm achado sepulturas no formato de navios – o contorno 
do bote delineado com largas pedras para formar uma estrutura para a 
sepultura – na Escandinávia do começo da Era do Ferro (cerca de 500 
d.C.). Entretanto, restos de navios queimados e enterrados são achados 
na Escandinávia por volta do século sétimo – ou seja, pouco antes da 
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271 A palavra aqui é Ormr, que significa tanto dragão, quanto serpente. 
272 O autor escreve rapidamente sobre a mitologia nórdica, falando da adoração da árvore, a Yggdrasil, a 
árvore gigante que suporta os vários mundos e onde o deus Odin ficou pendurado por nove dias a fim de 
conseguir poder e sabedoria. Outra proposta interessante da relação entre paisagem e o sagrado entre os 
escandinavos, encontra-se nos Landvaettir, os espíritos da natureza que protegem a Islândia e que fazem 
parte das práticas religiosas e rituais mágicos daquela região. Na Óláfs saga Tryggvasonar, o rei Haraldr 
da Dinamarca tenta invadir a ilha por meios mágicos e eis que surgem quatro guardiões, seres ligados a 
natureza, para impedir a sua invasão. 
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Era Viking – culminando nos magníficos achados tais quais os navios 
de Gokstad e Oseberg na Noruega, os quais contêm corpos e tesouros. 
Esses navios foram preservados pela argila na qual eles foram 
enterrados (O’DONOGHUE, 2007, p.68)273. 

É relevante frisarmos alguns aspectos conceituais de cunho mítico-religioso que 

acompanham as narrativas acerca dos Skjöldungos e Ynglingos, dinastias das realezas 

dinamarquesas e norueguesas, respectivamente, na sua ligação direta com os seus 

deuses fundadores, Njörðr e Freyr, divindades ligadas ao mar e a fertilidade, 

possuidores do barco mítico Skíðblaðnir. Como coloca o pesquisador Marcus Gerds 

(2006, p. 157) “o culto à fertilidade e o culto à morte são intimamente ligados [...] 

devemos apenas pensar o despertar da natureza na primavera após o inverno no 

contexto do culto à fertilidade”274.  

Até conseguir o trono da Noruega, os relatos sobre a vida Óláf Tryggvason são 

extensos, na saga em que estamos nos referenciando, ele sempre está alternando entre 

certo nomadismo e um sedentarismo: sua vida começa com a fuga para a corte de 

Hákon, o Velho, na Suécia, pois sua mãe, temendo represálias do usurpador Haraldr 

gráfeldr, foge com seu filho e um seleto corpo de funcionários de confiança. Após dois 

anos, eles vão ao encontro de Sigurðr (tio de Óláf) em Garðariki (região próxima a 

Novgorod, na Rússia), na corte do rei Valdamar. No mar Báltico, entretanto, eles são 

capturados por bandidos da Estônia e separados. Óláf cresce em uma fazenda na 

Estônia, até que o seu tio lhe reconhece e o leva embora para ficar sob a proteção da 

rainha Állógía de Garðariki. Quando se torna adulto, ele prefere sair dessa região e se 

entrega a atividades vikings, saqueando Borgundarholm. Suas atividades vikings 

cessam quando ele se casa com uma mulher chamada Geira e herda Wendland do rei 

Búrizsláf, saqueando as pessoas que se encontram nessa região, mas que se recusam a 

lhe pagar taxas.  
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273 Archaeologists have found graves in the shape of ships – the outline of a boat picked out in large 
stones to form a frame for a grave – from the beginning of the Iron Age (about 500BC) in Scandinavia. 
But the remains of burnt and buried ships are found in Scandinavia from about the seventh century AD –
that is, from just before the Viking age – culminating in the magnificent finds such as the ships from 
Gokstad and Oseberg in Norway, which contained bodies, and treasure. These ships were preserved by 
the clay in which they were buried. 
274 Fertility cult and death cult were intimately united. It reminds us of the cultic scenes and processions 
on the Oseberg tapestry, or we need only think about the reawakening of nature in spring after winter in 
the context of fertility cult. 
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Após poucos anos de casamento, sua esposa falece: “Óláf sofreu tanta injúria 

com aquilo, que depois disso, ele não arranjou felicidade em Wendland; ele procurou 

por navios de guerra e partiu novamente em saques vikings, atacou a Frísia primeiro, 

Saxland logo depois e em seguida a terra dos Flemings” (Óláfs saga Tryggvasonar, 29) 
275. Segundo a saga, o mar é uma maneira de aliviar a dor de sua perda, junto a ele o 

saque viking é a prática encontrada para aproveitar o mar. Até que suas navegações lhe 

levam as ilhas Scilly276, aonde é batizado e depois vem a se casar com Gýða, rainha de 

Dublin. Se recusando a praticar saques vikings, ele passa a navegar em ações 

missionárias, convertendo as Órcades e Hébridas, até que se torna, enfim, rei na 

Noruega, em ocasião da morte do jarl Hákon. 

Outros famosos vikings entre as narrativas escandinavas são os de Jómsborg, ou 

Jómsvikings277. Esses homens fazem parte de um corpo especializado de guerreiros que 

ingressam nessa força dentro de uma faixa etária, são proibidos de cometer certos 

excessos e vivem unicamente para a guerra; a saga desses vikings (Jómsvikinga saga) 

finaliza com a extinção de seu corpo guerreiro e vários de seus líderes na batalha de 

Hjörungavágr em 986 ou 987 (Würth, 2005, p.162); apesar de sua independência e 

nomadismo, estão presos a guerra dinamarquesa, pelo rei Sveinn Tjúguskegg. 

 O barco está envolvido diretamente com a atividade viking e na maneira como 

ela é encarada. Viking como atividade de saque insere-se de maneira nômade e o barco 

é o seu instrumento. Instrumento e arma, claro, estando dentro da complexa dinâmica de 

propulsão que o faz deixar de ser instrumento. Uma arma “metafórica” que desliza pelo 

espaço estriado, já que o nômade não se movimenta sozinho, mas o barco o faz com ele, 

instrumento e arma que também lhe confere sua identidade na saga. Tanto Óláf quanto 

os Jómsvikings significam-se perante o nomadismo, ambos o são sem o serem 

totalmente. Óláf ocasionalmente pontua uma região para habitar e toma sua frota para ir 

cobrar taxas ou instaurar a fé cristã. Os Jómsvikings têm sua base em Jómsborg, e ali 
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275Óláfi þótti þat svá mikill skaði, at hann festi ekki ynði á Vindlandi, síðan; réð hann sér þar til herskipa 
ok fór enn í hernað, herjaði fyrst um Frísland ok þar næst um Saxland ok alt í Flæmingjaland. 
276 Pequeno conjunto de ilhotas, perto da Inglaterra 
277 Citemos três motivos para justificar um rápido comparativo com a vida nômade do rei Óláf 
Tryggvason: 1 – Estão relatados na fonte proposta como parte de nossas pesquisas, a Óláfs saga 
Tryggvasonar, 2 – Independente de terem existido ou não (pois são poucas as provas diretas de sua 
existência), eles impõem uma força naval respeitada na narrativa das sagas nas quais são mencionados, 
graças seu poderio marítimo e refinamento guerreiro, 3 – Os Jómsvikings agem como a máquina de 
guerra que ataca de forma ágil e agressiva as monarquias e lideranças regionais, mas que se passam a ser 
controlados pelos reis dinamarqueses e usados em seus empreendimentos guerreiros.�
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concentram seus suprimentos e equipamentos. Óláf quando não estava casado e não era 

cristão, detinha-se em esforços de saque viking, invadia terras e tomava o butim com os 

seus guerreiros. Uma dinâmica parecida acontecia com os Jómsvikings e dependendo 

como eles encaram as suas empreitadas, o seu espaço adquire diferentes configurações. 

