
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikinkikuninkaat pakanallisen Norjan käännyttäjinä 

Kristillistämisen ja pakanuuden kuvaus Heimskringlassa Snorrin propagandana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oulun Yliopisto 

Historiatieteet 

 Pro gradu -tutkielma 

Eemeli Toljamo 

2.11.2015 



3 

 

SISÄLLYS 

 

JOHDANTO ........................................................................................................................................ 2 

Historiallinen tausta ......................................................................................................................... 2 

Tutkimustilanne ................................................................................................................................ 4 

Tutkimustehtävä ............................................................................................................................... 5 

Lähteet ja menetelmät ...................................................................................................................... 6 

1. KRISTILLISTÄMINEN OIKEUTETTUINA VALTAPOLIITTISINA UROTEKOINA ............. 13 

1.1. Kristillistäminen osana soturikuninkaiden valtapolitiikkaa .................................................... 13 

1.2. Islannin käännyttämisen kuvaus yksinkertaistettuna vääjäämättömyytenä ............................ 30 

1.3. Olavi Haraldinpojan tarina kansallispyhimysmyyttiä vahvistavana propagandana ............... 40 

2. PAKANALLINEN KANSA, PAHA PAKANUUS JA HYVÄ KRISTINUSKO .......................... 53 

2.1. Kuninkaalle alistuva ja kristinuskoa vastustava kansa ........................................................... 53 

2.2. Uhraavat esi-isät, pakanalliset villi-ihmiset ja jalot pakanat ................................................... 66 

2.3. Kristinuskon hyvien voimien ja pakanauskon mustan magian vastakohtaisuus..................... 80 

LOPPULAUSE .................................................................................................................................. 92 

LÄHTEET JA TUTKIMUSKIRJALLISUUS ................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    2 

JOHDANTO 
 

Tutkielmani aihe jatkaa kandidaatintyössäni Sotaisat viikinkikuninkaat kristinuskon 

tuojina: Käännyttäminen Olavi Trygvenpojan ja Olavi Pyhän saagoissa aloittamaa 

saagatutkimuksen ja propagandatutkimuksen yhteensovittamista, joista propaganda jäi 

tuolloin lyhyeen sivurooliin. Tällä kertaa nostan propagandan päärooliin ja 

tarkastelukohteeksi kristillistämisen. Lähdeainestokin laajenee huomattavasti, sillä 

tutkin kahden saagan sijaan myös kaikkia muita kuuluisan 1200-luvulla Islannissa 

kirjoitetun Heimskringla-saagakokoelman tarinoita. Aiheen valinta tapahtui nopeasti, 

sillä halusin jollain tavalla yhdistää kaksi mielenkiintoista aihetta, propagandan ja 

viikingit, joihin olin jo aiemmin perehtynyt sekä opinnoissani että vapaa-ajallani. 

Yllätyksekseni näiden yhdistäminen onnistui ohjaajien avustuksella vaivatta, eikä 

tämänkaltaisia tutkielmiakaan ole syntynyt liialti. Kristillistämisen valinta 

tarkastelukohteeksi ei ollut itsestäänselvyys, mutta saagoihin perehtyessä se osoittautui 

loogiseksi, keskeiseksi ja hedelmälliseksi näkökulmaksi propaganda-analyysille.  

 

 

Historiallinen tausta 

 

Viikinkiajan katsotaan alkaneen vuodesta 793, jolloin skandinaavit hyökkäsivät 

englantilaiseen Lindisfarnen luostariin, ja loppuneen 1066 Stamford Bridgen taistelussa 

Harald Ankaran kuoltua.
1
 Viikinkiaika oli Skandinaviassa laajentumisen, väkivallan ja 

myllerryksen aikaa ja lopulta liittymistä osaksi eurooppalaista maailmaa ja kulttuuria. 

Viikinkiretket, jotka todennäköisesti saivat alkunsa merimatkojen kaupankäynnistä ja 

muuttuivat ryöstelyksi, sotimiseksi ja alueiden valloittamiseksi, jättivät jälkensä koko 

Euroopan historiaan. 
2
  

 

Norjalaiset tekivät viikinkiretkiä lähinnä länteen; Britanniaan, Färsaarille, Ranskaan, 

Islantiin ja niin edelleen
3
. Sanotaan että Norjan yhdisti ensimmäisen kerran Harald 

Kaunotukka 800-luvun lopulla, minkä jälkeen maata jälleen hallitsivat erilaiset 

ryhmitelmät jaarleja ja pienempiä kuninkaita. Vasta Olavi Pyhä pystyi vuonna 1015 

                                                 
1
 Titlestad 2011, 27.  

2
 Sawyer 2003, 105–120. 

3
 Encyclopaedia Britannica: History of Norway, elektr. dokumentti 
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yhdistämään maan uudelleen, jolloin myös kristinuskosta tehtiin ainoa sallittu uskonto. 
4
 

Olavin kuoleman jälkeen vuonna 1030 malli yhdestä koko Norjan kuninkaasta jäi 

vastustuksesta huolimatta elämään, mutta kuninkuuden jako oli tavallista ja valta-

asemista sodittiin useaan otteeseen
5
. Norjan ”suuruuden aika” sijoittui vuosiin 1240–

1319, jolloin vahva monarkia vakiintui, hallintoa keskitettiin, maa oli sisäisesti 

rauhallinen, kulttuuri kukoisti ja maan asema oli ulkoisesti vahva. 
6
 

 

Kertovat lähteet kuvaavat Norjan kristityksi kääntymisen melko nopeaksi prosessiksi, 

jonka toimeenpanijoiksi mainitaan yleensä Olavi Trygvenpoika ja Olavi Pyhä vuosina 

995–1030. Tämä kuitenkin vaikuttaa nykytietämyksen varjossa liioittelulta, sillä 

todellisuudessa kristilliset vaikutteet olivat jo alkaneet vaikuttaa maahan paljon 

aikaisemmin. Samoin myös monet Olaveja edeltäneet kuninkaat vuodesta 930 asti olivat 

olleet tärkeitä tekijöitä kristinuskoon käännyttämisessä.
7
 Ennen Olaveja maassa 

kuitenkin vallitsi suurilta osin skandinaavinen pakanauskonto, jonka toiminnasta ei 

tiedetä kovin paljoa. Todennäköisimmin päälliköt olivat uskonnon johtohenkilöitä, ja 

kulttia varten oli esimerkiksi tehty tiettyjä rakennuksia, hofeja.
8
 Uskonnon käsite on 

ylipäänsäkin ollut norjalaisille erilainen kuin kristityille tai nykypäivän ihmisille, sillä 

sanalle uskonto ei ole ollut tiettyä sanaa ja käännyttämiseen on viitattu sanalla siðaskipti 

joka tarkoittaa tapojen muutosta
9
.  

 

Islannin historia alkaa 800-luvun puolivälissä, jolloin saari on todistettavasti löydetty. 

Sinne suuntautui suuri muuttoaalto vuosina 870–930 lähinnä Norjasta ja osittain 

Britanniasta, ja maa asutettiin ”kokonaan”. Nämä 40000–50000 uudisasukasta 

muuttivat Islantiin asuinmaan ja laidunmaan toivossa, mutta islantilaisen perinteen 

mukaan myös Norjan ”tyrannia” Harald Kaunotukkaa pakoon. Islantiin syntyi 

ainutlaatuinen ”vapaavaltio”, jonka pohjana oli vuonna 930 säädetty perustuslaki ja 

vuosittaiset yleiskäräjät eli Althingit. Islanti säilyi itsenäisenä vuoteen 1262, jolloin 

islantilaiset lopulta suostuivat sopimuksella Norjan kuninkaan alaisiksi pitkän 

yhteiskunnallisen ja poliittisen kehityksen tuloksena.
10

 