Espaço liso ou estriado, nômade ou sedentário?  

 Independente disso ambos morrem como homens da guerra que são, em 

prestígios e grandes batalhas, mas para as grandes forças sedentárias e Óláf Tryggvason 

morre na batalha de Svöld para outro norueguês, o jarl Eirík, um verdadeiro homem do 

Estado (no sentido deleuziano) apôs efêmeros cinco anos de reinado. Se a comparação 

de Deleuze e Guattari cabe aqui, os Jómsvikings se encaixam de maneira semelhante, 

em combate com o mesmo líder guerreiro, um líder cujo pai havia tomado o lugar do 

antigo rei da Noruega e acabado com a sucessão da dinastia Ynglinga. 

O espaço liso é um espaço sem marcas, um espaço sem canais, um espaço 

heterogêneo pela sua natureza ausente de relações. O espaço estriado é homogêneo, um 

espaço das relações, marcado por elementos culturais e humanizados. Vejamos em um 

modelo marítimo278: no espaço estriado, as linhas, os trajetos, possuem uma tendência 
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278Além do modelo marítimo, Gilles Deleuze e Félix Guattari explicaram outros modelos para estudar os 
aspectos variáveis desses dois tipos de espaços e as suas relações: o modelo tecnológico é explicado 
através de uma comparação entre o tecido, sempre estriado com elementos paralelos de funções diferentes 
que formam seus padrões e de largura sempre delimitada em oposição ao feltro, um tipo de “antitecido” 
que não possue padrões, sendo um emaranhado de fibras, que cobre o nômade sendo o material de suas 
roupas e de sua tenda. Esse modelo também sustenta uma diferença entre o bordado e o Patchwork que 
adota retalhos de diferentes tecidos, formas e cores, como ficaria o Quilt que é pensado em retalhos, mas 
pode adotar padrões próprios? O modelo musical explica essa diferença, em primeiro nível, através do 
espaço-tempo liso que ocupa sem contar e o espaço-tempo estriado que conta-se a fim de ocupar, dando o 
ritmo em uma música, em segundo nível, por cortes musicais padrões (definidos, estriados) ou irregulares 
(não-determinados, lisos), e ainda, em terceiro nível, uma questão de frequências, distribuidas em cortes, 
intervalos, ou sem cortes, estática, o que leva ao questionamento se o espaço liso é um intermezzo, onde a 
falta de corte ou módulo quer dizer uma ausência de intervalos? Há ainda um modelo matemático, no 
qual os autores se ocupam em encontrar diferenças entre as multiplicidades métricas (estriadas) e não 
métricas (lisas) para discutir as noções da ordem de caracterização de “distância” e “grandeza”, esses são 
espaços que se decodificam e se traduzem (atividades estriantes), ações que necessitam de um devir 
prévio para seu entendimento (atividade alisante). O modelo físico explica as diferenças utilizando a 
descrição de séries de paralelas perpendiculares, desempenhando funções fixas e séries horizontais, que 
desempenham funções variáveis (assim se comporta, de maneira grosseira, a urdidura, a trama, a 
harmonia, a melodia, a longitude e latitude), sendo a homogeneidade desse espaço algo característico de 
seu estriamento (os autores desenvolvem, ainda, o conceito de capitalismo estriado e capitalismo livre, 
formas de subordinação do tempo livre e do trabalho, apenas para mostrar que ambos os espaços estão 
sempre dependentes um do outro para seu funcionamento). E um modelo estético onde se estabelece 
diferenças entre o ver e sentir, óptico (estriado), que pode corresponder a um olhar global, um quadro 
visto de longe, mirando todos os detalhes, e háptico (liso), uma visão local, própria do bom pintor, 
elementos de uma arte nômade (dita pelos autores como “bárbara”, “gótica”, “moderna”...). Porém, não 
raramente essas são oposições que se cruzam facilmente, minguando as diferenças, pois o global pode ser 
relativo e o detalhe, absoluto. O interessante é notar que essas oposições existem produzindo umas as 
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de se subordinar aos pontos, indo de um ao outro. Já no espaço liso, os pontos estão 

subordinados ao trajeto (havendo uma subordinação do habitát nômade, o barco em 

nosso caso), sendo direcional e não dimensional ou métrico. 

As oposições “liso-estriado” nos remetem a complicações, 
alternâncias e superposições muito mais difíceis. Mas essas 
complicações só fazem confirmar a distinção, justamente 
porque colocam em jogo movimentos dissimétricos [...] Em 
suma, o que distingue as viagens não é a qualidade objetiva dos 
lugares, nem a quantidade mensurável do movimento – nem 
algo que estaria unicamente no espírito – mas o modo de 
espacialização, a maneira de estar no espaço, de ser no espaço 
(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.189 – 190)279.   

 Óláf Tryggvason começa a delinear um estriamento no espaço marítimo 

guerreiro (ainda que o mar seja um espaço liso por excelência), quando instaura o 

cristianismo pela Escandinávia, começa a pontuar novos espaços e fazê-los adentrar ao 

cristianismo pelo diálogo e pela força, o barco aqui é mais instrumento que arma e o 

espaço não se situa de maneira lisa como é o que pertence ao espaço marítimo viking, 

em oposição a esse espaço marítimo missionário. Essa forma de instrumento é encarada 

nas conversões, suas ações propriamente guerreiras acontecem em terra e são raras. 

Manobrar o barco para o saque viking é fazê-lo em um espaço liso por excelência, 

estriando na medida em que ocorrem os saques ou na medida em que se navega por 

cabotagem. Os Jómsvikings quando seguem para a batalha e não para o saque viking, 

seguem por um espaço estriado, ainda que seja, muitas vezes, o mesmo mar, eles têm 

objetivos certos, uma batalha determinada e inimigos marcados. 

 Em oposição a esse Estado, a máquina de guerra que são os espaços marítimos 

guerreiros voltado para as expedições vikings, essas que transformam o barco em arma. 

É o impulso que navega por um espaço liso que se ocupa a saquear quando as 

oportunidades e os riscos convêm, sintetizando a ação de partir como um viking. 

Entretanto o ato viking não era feito sem algum conhecimento prévio dos locais a serem 

atacados, é uma ação possibilitada pela larga experiência comercial que os escandinavos 

tiveram com a Europa. Primeiro que tais experiências possibilitaram um conhecimento 
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outras em suas margens, a relação de espaços lisos e estriados para Deleuze e Guattari não encontra um 
fim que não o de uma renovação de duração indefinida.  
279Grifos nossos. 
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sobre as embarcações da Europa ocidental, levando-os a adotar as velas em suas 

próprias embarcações. Segundo que, as práticas comerciais os levaram a tomar 

conhecimento das riquezas que os territórios visitados possuíam quais as suas práticas 

cotidianas, atividades e problemas políticos, além da própria estrutura física dos locais 

que seriam saqueados, vantagens e se os riscos compensariam a empreitada.  