                                                 
4
 Bagge 1991, 8.  

5
 Titlestad 2011, 253–256 

6
 Bagge 1991, 8–9. 

7
 Berend 2007, 162–163 

8
 Berend 2007, 124–125 

9
 Bagge 2005, 112.  

10
 Hastrup 1985, 8–9, 228–233. 
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Islannissa ei vapaavaltio-aikana ollut kuningasta, vaan yleiskäräjien johtajana oli 

lainpuhuja eli lögsögumaðr. Paikallista valtaa pitivät päälliköt eli goðit, jotka maallisten 

asioiden lisäksi olivat pakanauskonnon johtohahmoja.
11

 Pakanauskonto sai 

kristinuskosta haastajan vuosituhannen vaihteen tienoilla, kun ensimmäisiä 

lähetyssaarnaajia saapui Islantiin. Nämä kokivat suurta vastustusta ihmisiä 

käännyttäessään, mutta osittain Norjan kuninkaan Olavi Trygvenpojan painostuksen 

vuoksi kristinusko valittiin maan viralliseksi uskonnoksi maan yleiskäräjillä vuonna 

1000. Osa vanhoista tavoista kuten hevosenlihan syöminen ja pakanajumalille 

uhraaminen jätettiin kuitenkin sallituiksi. 
12

 Seuraavina vuosikymmeninä ja –satoina 

islantilaiset käännytettiin kristityiksi ja vanhat pakanuuteen viittaavat lait muutettiin 

asteittain kristinuskoon sopiviksi. Pakanauskonnon harjoittaminen kiellettiin. 
13

 

 

Heimskringlan kirjoittaja Snorri Sturluson oli yksi Islannin mahtavimmista päälliköistä 

1200-luvulla. Hän syntyi Länsi-Islannissa vuonna 1179 merkittävään sukuun, mutta 

hänet kasvatti suurta osaa Etelä-Islantia hallinnut Jón Loptsson Oddaverjan suvusta. 

Suku oli tuon ajan Islannin mahtavin, ja sen luona asuessaan Snorrilla oli hyvät 

mahdollisuudet saada kirjallista koulutusta. Kasvettuaan aikuiseksi hän pääsi rikkaisiin 

naimisiin, ja alkoi kerätä itselleen valtaa maassa. Vuosina 1215–1218 ja 1222–1231 hän 

toimi maan yleiskäräjien puhemiehenä, mikä oli osoitus hänen asemansa suuruudesta. 

Snorri Sturluson vieraili myös kahdesti Norjassa, jossa hän ystävystyi jaarli Skúli 

Bardarssonin kanssa ja pääsi osaksi hirdiä eli kuninkaallista korkea-arvoista seuruetta. 

Skúli kuitenkin yritti kaapata vallan kuningas Haakonilta, jolloin Snorriakin pidettiin 

petturina. Tästä syystä hänet tapettiin kotonaan Islannissa vuonna 1241. 
14

 

 

Tutkimustilanne 

 

Yleisesti ottaen viikinkiaikaa ja saagoja on tutkittu melko paljon. 
15

 Sekä saagojen 

tapahtuma-ajankohdan Pohjoismaat, että kirjoitusajankohdan Islanti ovat useiden 

aikalaislähteiden ja myöhempien tutkimusten kohteina. Saagoja on käytetty sekä 

                                                 
11

 Byock 1988, 59–64. 
12

 Hastrup 1985, 179-185, Byock 2001, 297–301. 
13

 Hastrup 1985, 186-189. 
14

 Bagge 1991, 12–13; Whaley 1991, 29–37. 
15

 Aalto 2010, 70–72; Bagge 1991, 2-3. 
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lähteinä historiantutkimuksille, että tarkastelun kohteena itsessään, ja kertomaan 

kirjoitusajankohdan ajasta ja kulttuurista
16

. Esimerkiksi SVERRE BAGGE on tutkinut 

yhteiskuntaa ja politiikkaa sekä Snorrin että tarinoiden tapahtumahetkillä analysoiden 

Heimskringlaa teoksessaan Society and politics in Snorri Sturlusons Heimskringla. 

 

Myös Islannin ja Norjan kristillistymistä ja käännyttämistä on tutkittu, onhan kyseessä 

tärkeä käännekohta maiden historiassa. Maiden historiaa käsittelevissä teoksissa maiden 

kääntyminen kristityiksi on käsitelty monesti omana kokonaisuutenaan
17

. Edellä 

mainittu Sverre Bagge on kirjoittanut myös melko kattavan artikkelin viikinkiajan 

Norjan kääntymisestä kristinuskoon
18

. Kaikkia kristillistymisen yksityiskohtia ei tiedetä, 

mutta tutkimuksella on käytettävissään arkeologisten jäänteiden lisäksi kirjallisia 

lähteitä muista ajan kristityistä maista ja saagojen kuvaukset tapahtumista. 
19

 

 

Kristinuskon ja pakanuuden kohtaamista saagakirjallisuudessa on tutkittu jonkin verran. 

SIRPA AALLON väitöskirja Categorizing Otherness in the Kings’ Sagas tutkii toiseutta 

kuningassaagoissa, joihin Heimskringlakin kuuluu. Väitöskirjan mukaan pakanat 

nähtiin saagoissa ”toisina”, ja saagoista on löydettävissä selvä kristinuskon vaikutus. 
20

 

 

Vaikka viittauksia ilmeiseen saagojen kristilliseen näkökulmaan löytyy, en juurikaan ole 

löytänyt kunnollisia analyyseja saagojen propagandasta. Baggen kirjoittama artikkeli 

saagojen propagandistisuudesta on lähinnä pintaraapaisu aiheeseen, ja käsittelee niiden 

propagandaa yleisellä tasolla
21

. Vaikka Heimskringlan kristillinen asenne on 

tutkimuksissa huomattu, ei sitä ole eritelty mielipidevaikuttamisen näkökulmasta. Tilaa 

Heimskringlan tutkimiselle kristillistämisen ja propagandan näkökulmasta siis löytyy.  

 

Tutkimustehtävä 

 

Tutkimustehtävänäni on tutkia Heimskringlassa esiintyvää kristillistämisen ja 

pakanuuden kuvausta mielipidevaikuttamisen eli propagandan käsitteiden avulla. 

Tutkimuskysymyksenä on millaista propagandaa ja propagandan keinoja Snorri 

                                                 
16

 Aalto 2009, 66.  
17

 Esimerkiksi Byock 2001, luku 16 ja Hastrup 1985, kappale 7. 
18

 Bagge 2005. 
19

 Bagge 2005, 110, 114. 
20

 Aalto 2010. 
21

 Poikkeuksena esimerkiksi Bagge 1993. 
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Sturluson on käyttänyt kuvatessaan kristillistämistä Heimskringlassa? Entä millaista 

propagandaa pakanauskonnosta tai pakanoista on löydettävissä? Alakysymyksiksi 

nousee väistämättä miten kristillistäminen ja pakanuus on kuvattu? Onko propagandan 

keinojen käyttö harkittua, tahallista, jatkuvaa ja samankaltaista saagoista toiseen? Miksi 

tiettyjä propagandan keinoja on käytetty? Miksi kirjoittaja on kuvannut nämä asiat 

käyttämällään tavalla?  

 

Käytän työssäni esikristillisistä ja muinaisuskontoa harjoittaneista ihmisistä 

Heimskringlassakin käytettyä sanaa pakana. Pakana-sanaa käyttivät aluksi kristityt 

erottaessaan itsensä vääräuskoisista, ja sillä oli pitkään selvä negatiivinen mielleyhtymä. 

Nykyään sitä kuitenkin käytetään yleisesti historiantutkimuksessa kätevänä ja 

helppotajuisena terminä, enkä näe sen käytössä suurta ongelmaa.
22

 

 

Kristillistyminen ja kristillistäminen esitetään englanniksi sanalla christianization. 

NORA BEREND käyttää sanaa tarkoittamaan laajaa kristinuskon tuomaa muutosta niin 

uskonnolliselle kuin yhteiskunnalliselle elämänalueelle. Conversion eli käännyttäminen 

ja kääntyminen taas tarkoittaa hänelle suppeampaa, yksilön tasolla tapahtumaa uuden 

uskonnon omaksumista. 
23

 Vaikka käytän kaikkia mainittuja termejä, olen valinnut juuri 

kristillistämisen siksi, että se sanana viittaa uuden uskonnon ja järjestyksen tuomiseen ja 

vakiinnuttamiseen aktiivisena toimena. Niinpä keskityn siihen, miten käännyttäminen ja 

siihen liittyneet yhteiskunnalliset muutokset esitettiin toteutettavan erityisesti saagoissa 

esiintyneiden henkilöiden toimesta.  