 Apesar de fazermos uma breve diferenciação entre o espaço guerreiros (esse que 

percebemos diferenciado entre “campanha” e “viking”) e a prática comercial, esses não 

podem existir em total separação, são práticas que coexistem no uso das embarcações e 

que fazem parte da vida dos povos escandinavos. No fim do século VII, houve um 

aumento nas trocas comerciais entre o continente e a Inglaterra o que acarreta no 

desenvolvimento de diversos centros comerciais: Dorestad no Reno, Quentovic perto de 

Bolonha, Hamwic, Fordwich, Londres, Ipswich e York, esses últimos na Inglaterra. “A 

Escandinávia e as terras ao redor do Báltico logo foram afetadas por esse 

desenvolvimento, pela produção naquela região, particularmente suas peles eram bem 

valorizadas na Europa ocidental” (SAWYER, 2001, p. 4)280.  

 Do comércio ao saque e vice-versa era apenas uma mudança, inclusive de 

atitude perante o próprio barco, retirava a carranca outrora colocada na proa, que dava o 

aspecto bélico dessas verdadeiras serpentes. Independente das construções feitas na 

saga, o fato é que ele foi um poderoso líder guerreiro que desempenhou um papel 

fundamental na formação do reino da Noruega, seus efêmeros cinco anos a frente da 

conquista dos territórios noruegueses e de sua vida missionária só foram possíveis pela 

sua longa carreira viking, que lhe proporcionou ganhos materiais o suficiente para 

possibilitar sua expansão a partir da região de Viken, região onde possuía parentes que 

lhe pudessem oferecer apoio, bem como antigo domínio de seu pai (e não em 

Trøndelag, como aponta nossa fonte, a saga do Heimskringla): 

A troca de presentes foi um fator político e econômico 
importante na Era Viking e além, e ambas a generosidade da 
realeza e os objetos valiosos que eram presenteados, foram 
celebrados na poesia escáldica. A riqueza adquirida das 
expedições Vikings tornou possível para os seus líderes, atrair 
mais homens para o seu comando, que anteriormente, os quais 
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280Scandinavia and the land round the Baltic were soon affected by this development, for the produce of 
that region, particularly its furs, was highly prized in Western Europe. 



����

�

podiam ser usados para ganhar mais riquezas. (BAGGE, 2010, 
p.35) 281

O espaço é uma animação de móveis, onde se levam em conta vetores de 

direção, quantidade de velocidade e tempo, é uma percepção, podendo ser comparado 

dentro de uma relação “espaço x lugar” como a palavra quando falada: “percebida na 

ambigüidade de uma efetuação, mudada em um termo que depende de múltiplas 

convenções, colocada como o ato de um presente (ou de um tempo), e modificado pelas 

transformações devidas a proximidades sucessivas” (CERTEAU, 1994, p. 202). O 

espaço não apresenta estabilidade tendo em vista sua natureza que não comporta um 

caráter unívoco. Dentro da operação de transformações de lugar em espaço (e também o 

inverso), nos resta compreender que o espaço é um lugar praticado, é a transformação 

feita pela experimentação282. Nossa ideia é que as práticas guerreiras também sejam 

uma prática do espaço quando os guerreiros são apontados nas narrativas medievais 

como parte de um evento maior, aonde eles recebem nomes e são inseridos dentro de 

um contexto bélico próprio.  

Na Óláfs saga Tryggvasonar, os guerreiros são apontados, adquirindo na escrita 

da narrativa e na Longa Serpente um espaço próprio: Ulf, o vermelho; Kolbjorn; 

Thostein Uxafot; Vikar de Tiundaland; Vak Raumason de Gaut; Berse, o Forte; Skyte 

de Jamtaland; Thrand, o Forte de Thelamork e o seu irmão Uthyrmer; Thrand Skjalge e 

Ogmund Sande, os homens de Halogaland; Hlodver Lange, de Saltvik, e Harek Hvasse; 

Ketil, o Alto, Thorfin Eisle, Havard e seus irmãos de Orkadal, homens de Þranðheimr; 

Bjorn de Studla, Bork dos Fiordes, etc. Os nomes sendo sempre ligados a epítetos que 

qualificam o guerreiro ou o ligam a sua procedência, até que por fim a narrativa 

exponha: “e muitos outros homens, muito valorosos, estavam na Serpente, os quais não 

podemos nomea-los” (Óláfs saga Tryggvasonar, 94)283. Os eventos bélicos, 

principalmente marítimos, são forças praticantes de espaço por excelência nas narrativas 

medievais escandinavas. Os navios longos, esses que são próprios para a batalha 

carregam homens para batalhas que levam em seu nome, os espaços onde as fontes 

���������������������������������������� �������������������
281Gift exchange was an important political and economic factor in the Viking age and beyond, and both 
Royal generosity and the valuable objects that were given are celebrated in the skaldic poetry. The wealth 
from the Viking expeditions made it possible for chieftains to attach more men to their service that 
earlier, who could then be used to gain further wealth. 
�
�Como já sinalizado em nossa introdução.�
283Ok margir aðrir menn, mjök ágætir, váru á Orminum, þótt vér kunnim eigi nefna. 
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apontam como palcos dos acontecimentos dessa natureza são definidos e acabam por 

compreender todo o evento em si, se tornando um espaço. 

 Svöld é um espaço, enquanto caracterizado como uma batalha, enquanto torna 

os homens que ali se encontram em demarcações de um espaço próprio e guerreiro, a 

narrativa forma espaços quando apontam tais homens:

Nessa organização, o relato tem papel decisivo. Sem dúvida, 
“descreve”. Mas “toda descrição é mais que uma fixação”, “é 
um ato culturalmente criador”. Ela tem até poder distributivo e 
força performativa (ela realiza o que diz) quando se tem um 
certo conjunto de circunstâncias. Ela é então fundadora de 
espaços (CERTEAU, 1994, p.209). 

 As embarcações também são espaços, na medida em que se tornam 

propriamente identificadas na narrativa, em que identificam os guerreiros que se 

encontram nelas ou quando são forças atuantes nos relatos. O que pretendemos é 

mostrar que os navios escandinavos da Era Viking estão inseridos como parte 

importante da construção dos espaços. Espaços guerreiros que identificam propriamente 

as pessoas que os utilizam, e que também tem um papel importante na organização dos 

conflitos guerreiros. 

 Voltemos às diferenças de espaços lisos e estriados: O mar, como espaço liso, é 

um espaço dos acontecimentos, dos afetos, é o espaço das percepções hápticas: Spatium

intenso e ao invés de Extensioas forças do mar são tidas como fenômenos. Apesar de o 

mar ser o espaço liso por excelência, é o que mais cedo se viu confrontado com a 

estriagem, seja pelo estriamento astronômico (ponto), caro a navegação, seja por uma 

conquista geográfica (mapa), este último não pertence ao nosso recorte temporal, o que 

nos mantém em um horizonte de navegação nômade sem uma estriagem definitiva. No 

Heimskringla um problema na defesa do litoral norueguês lança um problema ao 

estriamento do espaço284. 