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Saagat ovat muinaisskandinaavista kertovaa kirjallisuutta, jotka käsittelevät niin 

todellista tapahtunutta historiaa kuin sepitteellisiä tarinoitakin.
24

  Tutkielmani lähteenä 

on islantilaisen Snorri Sturlusonin kirjoittama kuuluisa Heimskringla-saagakokoelma, 

jota tarkastelen erityisesti kristillistämisen näkökulmasta. Teos kirjoitettiin luultavasti 

1230-luvulla Islannissa, mutta jälkipolville sen nimi on jäänyt arvoitukseksi puuttuneen 

kannen vuoksi. Siksi sitä on alettu kutsua sen ensimmäisten sanojen ”kringla heimsins” 

(suomeksi ”maan piiri”) yhdistelmällä. Heimskringla kertoo norjalaisten kuninkaiden 

                                                 
22

 Berend 2007,  11. 
23

 Berend 2007,  2. 
24

 Schach 1993, 561; Encyclopaedia Britannica Online: saga, elektr. dokumentti 
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historian aina tarunhohtoisista historian hämäristä vuoteen 1177 Magnús Erlingssonin 

hallinnon loppuun. 
25

 Käytän työssäni Heimskringlan massiivista, 621-sivuista 

suomennettua laitosta nimeltä ”Norjan Kuningassaagat”, ja näin käytän henkilöistä ja 

paikoista niitä suomennettuja versioita jotka saagoissa esiintyvät.  

 

Heimskringlan saagat sijoittuvat alun myyttisten jumalkuninkaiden jälkeen 800-luvun 

loppupuolelta vuoteen 1177, eli Skandinavian viikinkiajalle ja varhaiskeskiajalle. Saagat 

sijoittuvat pääasiassa Norjaan, vaikka tarinoissa käydään muun muassa kaikissa 

pohjoismaissa, Britanniassa, Keski-Euroopassa ja Välimeren maissa. On kuitenkin 

muistettava, että tuon ajan Norja käsittää erilaisen alueen kuin nykypäivänä, eikä 

kuninkaiden valta yltänyt niinkään sisämaahan, saati pohjoiseen
26

.  

 

Tutkijat ovat jakaneet saagoja erilaisiin genreihin, kuten kuningassaagoihin, perhe- eli 

islantilaissaagoihin, aikalaissaagoihin ja ritarisaagoihin. Nämä eroavat toisistaan 

tyylinsä ja aihealueidensa perusteella, mutta genreihin jakaminen on jälkimaailman 

keksintöä. Esimerkiksi islantilaissaagat on kirjoitettu enimmäkseen 1200-luvulla, ja ne 

käsittelevät maan yhteiskuntaa maan asutuksen alkuaikoja aina 1000-luvun 

alkupuolelle. 
27

 Nämä ovat Islannin sosiaali- ja taloushistoriaa tutkittaessa tärkeimpiä 

ajankohdastaan tutkijoille säilyneitä lähteitä
28

. Kuningassaagoja, joihin Heimskringlakin 

kuuluu, on kuitenkin käytetty kaikkein eniten historiallisina lähteinä. Ne ovat selkeään 

proosatyyliin kirjoitettuja kronologisia kertomuksia Norjan kuninkaista. Heimskringlan 

erityislaatuisuus liittyy teoksen taitavaan kirjoitustyyliin sekä siihen, että sen 

kirjoittajasta, toisin kuin monien muiden kuningassaagojen kohdalla, tiedetään melko 

paljon. Erityislaatuisuutta lisää se, että Snorri oli koulutettu maallikko, kun useimmat 

muut saagakirjailijat olivat ilmeisesti munkkeja tai pappeja.
29

 Kysymys siitä, miksi juuri 

Islannissa syntyi näihin aikoihin kukoistava kirjallinen kulttuuri, on kauan askarruttanut 

tutkijoita. AXEL KRISTINSSON arvelee, että kristinuskon tuoma kirjallinen kulttuuri, 

vanha ja rikas suullinen kertomaperinne, kulttuurin yhtäaikainen yhtenäisyys sekä 

poliittinen hajaannus ja yhteiskunnan konfliktit loivat pohjan saagakirjallisuuden 

                                                 
25

 Aalto 2010, 65 
26

 Bagge 2005, 115; Helle 2003, 185–194. 
27

 Aalto 2009, 67–68. 
28

 Byock 2001, 142. 
29

 Aalto 2009, 67–69. 
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suurelle suosiolle 1200-luvulla. 
30

 

 

Saagat lähteinä ovat monin tavoin ongelmallisia. Ensinnäkin ne on kirjoitettu 

muinaisislanniksi, mutta käyttämäni suomenkielinen versio ei sisällöllisesti eroa 

alkuperäisestä. Suomennoksen mahdollisia puutteita väistän käyttämällä myös Lee M. 

Hollanderin englanninkielistä käännöstä, joka on tyylillisesti alkuperäiselle teokselle 

uskollinen ja hyväksi arvioitu käännös
31

. Koska en tutki saagoja alkuperäiskielellä, en 

keskity retoriikan tarkastelussa juurikaan yksittäisiin sanoihin, millä pyrin estämään 

käännöksien sanavalintojen ylianalysointia. Saagat myös perustuvat suulliseen 

perimätietoon, joten niiden todenperäisyyttä on vaikea varmentaa. Osa tapahtumista on 

voitu todistaa muista lähteistä, mutta mukana on varmasti paljon kirjoittajan tai 

runoilijoiden sepittämää ainesta, joten niitä ei voi käyttää kovin luotettavana lähteenä 

kuvaamilleen tapahtumille. Sen sijaan niitä käytetään nykyään enemmänkin 

kirjoitusajankohdan yhteiskunnan ja olojen tutkimiseen. Heimskringlassa kuvattujen 

tapahtumien ja niiden kirjoitusajankohdan väli on noin 50–400 vuotta, joten tiedon 

säilyminen täysin muuttumattomana suullisten runojen ja tarinoiden muodossa näin 

kauan on lienee mahdotonta.
32

 Tämä ei kuitenkaan muodosta tutkielmassani ongelmaa, 

sillä tutkin saagoja sinänsä, ja vertaan ajoittain niiden todenperäisyyttä tutkittuun 

historialliseen tietoon. Tämänkaltaisia lähteitä tutkiessa täytyy silti olla tarkkana 

lähdekritiikin kanssa, sillä tekstiä lukiessa voi helposti unohtaa sen olevan muutakin 

kuin historian tarinamuotoista toisentamista. Nykylukijalle saagakirjallisuus onkin 

samankaltaista tämän päivän historiallisten romaanien kanssa; molemmat sisältävät sekä 

tosia että keksittyjä tapahtumia ja henkilöitä historiallisen välimatkan päässä
33

.  

 

Heimskringlaa ja muita saagakokoelmia on käytetty vielä 1800-luvulla kritiikittä 

todenmukaisina historiallisina lähteinä, mutta nykypäivään tultaessa niitä on alettu 

käyttää kriittisemmin. Saagatutkimuksessa yleensäkin on monia koulukuntia, joiden 

kesken kiistellään niiden todistusvoimaisuudesta historiantutkimuksessa. Tärkeintä 

onkin ymmärtää niiden haasteellisuus lähteinä, sillä oikein käytettynä niitä voi käyttää 

monenlaiseen tutkimukseen.
34

 Propagandan tutkimukseen uskon saagojen soveltuvan 

                                                 
30

 Kristinsson 2003, 1–2, 16–17. 
31

 Whaley 1991, 51. 
32

 Aalto 2009, 66, 72. 
33

 Harris 2008, 230.  
34

 Aalto 2009, 70–72. 
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erittäin hyvin. Kristillisen keskiaikaisen tarinoinnin ei voi olettaa pyrkineen 

puolueettomaan kuvaukseen kristinuskon ja pakanuuden yhteentörmäyksestä.    

 

Heimskringlan saagoja kirjoittaessaan Snorri ei kuitenkaan keksinyt tarinoita itse, vaan 

hän käytti lukuisia lähteitä työssään. Näitä lähteitä olivat aikaisempien kirjoittajien 

kuten Ari Thorgilssonin ja Eirik Oddsonin laatimat saagat, sekä erilaiset runoilijoiden 

eli skaldien työt.  Suoraan lainattuja runonsäkeitä on laskettu Heimskringlassa olevan 

yli 600, ja niiden laatijoiden lukumäärän yli seitsemänkymmentä. Suurin osa Snorrin 

käyttämistä kirjallisista lähteistä on laadittu 1100-luvun lopulla ja 1200-luvun alussa. 