���������������������������������������� �������������������
�
� O que contradiz em parte o modelo marítimo de Gilles Deleuze e Félix Guattari, já que o estriamento 
do mar não se dá pela terra, mas pelas cidades portuárias (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 187 – 188). 
No caso da Era Viking pensamos que a necessidade defesa exposta nas sagas pode assumir facilmente as 
cidades portuárias na função de estriar o mar, justamente pela demanda de equipamentos e a disposição 
dos homens a compor as milícias quando necessário, havendo obrigações regionais, como as cotas de 
homens a servir por distrito, vamos expôr detalhes adiante.�
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Além de estarem ligados a uma engenharia náutica que não pode se esquivar das 

necessidades geográficas daqueles que as construíram, as embarcações são instrumentos 

que agem no estriamento do espaço liso, que se fazem como espaços em operações 

diferentes, dependendo do seu uso, voltado para o saque viking (e as campanhas 

guerreiras) ou o comércio (que acabam por estriar o espaço liso de maneira diferente). O 

historiador militar John Keegan  resume uma aptidão marítima dos povos escandinavos 

desde a presença romana nas ilhas britânicas:  

Os escandinavos não podiam ser sumariamente expulsos, pois seus 
ataques se desencadeavam mediante um recurso contra o qual nenhum 
reino europeu tinha antídoto: o barco de guerra marinho. Os povos das 
costas setentrionais da Europa eram navegantes aventureiros havia 
século; os romanos tinham mantido uma frota no litoral saxão, na 
Britânia e na Gália para deter a pirataria deles. Fora o colapso dessa 
frota, no século V, que permitira a anglos, saxões e jutos, vindos da 
Dinamarca e do Norte da Alemanha, colonizar a futura Grã-Bretanha. 
O esvaziamento das terras a leste do Reno nas migrações bárbaras 
determinou a seguir uma calmaria na emigração marítima, mas no 
final do século VIII a fome de terras na Noruega e na Suécia impeliu 
os pagãos setentrionais a renovar sua procura por lugares de 
colonização, para pilhagem e para oportunidades de comércio em 
termos ditados por eles. Isso ocorreu no preciso momento em que 
tinham aperfeiçoado um barco que poderia transportar guerreiros a 
longas distâncias e sobre mares encapelados. As chaves da 
superioridade do barco longo dos vikings sobre as outras embarcações 
da época eram seu perfil estreito e quilha profunda, permitindo que 
navegasse à vela para barlavento, junto com sua larga seção 
transversal a meia-nau, que o tornava adequado para ser remado 
quando não havia vento e abicasse em praia aberta, longe de portos 
guarnecidos (KEEGAN, 1995, 303). 

A criação das milícias e a atribuição de suas responsabilidades para a defesa da 

Noruega nascem justamente da necessidade de defender as costas dessa região de forças 

hostis advindas quase sempre do mar, em boa parte empreitadas vikings dos reinos 

vizinhos que ali atacavam ou campanhas de reis opositores que tornam difícil a tarefa de 

sustentar o trono norueguês. A Noruega possui um litoral longo, cerca de 20000 

quilômetros em toda sua extensão285. Logo, nessas regiões próximas aos fiordes, nervos 

aquáticos que ligam as diversas comunidades norueguesas, inclusive as mais 

interioranas, diretamente com o mar.   

���������������������������������������� �������������������
285Como argumentado anteriormente segundo GRAHAM-CAMPBELL, 2006.�
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 A vida do rei Hákon Góði, tal como apontam as sagas foi marcada, pela 

dissolução das medidas econômicas impostas pelo seu pai, Haraldr Hárfagri (o qual 

havia dominado a Noruega Ocidental e imposto taxações pesadas sobre a terra dos 

granjeiros que ali habitavam) pelos seus conflitos guerreiros relacionados a seus 

sobrinhos e a tentativa frustrada de instalar definitivamente o cristianismo na 

Noruega286. As organizações guerreiras da Era Viking comportava algumas variações 

pouco formais, porém bastante distintas. O rei, os jarlar e outras figuras influentes, 

contavam com grupos de guerreiros profissionais, sendo esse grupo de elite a Hirð e 

seus integrantes os Hirðmenn ou, mais tarde, os Húskarl. Esse grupo de guerreiros bem 

equipados e que podem se dedicar com afinco ao exercício guerreiro representa uma 

parcela ínfima da sociedade escandinava, o que deixa de fora todo um corpo de homens 

habilitados para luta, os bændr, homens livres. 

 Não havia maneira de impôr um recrutamento a esses homens, faltava aparelho 

burocrático e hierarquico para um exército formal e profissional, situação essa que era 

estranho aos escandinavos da Era Viking. Não só isso, a situação política de Hákon 

Góði era demais frágil, pois fora criado na Inglaterra, na corte do rei Athelstan, neto de 

Alfredo, o Grande. Frente a essa situação, a solução mais viável foi a mobilização dos 

homens livres, um grupo muito heterogêneo entre os gêneros sociais escandinavos e 

que, no geral, era formado por granjeiros que possuíam armas e voz nas assembleias 

chamadas Þings. Podendo ser chamados por vários nomes (bóndi, drengr, þegn ou 

karl), esses homens eram a massa das hostes reais. Diferente dos reis, nobres, magnatas 

e “guerreiros de elite” eles não recebiam nenhum treino formal para a melhoria de suas 

habilidades que não fosse aprendido na prática, além de seu equipamento guerreiro ser 

todo custeado por si, não havendo padrão algum na qualidade e diversidade daquilo que 

portavam.  

���������������������������������������� �������������������
�
�Segundo Sverre Bagge, há poucas provas que apontem, de fato, a criação de milícias, a tal Leiðangr,
como uma maneira de “devolver a liberdade”, aliviando as taxações impostas pelo seu pai aos granjeiros. 
Nas sociedades germânicas, a aplicação de taxas é considerada degradante, pois é um sinal de submissão 
e tolhimento da liberdade. A dissolução das taxas torna o povo livre para atuar no campo guerreiro por 
vontade própria e compreender que a defesa é uma responsabilidade coletiva. Ainda que a ideia faça 
sentido, o mais provável é que ela seja parte de uma tradição tardia, do século XIII, momento em que as 
narrativas acerca do rei Hákon estão sendo escritas: “There is little to suggest that this information is 
based on any authentic tradition; it most likely expresses thirteenth-century ideas towards the 
contemporary ruler (BAGGE, 2010, p. 72)”.
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 John Keegan define o princípio da milícia da seguinte maneira: “O princípio da 

milícia estabelece o dever de prestar serviço militar287 para todos os cidadãos aptos do 

sexo masculino; a falta ou recusa em prestá-lo leva geralmente à perda da cidadania”

(KEEGAN, 1995, p. 242). Havia semelhanças entre a Leiðangr escandinava e a Fyrd

saxã, sistema de milícias que Hákon Góði deve ter trazido de sua experiência nas cortes 

da Inglaterra, o que está de acordo com as narrativas da vida do rei norueguês (BAGGE, 

2010, p. 74). Continua John Keegan:  

O termo é aplicado sem rigor ao recrutamento de camponeses 
efetuado por Estados sedentários de muitos tipos, inclusive o império 
chinês e russo, durante longos períodos da história. Inclui também a 
Fyrd da Inglaterra anglo-saxônica e seus equivalentes na Europa 
continental, baseados no princípio, mais tarde conhecido como jus 
sequellae ou Heerfolge, de que os homens livres devem empunhar 
armas (KEEGAN, 1995, p. 246). 