Niinpä Heimskringlan kokoaminen on ollut kirjallisen työn lisäksi suurelta osin eri 

lähteiden yhdistämistä ja muokkaamista uuteen muotoon. Heimskringlan kokoaminen 

on ollut suuri työ, ja Snorri on vanhojen jo aikaisemmissa lähteissä ja runoissa 

käyttämiensä tietojen lisäksi myös lisännyt tarinoihin uusia asioita ja muokannut 

vanhoja. Jotkut kohdat on voitu todistaa otetun suoraan vanhoista teoksista, osaa hän 

taas on muuttanut rajumminkin. Joitakin epäuskottavia yksityiskohtia ja tapahtumia hän 

on muokannut uskottavammiksi tai jättänyt ne taka-alalle, ja nostanut uusia asioita 

keskiöön.
35

 Häntä on pidetty kriittisempänä ja realistisemman tekstin tuottajana kun 

hänen edeltäjänsä, ja hänen on arvioitu yrittäneen saagoissaan tuoda esiin historiallisen 

totuuden. 
36

  

 

Koska Snorri on käyttänyt lähteinään aikaisempaa, jo silloinkin värikästä tekstiä, ei 

tarinoiden sisältöä voi katsoa vain hänen teoksenaan. Hän on kuitenkin yrittänyt luoda 

saagoistaan aikaisempia uskottavampia ja todenmukaisempia, joten häntä voidaan pitää 

osavastuussa välittämästään historiallisesta kuvasta. Jo omassa esipuheessaan Snorri 

pohtii lähdekritiikkiä, ja päätyy siihen, että eivät skalditkaan kehtaisi valehdella 

päälliköidensä teoista. Esipuheessaan Snorri myös kehuu lähteidensä kirjoittajia ja pitää 

heidän töitään todenperäisinä 
37

.  

 

Tutkielmani keskeisin metodi on propagandatutkimus. Propaganda on monitahoinen 

käsite, mutta pohjimmiltaan se on mielipidevaikuttamista. Eri teoriat rajaavat 

propagandan joko tiiviimmin tai laajemmin, ja laveimman tulkinnan mukaan jopa 

                                                 
35

 Whaley 1993, 277. 
36

 Kristjánsson 1988, 168–169. 
37

 Norjan Kuningassaagat, XV–XVI. 
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toiselle ihmiselle puhuminen on eräänlaista propagandaa. Suuri osa tutkijoista rajaa 

käsitteen tarkoittamaan systemaattista ja tietoista mielipidevaikuttamista suurelle 

ihmisjoukolle, jolla pyritään vaikuttamaan tietoihin, asenteisiin ja tekoihin.
38

 

Propagandatutkimukseen vaikuttaneista tutkijoista voi mainita muun muassa 

tutkielmassani viittaamani HAROLD LASSWELLIN, J.A.C. BROWNIN ja PHILIP M. 

TAYLORIN, joita määritteli kyseiselle tutkimuskentälle ominainen poikkitieteisyys. 

Tässä tutkielmassa keskityn Heimskringlan kristillistämisen ja pakanuuden kuvauksiin 

ja erittelen millaisia propagandaan liitettyjä keinoja niissä on käytetty. Propagandaksi 

määrittelen siis kokonaisuudessaan saagojen tekstin ja ne tavat, joilla Snorri on pyrkinyt 

vaikuttamaan saagoja lukevan tai kuulevan yleisön tietoihin, asenteisiin ja tekoihin 

omiin mahdollisiin tarkoitusperiinsä sopivalla tavalla. Lisäksi yritän vastata 

kysymykseen miksi kirjoittaja on pyrkinyt näitä mahdollisesti propagandistisia keinoja 

käyttäessään vaikuttamaan yleisönsä mielipiteisiin? Mitä tarkoitusperiä Snorrin 

propagandalla on voinut olla? 

 

Propagandaa tutkittaessa täytyy käyttää teoreettisia työkaluja. Ensimmäisenä käytän 

hyväkseni historiallisen mielikuvatutkimuksen periaatteita. Mielikuvalla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä yksilön muodostamaa käsitystä maailmasta ja sen eri osa-alueista. 

Merkittävän kuvista tekee se, että ne vaikuttavat lopulta ihmisten valintoihin ja 

käyttäytymiseen. 
39

 Kuvatutkimuksen pohjana on psykologian piirissä tutkittu käsite 

mielikuva, jonka katsottiin varsinkin kognitiivisessa psykologiassa olevan tärkeä väline 

ihmisen käyttäytymistä ymmärrettäessä
40

. Vaikka termiä kuva on käytetty synonyyminä 

stereotypian, perspektiivin, asenteen, mielipiteen, propagandan ja suuntautumisen 

kanssa, tarkoitetaan sillä pitkäaikaisempaa ja kestävää käsitystä asiasta. Kuva on 

oikeastaan monimutkainen ja usein ristiriitainenkin kokoelma perspektiiviä, asenteita ja 

mielipiteitä. Yksilön mielipiteet ja asenteet voivat muuttua nopeastikin, mutta kuva 

säilyy samankaltaisena pitkään.
41

 Historiallisessa mielikuvatutkimuksessa opitaan jotain 

nimenomaan mielikuvan luojasta tai omistajasta, eli tutkielmani tapauksessa Snorrista ja 

hänen edustamastaan islantilaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, eikä niinkään 

mielikuvien kohteista kuten norjalaisesta käännyttämisen historiasta tai siitä millaista 

                                                 
38

 Taylor 2003, 1–2; Encyclopaedia Britannica Online, propaganda, elektr. dokumentti. 
39

 Ratz 2007, 189. 
40

 Ratz 2007, 192–193.  
41

 Ratz 2007, 191, 203–205. 
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pakanuus todella menneisyydessä oli
42

.  

 

Tarkoituksenani on selvittää, millaista kuvaa maailmasta ja historiasta Snorri on 

saagoissaan tuottanut. Millaista kuvaa hän kristillistämisestä lukijalleen tarjoaa? 

Propagandaan tämä liittyy selkeästi, sillä propaganda on vahva keino, jolla massojen 

mielikuviin pyritään vaikuttamaan. Kun tutkin saagojen kuvausta kristillistämisestä, 

tutkin sen sisältäviä tapoja joilla kirjoittaja on pyrkinyt vaikuttamaan lukijoidensa 

kuvaan maailmasta. Tämä vaatii tutkijalta tietoa kirjoitusajankohdan yhteiskunnasta, 

oloista ja tavasta jolla kieltä on käytetty. Koska tekstin lopullista vaikutusta kulloisenkin 

ajan ja ihmisen mielikuviin on mahdotonta tutkia, vaatii historiallinen 

mielikuvatutkimus eläytymistä, mielikuvitusta ja sen ymmärtämistä, että tutkitun 

ajankohdan ihmiset ovat voineet tulkita tekstejä nykyajasta poikkeavalla tavalla. 
43

 

 

Kuvatutkimuksellinen näkökulmani Heimskringlan kristillistämisen kuvauksesta 

pohjautuu metodologisesti diskurssianalyysiin, joka monipuolisuutensa ja 

muunneltavuutensa ansiosta sopii myös historialliseen tarkasteluun. Diskurssianalyysin 

lähtökohtana on se, että kielenkäyttö on osa kokonaisuutta, jolla maailmaa luodaan. 

Kielenkäyttö ei suoraan paljasta käyttäjänsä asenteita, elämäntilannetta tai hänen 

kulttuuria, mutta kielenkäytön tutkiminen avaa prosessia, jossa sosiaalista todellisuutta 

tuotetaan. Niinpä henkilöiden kommunikointia, tutkielmani tapauksessa saagojen 

kirjoitettua tekstiä, tarkastellaan tekona ja toimintana. 
44

 Diskurssianalyysin piiristä 

propagandan kanssa läheinen alalaji on vakuuttelevan ja suostuttelevan retoriikan 

analysoiminen. Tarkastelen saagojen retoriikkaa ja kirjoittajan asemoitumista 

sosiaalisessa kontekstissaan mielipidevaikuttajana. Millaisen position julkisessa 

keskustelussa Snorri Sturluson on ottanut saagoja kirjoittaessaan ja millaisia retorisia 

keinoja hän on käyttänyt kristillistämistä kuvatessaan?
45

 Millaisen diskurssin hän on 

kristinuskon saapumisesta saagoissaan luonut? 