 Uma característica muito importante do sistema de milícias é que ela exige a 

participação daqueles que possuem propriedades, que no recorte aqui proposto gravita 

geralmente em torno das granjas e dos agregados que ali habitavam; logo, não há um 

recrutamento de todas as forças disponíveis. Ao mesmo tempo em que exclui, a posse 

também os une contra os despossuídos (podendo ser representados pelos marginalizados 

que são banidos de suas comunidades) e escravos, aos quais as armas tornam-se 

estranhas na medida em que são excluídos do exercício guerreiro, os primeiros por 

perderem direitos fundamentais, incluindo a proteção legal e sua voz nas assembleias, 

os segundos por dificilmente ter qualquer expressão nas sociedades escandinavas. A 

guerra, como parte da vida, simplesmente não encontrava seu fim, nem seu começo 

podia ser rastreado; o porte de armas e a possibilidade do combate iminente com certeza 

atuaram positivamente na hora de pensar as milícias na Noruega. 

 O Fagrskinna diz que após o assédio sucessivo de seus sobrinhos à Noruega, o 

rei Hákon Góði decidiu coletar uma taxa chamada nefgildiskattr nas áreas costeiras e 

em Þrándheimr, a ser convertida na construção de embarcações. Também impôs uma 
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	Devemos estar atentos para o uso da expressão “militar”, reproduzimos integralmente o argumento do 
pesquisador, porém, para a nossa discussão, o ideal é lembrarmos que só podemos aplicar tal ideia quando 
temos a organização de um aparelho burocrático e a emergência de um Estado, o que não é compatível 
com nosso recorte espacial e temporal.�
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cota sobre cada distrito que deveria ser cumprida a fim de preencher os números nos 

barcos, inclusive como remadores, além de um equipamento básico e provisões, 

incluindo escudos, alabardas e armas de arremesso que deveriam ser trazidos pelos 

homens livres288. A ideia era muito simples e efetiva no plano estratégico; 

... pois regularmente o rei estava sem uma hoste. Ele pensou que 
poderia reunir guerreiros lá, onde ele estivesse presente. - Quando 
imperativo o enfrentamento e absoluta a necessidade. Um navio era 
preparado, e homens eram armados, onde quer que o rei ordene 
(Fagrskinna, 10)289. 

 Como medida auxiliar, o rei ordenou a construção de faróis de norte a sul da 

Noruega, de modo a realizar uma total convocação das milícias locais para lutar contra 

os sobrinhos do rei Hákon. A medida, que se mostrou efetiva para combater e reprimir 

incursões vikings, segundo o relato, porém, foi inefetiva para uma última batalha contra 

os inimigos que almejavam a coroa, já que na ocasião o sinal não foi acionado290.  

 O Heimskringla dá informações menos precisas, mas concorda com o 

Fagrskinna, trazendo uma passagem similar na saga de Hákon Góði, onde todos os 

distritos (fylki) que o rei controla são divididos em milícias de navios, Skipreiðr. É dito 

também que leis regulavam a quantidade de embarcações que deveriam ser enviadas no 

caso de uma convocação geral. Por fim, os faróis deveriam ser acesos sempre que forças 

hostis estivessem pela região, sendo possível haver uma convocação geral em uma 

semana (tempo que levaria para acender o sinal de um ponto a outro). 
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Referido na fonte como karlmaðr, que pode ser interpretado como sinônimo, nessa ocasião, para bóndi.�
�
�... þvi at konongr var oft ecki fiolmennr. Þottizt hann þar þa mega lið taca er hann var staddr.Þegar 
nauðsyn stœði oc hær þurft. Var þa reiðubuit skip oc menn með vapnom hvar sem konongr þurfti at 
krevia.�
���Conta o Fagrskinna que, tantas vezes foram acionados esses faróis que a convocação total se mostrou 
problemática, já que as diversas incursões vikings assolavam as regiões costeiras da Noruega. Para que 
esses esforços fossem concentrados apenas para o caso da ameaça ao poder real, o rei Hákon Góði criou 
uma pena para quem desse um sinal falso, isto é, quando as incursões vikings fossem confundidas com as 
incursões de seus sobrinhos (que também eram ações vikings). Quando de fato a ameaça ao trono surge, 
esses faróis não são acesos, pelo medo de que fosse apenas outra incursão que poderia ser repelida com 
forças locais, o que se demonstrou mortal para o rei Hákon, já que ele é vencido na batalha de Fitjar, em 
961. Causas semelhantes também são narradas no Heimskringla, precisamente na saga que narra a vida do 
rei Hákon. Se as causas da falha desses faróis foram realmente essas como apresentadas aqui, ou apenas 
uma criação artística própria desse tipo de fonte, não podemos afirmar com certeza, mas é uma 
possibilidade perfeitamente crível. �
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 As leis de Frostaþing e Gulaþing291 trazem informações mais detalhadas acerca 

do Leiðangr e das responsabilidades acarretadas pela organização da milícia. As 

Skipreiðr deveriam contruir os barcos e oferecer total tripulação para eles, além de 

provisões para duas semanas. As regiões do interior norueguês não participavam da 

milícia e as taxações descritas no Fagrskinna não existiram até o século XIII (BAGGE, 

2010, p. 75). O número total seria de trezentos e oito embarcações a serem convocadas, 

na maioria constando entre vinte e vinte e cinco assentos. Se levarmos em consideração 

um número mínimo de dois remadores por banco, teríamos números em torno de 

quatorze mil homens, entretanto esse número deve subir se levarmos em consideração a 

necessidade de homens para desempenhar outras tarefas, quando fosse necessário 

combater e remar ao mesmo tempo ou ter remadores reservas para navegar em alta 

velocidade por muito tempo. Segundo um manuscrito de 1400, era possível ter cem 

homens por embarcação, quatro ou cinco para cada banco de remo, dependendo do 

tamanho.  

 Dessa maneira, é seguro fazer alguns cáculos totalizando em torno de vinte e 

seis mil a trinta e três mil homens participando de uma milícia, quando na situação de 

convocação geral292, um número que certamente não nos causa espanto, tendo em vista 

as necessidades da guerra marítima: 

... a guerra marítima necessitou de maiores forças que a guerra em 
terra. Um grande número de remadores era necessário para mover as 
embarcações, e, ao menos em alguns casos, as embarcações 
necessitavam ser movimentadas durante a batalha, logo, guerreiros 
eram necessários em adição aos remadores. Qualquer que seja a forma 
de organização guerreira que existiu naquele momento, deve ter 
incluido uma grande parcela da população comum (BAGGE, 2010, p. 
74)293. 