 

Tutkielmani jakautuu temaattisesti kahteen päälukuun. Ensimmäisessä keskityn 

kristillistämiseen yhteiskunnallisena ilmiönä. Heimskringlassa tämä tarkoittaa 

enimmäkseen käännyttäjäkuninkaiden toimia, joilla he samalla vakiinnuttavat valtaansa 

                                                 
42

 Fält 2007, 226–227. 
43

 Ratz 2008, 197-199. 
44

 Jokinen et al. 1999, 18–19. 
45

 Jokinen et al. 1999, 126–127. 
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Norjassa ja käännyttävät kansaansa kristityiksi. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään 

ensimmäisten kuninkaiden toimia käännyttäjinä, toisessa taas perehdyn kirjoittajan 

kotimaan Islannin käännytyksen kuvaukseen, ja kolmannessa keskityn Olavi Pyhään 

kristillistäjänä. 

 

Toisessa pääluvussa keskiöön nousee kristittyjen ja kristinuskon sekä pakanoiden ja 

pakanauskon kuvaukset. Ensimmäinen alaluku tutkii kuinka vanhaa uskontoa 

harjoittavat ihmiset suhtautuvat saagoissa kristillistämiseen? Millaisia reaktioita heillä 

kuvataan olleen? Toisen alaluvun tavoitteena on selvittää millaista osin kaksijakoista 

kuvaa pakanoista tarinoissa rakennetaan ja miksi? Kolmannessa alaluvussa tarkastelen 

pakanauskonnon ja kristinuskon kuvauksia ja millaista puolueellisuutta, 

vastakohtaisuutta ja mielipidevaikuttamista näiden osalta Heimskringlasta löytyy. 
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1. KRISTILLISTÄMINEN OIKEUTETTUINA 
VALTAPOLIITTISINA UROTEKOINA 
 

Heimskringlan saagoissa kristillistäminen on tiukasti kytköksissä siinä kuvattuun 

kamppailuun alueiden, varsinkin nykyisen Norjan, herruudesta. Kristinuskon tuleminen 

ja tuominen, kristillistyminen ja kristillistäminen ovat Heimskringlassa vahvasti 

yhteiskunnallisia ja valtapoliittisia tapahtumia, joissa lähes aina liikkeellepanevina 

voimina ovat saagojen päähenkilöt, Norjan kuninkaat. Kysymykset siitä, kuka on 

voimakkain, kuka määrää, ja kenen uskontoa saa harjoittaa yhdistyvät selkeästi Olavi 

Trygvenpojan saagassa kertomuksena Islannin kääntymisestä kristinuskoon. Olavi 

Pyhän saaga, joka kattaa teoksesta noin kolmasosan, puolestaan luo 

kansallispyhimyksen myyttiä, ja näin rakentaa tärkeää perustaa uudelle yhdistyneelle ja 

kristilliselle Norjalle.  

 

1.1. Kristillistäminen osana soturikuninkaiden valtapolitiikkaa 

 

”Minä lupaan, ja otan tässä todistajakseni Jumalan, joka on luonut minut 

ja vallitsee kaikkea, etten anna leikata tai kammata tukkaani ennen kuin 

olen alistanut valtaani koko Norjan veroineen ja muine maksuineen ja 

hallituksineen – ja että kuolen, ellei niin tapahdu.”
46

 

 

Näin lausuu Harald Kaunotukka
47

 nimikkosaagassaan, luoden uskonnollisen 

pohjavireen tavoitteelleen vallata ja yhdistää silloinen Norja. Puheenvuoron taustalla on 

tarinassa neito nimeltä Gyda, joka kertoo suostuvansa Haraldin vaimoksi vain jos hän 

nousee samanlaiseksi ”kansankuninkaaksi” kuin Gorm Tanskassa tai Eerik Ruotsissa
48

. 

Vaikka lähtölaukaukseksi ja motiiviksi Haraldin valloitusretkille tulkitsisi tällä 

perusteella lupauksen kauniista neidosta tai nousemisen samaan suurmiessarjaan 

naapurimaiden kuninkaiden kanssa, on viittaus Jumalaan yllättävä ja osittain 

ristiriitainen. Mikään muu saagassa ei viittaa siihen että Harald Kaunotukka olisi ollut 

kristitty, joten lause, kuten muutkin kaunokirjalliset sitaatit saagoissa, on luultavasti 

kirjoittajan omaa sepitettä. Snorri on myös tiettävästi ensimmäinen, joka on liittää 

                                                 
46

 Norjan kuningassaagat 42-43. (Harald Kaunotukka 4.) 
47

 Harald Hárfagri (noin 860-940) Encyclopaedia Britannica; Harald I, elektr. dokumentti. 
48

 Norjan kuningassaagat 41. (Harald Kaunotukka 3.) 
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jumalan tähän lausahdukseen, ja jota seuraavat kirjoittajat muokkasivat yhä 

kristillisemmäksi
49

. Englanniksi saagan kääntänyt Hollander huomauttaakin 

alaviitteessään että Snorri sortuu tässä anakronismiin
50

. Itse asiassa seuraavassa 

saagassa sivumennen mainitaan Haraldin uhranneen perinteiseen tapaan hyvän 

vuodentulon ja rauhan puolesta, mikä viittaisi hänen olleen pakana
51

. 

 

Miksi Snorri tällä tavoin nostaa kristinuskon ja jumalallisen lupauksen heti Haraldin 

saagan alkuun? Onko hän uskonut Haraldin olleen kristitty vai halunnut saagallaan 

luoda valheellisen mielikuvan kirjoitushetkellä jo legendaksi muodostuneesta Norjan 

muinaisesta kuninkaasta? Saagan lopussa, Haraldin kuollessa 83-vuotiaana, hänet 

kerrotaan haudattuneen Haugiin Kamtsalmen rannalle. Snorri kertoo, että siellä on 

kirkko, jonka luoteiskulmassa hänen hautakumpunsa on, ja jonka entiset hautakivet taas 

löytyvät kirkon länsipuolelta
52

. Kuvauksen epämääräisyys ja hautauksen ajankohta noin 

vuonna 940
53

 viittaisivat että kirkko on rakennettu paikalle myöhemmin, ja Snorri on 

halunnut kertomuksellaan yhdistää kuninkaan kristinuskoon. Jumalallinen lupaus 

Norjan yhdistämisestä, sen onnistuminen ja hauta kirkkomaalla luovat lukijalle ja 

kuulijalle kuvan kristitystä Harald Kaunotukasta, vaikka nämä eivät pitäisi 

paikkaansakaan. 

 

Vaikka Harald Kaunotukan sanotaan Heimskringlassa laskeneen valtansa alle koko 

Norjan
54

, on hänen hallitsemansa alue nykytietämyksen valossa ollut suppeampi, ja osaa 

maasta hän on hallinnut vain nimellisesti. 
55

 Kuten jo mainittua, on jokaisen 

seuraavankin saagan aiheena mahtava, Harald Kaunotukan suvusta tuleva kuningas
56

, 

joka pyrkii valloittamaan tai pitämään saavuttamansa Norjan herruuden itsellään. Tämä 

valtataistelu kuninkuudesta näyttää olevan suurin teoksen läpi kulkeva teema. Muita 

Heimskringlaa tutkineen DIANA WHALEYN luettelemia teemoja ovat joukon sisäinen 

tuhoava kamppailu, Harald Kaunotukan seuraajien ja Ladenjaarlien välinen kilpailu, 

kuninkaiden ja päälliköiden vallan vastakkainasettelu, kotimainen vastaan ulkomainen 

                                                 
49

 Lincoln 2014, 5. 
50

 Heimskringla 61. (Harald Fairhair ch. 4) 
51

 Norjan kuningassaagat 78. (Haakon Hyvä 16.) 
52

 Norjan kuningassaagat 66–67. (Harald Kaunotukka 43.) 
53

 Encyclopaedia Britannica: Harald I (king of Norway), elektr. dokumentti. 
54

 Norjan kuningassaagat 51. (Harald Kaunotukka 19.) 
55

 Encyclopaedia Britannica: Harald I (king of Norway), elektr. dokumentti. 
56

 Norjan kuningassaagat 67. (Harald Kaunotukka 43.) 
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valta, Norjan suhteet ulkomaihin, ja kristinuskon kohtalo Norjassa ja sen siirtokunnissa. 

57
 

 

Heimskringlan kantavat teemat ovat siis valtapoliittisia. Millä tavoin kristinusko ja 

kristillistäminen sitten näkyvät näissä kuninkuudesta kertovissa tarinoissa? Onko 

kristinusko ja käännyttäminen tärkeä elementti Harald Kaunotukan jälkeisten 

kuninkaiden saagoissa? Hänen saagassaan kristinusko ei kuitenkaan näy 

käännyttämisenä vaan parina epäsuorana viittauksena. Onko hänen seuraajien oletettu 

kristillisyys otettu teksteissä esille? 

 

Seuraava saaga kertoo Haraldin pojasta Haakon Hyvästä
58

, ja lisää huomattavasti 

kristinuskon käsittelyä tekstissä. Jo Harald Kaunotukan saagassa hänen kerrotaan 

kasvaneen Englannissa kuningas Adalsteinin luona, minkä vuoksi häntä kutsuttiin myös 

Haakon Adalsteininkasvatiksi.  

 

Kuningas Adalstein antoi kastaa Haakonin ja opettaa hänelle oikeata 

uskoa, hyviä tapoja ja kaikenlaista säädyllisyyttä. – Hän oli hyvin 

perehtynyt kaikkiin ruumiinharjoituksiin ja muita miehiä kookkaampi, 

väkevämpi ja kauniimpi; hän oli älykäs, puhetaitoinen ja hyvä kristitty.
59

 

 

Snorrin käyttämä, Heimskringlalle tyypillinen ja usein toistuva stereotyyppinen 

suurmiehen esittely ja luonnehdinta
60

 saa tässä kuvauksessa myös selvän 

arvolatautuneen viittauksen kristillisyyteen. Ei kuitenkaan tule yllätyksenä, että 1200-

luvulla kristityssä maassa asuneen kirjoittajan retoriikka nimeää kristinuskon oikeaksi 

uskoksi, ja liittää siihen hyvät tavat ja säädyllisyyden. Epäselväksi kuitenkin jää, mitä 

hyvällä kristityllä tarkalleen tarkoitetaan. Suomennos vaikuttaa olevan linjassa 

englanninkielisen version kanssa jossa hyvä kristitty on a good Christian ja oikea usko 

taas true faith.61
 Haakonin kristillisyys tuodaan hänen saagassaan ensimmäistä kertaa 

esille näin, hänen jo vakiinnuttaessa valtansa ja hallitessa Norjaa: 

                                                 
57

 Whaley 1991, 98–99.  
58

 Haakon I Adalsteinsfostre (noin 920–961) Encyclopaedia Britannica: Haakon I Adalsteinsfostre, elektr. 
dokumentti. 
59

 Norjan kuningassaagat 66. (Harald Kaunotukka 41.)  
60

 Whaley 1991, 93–94. 
61

 Heimskringla 93. (Harald Fairhair ch. 40) 
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Kuningas Haakon oli Norjaan tullessaan hyvä kristitty. Mutta kun maa oli 

täysin pakanallinen ja siellä harjoitettiin paljon epäjumalien palvontaa, 

kun siellä oli paljon mahtavia miehiä ja hän katsoi tarvitsevansa suurta 

apua ja suopeutta kansan taholta, hän päätti salata kristillisyytensä. 
62

 

 

Koska kirjoittaja pitää kristinuskoa oikeana uskona, kutsuu hän muiden uskontojen 

harjoittajia pakanoiksi ja heidän uskontoaan epäjumalien palvonnaksi, näin tehden myös 

lukijalle selväksi oman näkemyksensä näiden paremmuuteen. Englanninkielisessä 

käännöksessä pakanallisuus on käännetty sanalla heathen joka ei muuta merkitystä, 

mutta suomennoksen epäjumalien palvonta on ilmaistu sanoilla much idolatry
63

. 

Suomentaja siis on korostanut vanhojen jumalien pakanallisuutta, kun taas 

englanninkielisen käännöksen sanavalinta idolatry tarkoittaa myös hieman 

neutraalimmin tulkittavaa kuvainpalvontaa. Muinaisislanninkielisessä versiossa sana on 

blótskapr64, jolla viitataan pakanoiden uskontoon kuuluneeseen riittiin, uhraamiseen. 

Snorri jatkaa kertomalla kuinka Haakon otti huomioon kristilliset tavat, kuten 

perjantaipaastot ja sunnuntait, ja kuinka hän määräsi alamaistensa siirtämään joulun 

vieton samaan aikaan kristittyjen kanssa ja pidettävä pyhää juhlan ajan sakon uhalla. 

Haakonista tuli Norjan ensimmäinen käännyttäjäkuningas, sillä hän suostutteli 

lähimmäisiä miehiään omaksumaan kristinuskon ja luopumaan veriuhreista, kutsui 

maahan englantilaisia pappeja ja piispoja ja ilmoitti tahtovansa määrätä kristinuskon 

vallitsevaksi koko maassa. Snorri kertoo hänen myös vihkineen joitakin kirkkoja ja 

asettaneen virkaan pappeja.
65

 

 

Haakon Hyvän saaga kertoo siis nimihenkilönsä yksin ja omilla toimillaan aloittaneen 

Norjan kristillistämisen. Kristinuskoon sopivien lakien laatiminen, läheisten miesten 

käännyttäminen, kirkkojen vihkiminen ja kirkonmiesten kutsuminen maahan 

tarkoituksena muuttaa maa kristityksi onnistuivat vain Haakonin saavuttaman vallan 

avulla. Motiivia käännyttämiselle ei tarinassa sen kummemmin anneta.  

 

Norjan kristillistäminen ei kuitenkaan onnistunut helposti, sillä saaga kertoo Haakonin 

                                                 
62

 Norjan kuningassaagat 76. (Haakon Hyvä 13.) 
63

 Heimskringla 106. (Hakon the Good ch 13.) 
64

 Heimskringla  (Saga Hákonar góða 15.)  
65

 Norjan kuningassaagat 76. (Haakon Hyvä 13.) 
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kohdanneen runsasta pakanallista vastustusta. Haakonin tullessa kuninkaaksi hänet 

otettiin iloisesti vastaan, ja hänen aikanaan Norjassa vallitsi hyvä sopu
66

. Kun kuningas 

Haakon kehotti talonpoikia Trondhjemissa omaksumaan kristinuskon, halusivat he 

siirtää asian Frostan käräjille, johon osallistuisi väkeä suuresta osaa maata. Siellä 

Haakon aluksi käski ja pyysi talonpoikia antaa kastamaan itsensä, luopua epäjumalien 

palvonnasta ja pyhittämään viikon seitsemännen päivän lepopäiväksi. Talonpojat 

vastustivat kristillistämistä ja antoivat kuninkaan valita pakkokäännyttämisen ja 

kuninkuuden pitämisen välillä, joista Haakon valitsi kuninkuuden. 
67

Käsittelen kansan 

reaktioita kristillistämiseen tarkemmin luvussa 2.1. 

 

Heimskrigla ei siis käsittele kristillistämistä helppona, onnistumisesta toiseen liikkuvana 

prosessina. Sen sijaan Snorri käsittelee myös joitain käännyttämisessä tulleita 

vastoinkäymisiä, kuten Haakonin epäonnistuneen kristillistämisyrityksen. Itse asiassa 

tutkimuksissa on huomautettu, että Norjan kristillistymisprosessi oli alkanut jo 

huomattavasti ennen Haakon Hyvää ja kristinuskolla on luultavasti ollut maassa jo 

suurempi jalansija kun ajasta kertovat saagat antavat ymmärtää. Haakonin yrittämä 

epäonnistunut käännyttäminen on tapahtunut Trondelagissa, jossa hänen poliittinen 

kontrollinsa on todennäköisesti ollut heikkoa.
68

 Muista, mahdollisesti onnistuneista 

käännytysretkistä tai jo valmiiksi kristityistä alueista Snorri ei saagassa mainitse. Onko 

kirjoittaja ollut tietoinen kristinuskon todellisesta asemasta Haakonin valtakaudella, vai 

onko hän omista lähteistään saanut kuvan täysin pakanallisesta Norjasta? Onko hän 

halunnut korostaa kuninkaan roolia käännyttäjänä, joskin epäonnistuneena sellaisena, ja 

jättänyt tarkoituksella mainitsematta aikaisemman kristillistämisen?  