���������������������������������������� �������������������
291 O termo Leiðangr aparece em ambas as compilações e levou o pesquisador Niels Lund a tecer críticas 
sobre a existência de Leiðangr antes do século XII, tendo em vista que a escrita dessas compilações legais 
deu-se nessa época e as sagas reais em que aparecem o mesmo termo datam do século XIII. Sverre Bagge 
defende a existência de Leiðangr, ou de uma forma similar a ele, entre os escandinavos no reinado de 
Hákon, argumentando que há poemas contemporâneos ao rei Hákon, entre eles o Hákonarmál, nos quais 
há similaridades com a Fyrd saxã e que o momento turbulento em que Hákon Góði reinou era propício 
para o aparecimento dessa forma de milícia, como explicado em BAGGE, 2010, p. 72 – 79. 
292 Número que pode ser consultado em BAGGE, 2010, p. 76. 
���... Sea warfare necessitated greater forces than land warfare. A large number of rowers were needed to 
move the ships, and at least in some cases the ships had to be moved during battle, so fighters were 
needed in addition to the rowers. Whatever form of military organisation existed at the time must have 
included a large part of the ordinary population.�
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Os conflitos marítimos, segundo Paddy Griffith294, estavam dispostos em torno 

de dois planos, sendo executado aquele mais apropriado segundo as intenções daqueles 

que os praticavam. Em linhas gerais, podemos falar dessas intenções como estratégias 

dirigidas à obtenção do comando marítimo e ao exercício do comando marítimo. A 

obtenção do comando marítimo usualmente está ligada à anulação das operações 

inimigas pela aniquilação da frota inimiga a partir da sua própria em uma batalha 

decisiva, uma ideia diferente daquela praticada pelo Leiðangr. As milícias estavam 

ligadas diretamente com o exercício do comando marítimo, principalmente em suas 

funções de defesa. Essa estratégia se caracteriza pela obtenção da vantagem no mar para 

a conquista de objetivos próprios, podendo ser uma consequência da anulação obtida 

pela estratégia anterior. Suas ações eram voltadas para a invasão e pilhagem de terras 

inimigas, proteção de terras aliadas, obstrução do comércio inimigo e à destruição da 

frota inimiga (diferente da estratégia anterior, no entanto aqui não estamos falando de 

uma batalha decisiva). Tais medidas podem ser tomadas tanto de modo ofensivo quanto 

defensivo. 

 Não foi possível, porém, ser cumpridas em sua totalidade, já que não era 

possível obter uma supremacia no mar. Independente de para que lado penda a balança 

do ganho e exercício marítimo, poderiam navegar nas vias aquáticas, sujeitos apenas as 

intempéries climáticas: “Sem um bloqueio efetivo ou sem instrumentos modernos como 

minas, esquadrilha ou radar, há poucas chances de restringir ou monitorar os 

movimentos maritimos inimigos” (GRIFFITH, 1995, p. 121)295. A velocidade na guerra 

marítima é a forma praticada nas operações vikings, mantida pelas milícias, e está 

ligada diretamente ao sucesso da guerra escandinava. Os navios também desempenham 

ponto vital nas campanhas guerreiras do século IX e X, tanto para transporte de 

guerreiros quanto de suprimentos. De fato, o deslocamento pelas vias fluviais, no 

interior da Europa, no ato da invasão aos reinos francos e saxões, era melhor que 

qualquer alternativa por terra (WILLIAMS, 2008, p. 197). Aqui também há uma 

questão da superioridade célere das táticas empregadas nas reides vikings e presentes 

nas milícias, o sentimento de celeridade, nos parece, foi adaptado das reides para a 

guerra em larga escala. 

���������������������������������������� �������������������
294 Essas aproximações feitas pelo autor foram retiradas do trabalho de estudos do geoestrategista e 
historiador militar britânico Julian Corbett, condensados em sua obra Some Principles of Maritime 
Strategy de 1911, como vistos em GRIFFITH, 1995, p. 118.�
���“Without a close blockade and without such modern implements as mines, aircraft or radar, there was 
but little chance of restricting or monitoring as enemy’s maritime movements”.�



�	��

�

 Em relação a guerra entre os escandinavos, poucasnos parecem ser as exceções, 

o caso mais expressivo é com certeza o fortalecimento dos reinos anglo-saxões por 

Alfredo, o Grande, no final do século XI, experiência que parece ter aprendido dos 

reinos francos que também sofriam com intensos saques vikings na mesma época: 

sabemos que Carlos, o Calvo, durante o seu reinado (entre 869 e 875) construiu uma 

série de pontes fortificadas, evitando que os escandinavos operassem reides vikings no 

sistema fluviário franco, esses mesmos escandinavos que foram contratados anos antes 

para saquear a Frância Ocidental, prejudicando sua parentela que dificultava a 

estabilidade de seu poder real (KEYNES, 2001; WILLIAMS, 2008). 

 Nos séculos seguintes, o Leiðangr continuou a desempenhar papel fundamental 

na composição das forças guerreiras norueguesas, que ainda operavam primariamente 

em meios aquáticos, diferente de suas contrapartes escandinavas que estavam mudando 

a forma de guerrear, cada vez mais, para a luta em solo. O surgimento e a atuação das 

elites guerreiras profissionais sejam elas nas figuras dos Lendrmenn ou dos tardios 

Sýlumenn, que durante o período da Idade Média central atuavam nas lideranças de 

companhias guerreiras, sveit, apenas complementa o sistema de milícias já existente. 

Uma explicação satisfatória pode ser dada em termos econômicos e geográficos: o reino 

da Noruega era um reino pobre e manter a guerra ou a proteção de seus terrítórios na 

mesma extensão em que se fazia com as milícias, dinamizando-asmediante uma 

cavalaria nos moldes do medievo continental, seria impossível em termos financeiros.  

 Nem seria universalmente desejável isso: a cavalaria poderia ser praticada nas 

fronteiras entre a Suécia e Noruega, onde o terreno é propício para as suas atividades, 

não sendo possível a defesa de boa parte da Noruega, já que suas regiões interioranas 

são cortadas pelos meio aquáticos desde seu litoral. A manutenção das milícias e a não 

substituição da convocação popular por uma força de elite (ou mesmo a contratação de 

mercenários) fizeram com que fosse mantida a agilidade necessária para a defesa de 

suas costas e para as reides, procedimento já conhecido desde a Era Viking pelos 

noruegueses, para atuar de maneira ofensiva. Prontidão, velocidade para responder às 

invasões e naturalidade para guerrear em meio aquático nos parecem ter sido os 

elementos usados pelas milícias populares na Era Viking. 

Do mar temos pelo menos dois fatores que assistiram Óláfr Tryggvason e Óláfr 

Haraldsson a quebrarem a influência dinamarquesa na Noruega: riquezas advindas do 
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saque e a promoção do cristianismo. Ambos os fatores podem ser compreendidos dentro 

de uma perspectiva espacial. Ambos os reis foram favorecidos pelas empreitadas 

dinamarquesas à região da Inglaterra (no caso de Óláfr Haraldsson, é narrado também 

que ele serviu ao rei Æthelstan na Inglaterra) e puderam angariar fundos que 

financiassem uma tomada de poder régio na Noruega. Entretanto, essa conquista 

contínua se deu em paralelo ao estabelecimento e posterior fragmentação do Império 

dinamarquês, nas franjas de um estriamento efêmero desse império: o espaço se alisa 

novamente em suas margens para se estriar novamente em outra perspectiva local na 

Noruega. Podemos compreender esse processo em diversos níveis de estriamento e 

alisamento do espaço. O acúmulo de riquezas através do exercício guerreiro no mar fica 

claro nessa passagem:  

Assim falou o rei Óláfr: é deste modo, declara ele: como vocês já 
sabem, eu retornei para cá junto à terra, antes tendo passado muito 
tempo fora da terra; eu tive e meus homens tiveram,  durante todo esse 
tempo para nossa sobrevivência, apenas aquilo que foi conquistado 
nos saques, colocando em risco, em muitos lugares, tanto a vida, como 
a alma; através de nós, muitos homens, mesmo sendo inocentes, 
acabaram perdendo as posses, e alguns também a vida, enquanto 
sentam homens estrangeiros em cima dessas posses que eram do meu 
pai, do pai dele e de cada membro anterior de nossa parentela, e às 
quais eu tenho direito como herança. E eles não ficaram satisfeitos 
com isso, preferiram conquistar para si todas as posses de nossa 
parentela cuja linhagem descende de Haraldr Hárfagri (Óláfs saga 
Helga, 35) 296. 

 Em uma sociedade baseada nas trocas de presentes e em alianças pessoais, o rei 

preferia dar assistência aos seus colegas que àqueles promovidos pelos seus 

predecessores. Um homem, nessa sociedade escandinava, sente-se menos grato por ter a 

confirmação de privilégios que anteriormente já possuia, consequentemente sendo 

menos leal do que era com aquele que lhe concedeu tais privilégios pela primeira vez. 

Óláfr Haraldsson teve um reinado bem mais extenso que seu predecessor, Óláfr 

Tryggvason: o fato de ter de escolher a quem presentear e conceder alianças, baseado 
���������������������������������������� �������������������
���Þá tók Óláfr konungr til máls: svá er, segir hann, sem yðr er kunnigt, at ek em kominn hingat til landz 
ok verit áðr langa hríð útan landz; hefi ek ok mínir menn haft þat einu alla þessa stund til framflutningar 
oss, er vér höfum sótt í hernaði, ok í mörgum stöðum orðit til at hætta bæði lífi ok sálu; hefir margr maðr 
fyrir oss, sá er saklauss hefir verit, orðit at láta feit, en sumir lífit með, en yfir þeim eignum sitja útlendir 
menn, er átti minn faðir ok han faðir ok hverr eptir annan várra frænda, ok em ek óðalborinn til. Ok láta 
þeir sér eigi þat einhlítt, heldr hafa þeir undir sik tekit eigur allra várra frænda, er at langfeðgatali erum 
komnir frá Haraldi inum hárfagra.�
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em seus ganhos, tornou-se um problema, na medida em que Knútr inn Ríki da 

Dinamarca passou a reinar. Também, a Inglaterra, oferecendo possibilidades de novas 

alianças aqueles chefes e magnatas que não eram privilegiados, circunstâncias que 

levaram a batalha de Stiklarstaðir, na qual Óláfr Haraldsson morreu (BAGGE, 2010, p. 

31). 

 Entretanto, sua morte deixou um legado que consolidou uma nova dinastia, o 

desenvolvimento de uma monarquia cristã, que ao mesmo tempo em que revestiu a 

figura do rei de uma gama de novos simbolismos297, retirou a Noruega de um espaço 

periférico, estabilizou a questão da sucessão do poder régio e ofereceu um grande 

significado para o desenvolvimento prático da administração real. 

O desenvolvimento paralelo da organização eclesiástica foi um pré-
requisito para a consolidação do reino, significando simultaneamente 
que a Noruega tomou seu lugar entre as monarquias cristãs européias. 
A religião em si e osideais que lhe acompanham deram suporte à 
noção de um rei cristão como uma instituição necessária nesse mundo, 
ordenado por deus (KRAG, 2008, p. 649)298. 

� De maneira parecida com a saga de Óláfr Tryggvason, Óláfr Haraldsson entra 

em contato com o Cristianismo de maneira misteriosa durante suas jornadas. Óláfr 

Tryggvason foi convertido em Scilly, porém houve uma antecipação sobrenatural de sua 

conversão. De maneira semelhante, o rei Óláfr Haraldsson sonha em Jerusalém com um 

homem que lhe manda voltar, pois ele seria rei eterno da Noruega e seus filhos depois 

dele (Óláfs saga Helga, 18). Não há indícios de que o rei Óláfr Haraldsson era 

descendente de Haraldr Hárfagri, provavelmente essa é uma construção tardia, junto 

com a dinastia Ynglinga. Em contraste a isso, sua beatificação e identificação como o 

Rex Perpetuus Norvegiæ, servindo de modelo e aprovação divina como representados 

nas sagas299, acompanha também o delinear de uma nova dinastia, sendo sucedido por 

���������������������������������������� �������������������
297 Salta-nos aos olhos não só os milagres creditados a Óláfr Haraldsson, mas também a imposição de 
mãos de seu filho Magnús usado para curar seus homens após uma batalha. 
��
The parallel development of ecclesiastical organisation was a prerequisite for the consolidation of the 
kingdom, and meant simultaneously that Norway took its place among the European Christian 
monarchies. The religion itself and its accompanying ideals supported the notion of a Christian king, as a 
necessary institution in this world, ordained by God.�
299 Nos referimos aqui ao meio onírico, Óláfr Haraldsson aparece nos sonhos de seus irmãos de maneira 
semelhante àquela do sonho que teve em Jerusalém.�
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Magnús inn Góði, seu filho. Nisso há uma definição dos noruegueses, os poderes beatos 

anunciam quem são os súditos noruegueses. 

 O mar, como a Quilha, identifica a Noruega e os noruegueses. Trata-se de um 

espaço de afeto que acalenta perdas, reforça os litorais pela necessidade de defesa e traz, 

de maneira anunciada, prevista, nesse espaço liso, o cristianismo levado por seus novos 

reis que também anunciam uma nova dinastia. O mar, as longas jornadas e as atividades 

guerreiras são apresentados no Heimskringla como um espaço que traz premonições e 

definições. 
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Considerações Finais 

 É difícil estabelecermos uma definição simples do que seja a marcialidade. 

Partimos de um pressuposto simples, de que a marcialidade está ligado à belicosidade 

de um povo. Para a realidade de nossos estudos, essa afinidade é investigada quando 

estabelecemos um paralelo entre as práticas guerreiras da Era Viking e as sagas 

islandesas, aqui o conjunto da memória oral com a escrita do século XIII. Onde 

queremos chegar? 

 Chegamos a uma breve conclusão de que a marcialidade é um espaço de 

relações identitárias que abrange todos os indivíduos de uma comunidade ou de várias 

comunidades, com fronteiras não bem definidas justamente pela presença natural da 

guerra no cotidiano desses homens.  

 No caso do Heimskringla podemos verificar que há um projeto de aglutinar as 

identidades dos distritos e das regiões norueguesas em torno de uma série de reis, que 

são louvados ou depreciados pela maneira como fazem a manutenção desse espaço 

guerreiro, dependendo da limitação de seus poderes pelas assembleias entre os seus 

súditos. 

 As fronteiras da marcialidade também dependem de relações sagradas. Há uma 

simbologia pré-cristã na poesia e nas sagas que atestam a dependência da abundância 

das colheitas em relação ao poder real. Não só isso: é necessário lutar em um campo de 

batalha incorpóreo, onde a feitiçaria e as criaturas fantásticas se envolviam diretamente 

com os guerreiros. 