 

Haakon Hyvän saagassa ilmenee myös kristillistäminen valtapolitiikan välineenä. 

Haakon Hyvän veli ja vastustaja Eerik Verikirves nimittäin ryösteli Skotlantia ja 

Pohjois-Englantia, minkä seurauksena Englannin kuningas Adalstein halusi sopia 

rauhasta. Rauhassa Eerikille luvattiin Pohjois-Englannin maakunta Northumberland, jos 

hän suojelisi sitä viikinkejä vastaan ja kääntyisi miestensä ja vaimonsa kanssa 

kristityiksi. Tähän hän suostui, ja näin ”omaksui oikean uskon”. 
69

 Kristinuskoon 

kääntyminen liittolaissuhteen merkkinä tai edellytyksenä vallan kasvattamiseen 

                                                 
66

 Norjan Kuningassaagat 69–70, 75 (Haakon hyvä 1. ja 11.) 
67

 Norjan Kuningassaagat 76–78 (Haakon hyvä 13.–16.) 
68

 Bagge 2007, 10–110. 
69

 Norjan Kuningassaagat 70. (Haakon Hyvä 3.) 
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esitetään saagassa hyvin käytännönläheisenä ja suoraviivaisena tapahtumana. Kuten 

tutkimuksessa on problematisoitu, on vaikea arvioida, tarkoittiko tämä ulkoisen hyödyn 

tavoitteluun tähtäävä ”kääntyminen” asianosaisille käytännössä oikean uskon 

omaksumista, kuten Snorri asian ilmaisee. 
70

 Saaga ei enää myöhemmin mainitse 

Eerikin, hänen vaimonsa Gunnhildin tai heidän miestensä kristillisyydestä. 

 

Seuraava, lyhyehkö saaga kertoo Harald Harmaaturkista
71

, joka nousi Eerikin ja 

Gunnhildin pojista mahtavimmaksi ja hallitsi osaa Norjasta veljiensä kanssa. Saaga 

keskittyy lähinnä jaarlien ja pikkukuninkaiden valtataisteluun, mutta siitä löytyy lyhyt 

viittaus maan kristillistämiseen: 

 

Gunnhildinpojat olivat tulleet Englannissa kristityiksi, kuten edellä 

mainittiin. Kun he olivat päässeet valtaan Norjassa, heidän ei onnistunut 

käännyttää kansaa siellä kristinuskoon, mutta tilaisuuden tarjoutuessa he 

purkivat kaikkialla pyhäkköjä, kaatoivat uhriveren maahan ja saivat siten 

osakseen suurta vihamielisyyttä. 
72

 

 

Veljekset siis Snorrin mukaan yrittivät käännyttää kansaa, mutta siinä onnistumatta 

pyrkivät vaikeuttamaan vanhan uskonnon harjoittamista tekemällä tuhotöitä sitä 

vastaan. Snorrin edellä mainittu kuvaus näistä teoista on hyvin lyhyt ja suurpiirteinen, ja 

vaikka siinä mainitaan suuri vihamielisyys näitä tekoja vastaan, ei niistä mainita sen 

tarkemmin saagassa. Snorri on laittanut tässä saagassa valtataistelun Norjasta etusijalle 

ja jättänyt epäonnistuneet käännytystarinat kertomatta. Harald ja hänen veljensä eivät 

saa muutenkaan pelkkiä kehuja osakseen, sillä heidät mainitaan urhoollisten sotureiden 

lisäksi myös saitoina ja julmina miehinä
73

. 

 

Vaikka Haakon Hyvä kuvataan Norjan kristillistämisen aloittajana, pääsee 

käännyttäminen vauhtiin vasta Olavi Trygvenpojan saagassa. Hänet ja hänen 

seuraajansa Olavi Pyhä esitetään Heimskringlassa ja muissa saagoissa Norjan 

kristillistämisen tärkeimpinä tekijöinä. Heidän saavutuksiaan ja roolejaan on liioiteltu, 
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vaikka he kristillistämistä tosiasiassa paljon edistivätkin. 
74

 Pelkkä tarinoiden 

sivumääräkin paljastaa jotain arvoasetelmasta: Haakon Hyvän saaga oli käyttämässäni 

painoksessa 21-sivuinen, Olavi Trygvenpojan saaga 77-sivuinen, ja Olavi Pyhän saaga 

226-sivuinen. 

 

Olavi Trygvenpojan
75

 tarinassa hän, Harald Kaunotukan suvun vesa, kasvaa vihollisiaan 

piilossa maanpaossa, nousee arvostetuksi soturiksi ja aiheuttaa tuhoa Englannissa 

viikinkiretkillään
76

. Todellisuudessa Olavi ei todennäköisesti ollut osa Harald 

Kaunotukan dynastiaa, vaikka saagakirjallisuus näin antaa ymmärtää
77

. Syllingeillä
78

 

hän kuitenkin tapaa tietäjän, joka osaa ennustaa tulevia tapahtumia. Häntä koetellessaan 

Olavi kuulee ennustuksen, jonka toteutuessa hän palaa tietäjän luo kysymään hänen 

voimansa salaisuutta: 

 

Erakko vastasi että kristittyjen jumalaa itse ilmoitti hänelle kaiken, mitä 

hän tahtoi tietää, ja kertoi Olaville monia Jumalan ihmetöitä. Nämä 

kehotukset suostuttivat Olavin lupaamaan että hän ottaisi kasteen, ja niin 

tapahtui, että Olavi ja kaikki hänen seuralaisensa kastettiin siellä. Hän jäi 

sinne hyvin pitkäksi aikaa saadakseen oppia oikeata uskoa ja vei 

lähtiessään mukanaan pappeja ja muita oppineita miehiä.  
79

 

 

Olavi Trygvenpoika kääntyy kristityksi omasta tahdostaan vaikuttuessaan sen voimasta, 

ja kuin vakuutuksena todellisesta kääntymisestään ottaa mukaansa pappeja. Hänen 

hävitysretkensä loppuvat kääntymiseen, hän käyttäytyy Englannissa rauhallisesti ja 

vastustajilleen armollisesti säästäen heidän henkensä ja ainoalla hänestä näiden jälkeen 

kerrotulla ryöstöretkellä hän palauttaa talonpojalle hänen karjansa niitä kysyttäessä
80

. 

Kristinuskoon kääntyminen esitetään epäsuorasti Olavia rauhoittavana tapahtumana, 

joskin Snorri ilmaisee muutoksen vain tapahtumien kautta, eikä kertomalla mitä 

päähenkilö itse ajattelee. 
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Olavi Trygvenpojan saagassa tulee esille myös käännyttäminen ulkopolitiikan osana. 

Saksinmaan hallitsija Keisari Otto lähettää Tanskan kuninkaalle Haraldille kehotuksen 

kastaa itsensä ja alamaisensa kristityiksi. Jos tähän ei suostuttaisi, lähtisi keisari 

sotajoukkoineen kuningasta vastaan. Kuningas Harald ei kuitenkaan suostu tähän ja 

kokoaa armeijan. Keisari Otto pääsee lopulta voitolle sodassa, jolloin sananviejien 

avulla sovitaan aselevosta ja tapaamisesta. Harald kääntyy kristityksi vaikuttuneena 

uskonnon voimasta, sillä hän näkee keisari Ottoa tavatessaan kuinka piispa Poppo 

kantaa käsissään hehkuvaa rautaa vahingoittumatta. Kuningas Harald antaa kastaa 

itsensä, ja pakottaa myös tärkeän alaisensa ja sotapäällikkönsä jaarli Haakonin 

miehineen ottamaan kasteen vastaan. Samalla kuningas kehottaa jaarlia kastattamaan 

hänen hallitsemansa Norjan kansan, ja antaa mukaan pappeja tehtävää varten. 
81

 

 

Historia tuntee Oton Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan Keisari Otto 

ensimmäisenä, ja hän on todellisuudessakin ollut tekemisissä Tanskan käännyttämistyön 

kanssa, mutta tapahtumat ovat todennäköisesti poikenneet saagassa kerrotuista
82

. Myös 

Kuningas Harald on todellinen henkilö, ja hänet tunnetaan nykyään nimityksellä Harald 

Sinihammas
83

. Saaga antaa keisarikunnan ja Tanskan sodan syyksi vain halun 

käännyttää Tanska kristityksi. Sodan jälkeen ja Haraldin käännyttyä nämä hallitsijat 

eroavat ystävyydessä. Käännyttämisessä esiintyi kaksi vahvaa hallitsijaa, joista 

heikompi joutui käännytettäväksi sodan hävittyään, mutta itse kääntyminen tapahtui 

Haraldin nähtyä omin silmin uuden uskonnon voiman. Saaga kertoo Haraldin pysyneen 

hyvänä kristittynä kuolemaansa asti ja ottaneen keisarin oman poikansa kummiksi.
84

 

Haakon ei ihmetekoa nähnyt, ja hänet piti pakottaa ottamaan kaste.  