 O cristianismo lança o ethos guerreiro norueguês a um molde do medievo 

continental, estabilizando as disputas políticas rumo à formação de um Estado 

(entretanto, esse ainda não surge em nosso recorte temporal); porém é um cristianismo 

que demora a se estabelecer e que não consegue se livrar da simbologia ou dos rituais de 

guerra das religiosidades pré-cristãs. 

 Para as sagas do Heimskringla, as fronteiras naturais exerceram larga influência 

sobre o que é ser norueguês. Uma cordilheira de montanhas que separam as atuais 

Noruega e Suécia estabelece uma origem divina sueca, bem como uma identidade 

norueguesa. O mar como fronteira natural os diferenciam dos dinamarqueses, ao mesmo 

tempo em que oferece novas oportunidades. Lançando-se ao mar, o desconhecido, os 
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reis voltam com tesouros para financiar seus pleitos ao trono da Noruega, trazendo 

consigo o cristianismo como novidade. 

 O século XIII é o tempo da Pax Norvegica: são anexados à coroa norueguesa a 

Groelândia, a região do rio Göta, o mar irlandês, e Finnmörk; houve um governo sólido 

e ininterrupto de reis da mesma linhagem, Hákon Hákonarson, Magnús Lagabœtire 

Eiríkr Magnússon e Hákon Magnússon entre 1217 a 1319, que reinaram de maneira 

pacífica; apesar disso, caminhava-se para um momento de estagnação das forças 

guerreiras da Noruega e a consequente anexação à coroa dinamarquesa entre 1450 e 

1814.  

 Podemos arriscar que o Heimskringla apesar de ser um produto da memória oral, 

foi influenciado pelo seu momento de escrita, o século XIII, onde o arrefecimento das 

relações marciais levou a um período onde a identidade norueguesa foi subjugada pelo 

poderio dinamarquês. Nosso trabalho poderia ter se estendido melhor a outras fontes, 

tendo o Heimskringla como eixo norteador; utilizamos superficialmente outras 

compilações, sagas, crônicas e mesmo material mitológico. 

 Também ficam questões em aberto. No primeiro capítulo escrevemos sobre a 

marcialidade sobre um viés político. Uma pesquisa que comparasse nossos resultados 

com outras sagas, sobretudo aquelas relacionadas à Islândia desse recorte temporal, 

poderia se deparar com situação interessante: o estabelecimento de assembleias livres 

como poderes executivos ausentes com o crescimento da influência política em torno de 

chefes caudilhos e a posterior submissão à Noruega no período pós-Viking. Como 

acontece essa dinâmica de marcialidade entre os Islandeses, que nas sagas celebram sua 

liberdade, mas estão sempre buscando conexões com a realeza noruguesa? 

 Se adicionarmos a isso a identificação, nas sagas, dos islandeses como 

descendentes de noruegueses que fugiram das campanhas de Haraldr Hárfagri e o 

retorno de indivíduos com elevado prestígio social ao serviço do mesmo rei (temas que 

abordam sempre a conexão Islândia/Noruega), podemos estabelecer uma profícua 

relação entre êxodo, marcialidade e identidade marítima, um tema que apenas 

exploramos superficialmente. Uma questão interessante também poderia surgir em torno 

das diversas sagas dos reis missionários Óláfr Tryggvason e Óláfr Haraldsson; sobre 

ambos foram escritos e narrados várias sagas e contos, boa parte desse conteúdo versa 

sobre suas aventuras no mar. Será que poderiam ser estabelecidas relações entre as 
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aventuras de pilhagem, as mudanças religiosas em direção ao cristianismo e o mar como 

um espaço que possibilita novas mudanças, uma vez que,  esses reis tornam-se cristãos 

em suas andanças e trazem consigo essas novidades a partir do mar? 

 As conexões com o sobrenatural oferecem mais perguntas que respostas. 

Pesquisamos aqui a sacralidade régia, a feitiçaria Seiðr, os ritos guerreiros e as conexões 

com o deus Óðinn. Cada um desses elementos merece uma pesquisa à parte, dada a 

vastidão da documentação em torno dos assuntos; trata-se, porém, de documentações 

essencialmente diferentes: sagas, poemas, crônicas (incluindo material bizantino) e 

inscrições arqueológicas. 

 As ligações de marcialidade pesquisada aqui excluem o Seiðr pelo fato da 

feitiçaria ser operada por uma esfera feminina ou mediante Ergi, a feminilização do 

homem. Logo, polarizamos tudo entre feminino e masculino; entretanto, as próprias 

fontes mitológicas em torno da figura de Óðinn não deixam claro essa polarização, o 

que nos leva a questionar se não estamos tratando uma concepção de gênero cósmico de 

maneira equivocada. 

 O caráter objetivo de uma pesquisa de dissertação como esta não se 

realizariacom o tempo necessário para a execução de um projeto dessa dimensão. As 

fontes relativas à Noruega medieval são inúmeras e de diferentes categorias, sendo 

necessária a familiaridade com outras tradições de escrita. Outrossim, a possibilidade de 

examinar as fontes visuais como fizemos no segundo capítulo, com mais atenção e trato 

teórico, também poderia ter nos oferecido diferentes perspectivas, porém há novamente 

o problema do tempo e da disposição de nosso projeto. 

Por fim, resta-nos dizer que a experiência de escrever um trabalho dessa 

magnitude nos proporcionou o amadurecimento e a confiança necessária para a 

realização de futuras pesquisas em torno da historiografia de temas escandinavos e da 

investigação dos espaços. 
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Anexos

Lista dos reis da Noruega durante a Era Viking, segundo as sagas do Heimskringla 

Reis da Ynglinga saga: período mítico 

Hálfdan Svarti (o Negro): meados doséculo IX – 850/860 (data incerta) 

Haraldr Hárfagri (Cabelos-Belos): fim do século IX – 931/932 (data incerta) 

Eiríkr Blóðøx (Machado de Sangue): 931/32 – 933/934

Hákon Góði (o Bom): 933/34 – 960 

Haraldr Gráfeldr (Capa-Cinzenta): 960 – 970 

Hákon Sigurðarson, dinastia dos Hlaðirjarlar: 970 – 995 

Óláfr Tryggvason: 995 – 1000 

Eiríkr Hákonarson e Svein Hákonarson, dinastia dos Hlaðirjarlar: 1000 – 1015/1016 

Óláfr Helgi (o Santo, também conhecido como São Olavo): 1015 – 1030 

Knútr inn Ríki (o Grande): 1028 – 1035 

Magnús inn Góði (o Bom): 1035 – 1047 

Haraldr Harðraði (Tirano): 1046 – 1066 
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Mapas 

Mapa 1: mapa da região Centro e Sul da Noruega com seus distritos e assentamentos 

durante a Era Viking e o Medievo300. 

�����������������������������������������������������������
300 Retirado da tradução do Fagrskinna de Alison Finlay (2004, p. iii). 
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Mapa 2: mapa geral da Escandinávia, Islândia e Ilhas Féroe301. 

�����������������������������������������������������������
301 Retirado de HELE, 2006, p. 3. 
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