 

Kuin vastakohtana Olavi Trygvenpojan kääntymisen jälkeiselle rauhoittumiselle 

esitetään jaarli Haakon pakkokäännytyksen jälkeen. Hän komentaa hänelle annetut papit 

ja oppineet miehet maihin ja lähtee hävittämään liittolaisensa rannikkoalueita:  

 

Jaarli purjehti nyt itään päin Öresundin kautta ja hävitti kumpaakin 

rantaa. Sitten hän ohjasi laivansa itään, pitkin Skoonen rannikkoa ja 

hävitti kaikkialla, missä nousi maihin. Tultuaan Göötan saaristoon hän 
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laski laivansa rantaan ja järjesti suuren veriuhrin. Kaksi korppia tuli 

lentäen ja raakkui äänekkäästi. Jaarli otaksui nyt että Odin oli ottanut 

uhrin vastaan ja että hänellä, jaarlilla, olisi onnea taistelussa.
85

 

 

Haakon siis hylkää pakolla saadun kristinuskon, alkaa hävittää maata ja uhraa Odinille. 

Onko kyseessä protesti uutta uskontoa vai kuningas Haraldia vastaan? Ehkä Haakon 

uhmaa näin kuningastaan ja näyttää vanhoille jumalille palvovansa yhä niitä. Näiden 

tekojen ansiosta tanskalaiset ryhtyvät sotaan ja kostotoimiin norjalaisia vastaan, mutta 

eivät saa päihitettyä Haakonia
86

. Kristinuskon hylkääminen ja maan hävittäminen 

yhdistyvät tarinassa niin, että saavat pakanuuden vaikuttamaan tuhovimmaiselta ja 

itsepintaisten miesten uskonnolta. Snorri on luonut myös eräänlaista 

vastakkainasettelua; Haakonin pakanallisuus korostaa Olavi Trygvenpojan hyvyyttä 

kristittynä. 

 

Kun Olavi Trygvenpoika lähtee Brittein saarilta valloittamaan perintövaltakuntaansa 

Norjaa, hän kristittynä ottaa asiakseen käännyttää valloittamansa alueet. Snorri kutsuu 

Olavia jo tässä vaiheessa kuninkaaksi, ja hän heti Orkneysaarille päästyään hän pakottaa 

erään jaarlin ja saarten asukkaat kääntymään: 

 

Kun jaarli sitten tuli keskustelemaan kuninkaan kanssa, he eivät olleet 

vaihtaneet monta sanaa, kun kuningas jo käski jaarlin ja kaikkien hänen 

miestensä suostua kastettaviksi, muuten jaarli saisi heti surmansa. 

Kuningas uhkasi hävittää maata tulella ja miekalla ja autioittaa sen, 

elleivät asukkaat kääntyneet kristinuskoon. Jaarlilla ei ollut nyt muuta 

neuvoa kuin antaa kastaa itsenä ja niin hänet ja kaikki hänen väkensä 

kastettiin. Sitten jaarli vannoi kuninkaalle uskollisuudenvalan ja tuli 

hänen palvelukseensa; hän jätti kuninkaalle panttivangiksi poikansa, 

jonka nimi oli Hvelp tai Hundi, ja Olavi vei pojan kanssaan Norjaan.
87

 

 

Olavi esitetään hyvin määrätietoisena ja koviin otteisiinkin valmiina käännyttäjänä. 

Valloittaminen, alamaiseksi lupautuminen ja kristinuskoon kääntyminen näyttävät 
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Orkneysaaren tarinassa olevan Olavin teoissa yksi ja sama asia. Sotajoukko tukenaan, 

ylivoimaisena ja väkivallalla uhkailemalla hän sai asukkaat ja päämiehen käännytettyä 

ja samalla lisättyä vaikutusvaltaansa. Itse asiassa käännyttäminen esitetään katkelmassa 

kuninkaalle tärkeämpänä, sillä juuri sitä hän vaatii, ja vasta sitten jaarlin mainitaan 

antaneen uskollisuudenvalansa. Kun Olavi pääsee Norjaan, hänen vastustajansa ja maan 

mahtavin mies Haakon-jaarli pakenee ja saa surmansa, ja Olavi otetaan yleiskäräjillä 

rahvaan suurella suosiolla koko maan kuninkaaksi. Sitten hän liikkuu maassa 

vakiinnuttaessa valtaansa. 
88

 

 

Saaga kertoo, kuinka Tanskan kuningas Harald oli lähettänyt jaarleja käännyttämään 

osaa Norjasta kristityiksi, mutta nämä olivat pian alkaneet taas palvella epäjumaliansa, 

ja että näin oli käynyt myös maan pohjoisosassa. Kuninkaaksi tultuaan Olavi 

Trygvenpoika kuitenkin alkoi jatkaa maan kristillistämistä, ja kertoo sukulaisilleen 

suunnitelmastaan: 

 

Hän kehotti heitä sitten mitä innokkaimmin ryhtymään hänen kanssaan 

toteuttamaan ja kaikin voimin panemaan täytäntöön hänen 

suunnitelmaansa, kristinuskon julistamista koko valtakunnassa. Hän sanoi 

panevansa sen toimeen, käännyttävänsä koko Norjan kristinuskoon tai 

kuolevansa. -- Kuningas Olavi kuulutti nyt heti rahvaalle että hän tahtoi 

käskeä kaikkia valtakunnan asukkaita kääntymään kristinuskoon. Ne, 

jotka olivat aikaisemmin siihen suostuneet, noudattivat viipymättä tätä 

käskyä; he olivatkin mahtavimpia kaikista läsnä olevista, ja kaikki muut 

seurasivat heidän esimerkkiänsä. 
89

 

 

Olavin kuolemankin uhalla toteuttama käännytyssuunnitelma vaikuttaa hyvin 

samankaltaiselta kuin Harald Kaunotukan vastaava julistus koko Norjan 

valloittamisesta. Kun Harald otti todistajakseen Jumalan, ottaa Olavi tehtäväkseen 

kristinuskoon käännyttämisen. Dramaattinen lupaus ja viittaus mahdolliseen 

marttyyrikuolemaan kristinuskoa levitettäessä ovat todennäköisesti Snorrin käyttämiä 

kirjallisia tehokeinoja, joilla samalla alleviivataan Olavin olleen tosissaan 

käännyttämisaikeidensa kanssa. Onko historiallisen Olavi Trygvenpojan motiivina 
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valtaa lisätessään ollut kristinuskon levittäminen, vai onko hän käyttänyt sitä 

oikeuttamaan valtansa laajentamisen yhä laajemmille seuduille? 

 

Kuningas meni sitten Vikenin pohjoisosaan ja käski kaikkien omaksua 

kristinuskon. Vastustelevia hän rankaisi ankarasti; toisia hän mestautti, 

määräsi joitakin silvottaviksi, ja toisia hän karkoitti maasta. 
90

 

 

Näin äärimmäisiä keinoja kerrotaan kuninkaan käyttäneen alaisiaan käännyttäessään. 

Snorri ei jätä mainitsematta kristillistämisen varjopuolta, pakkokäännyttämistä. 

Väkivallan käyttö ja uuden uskonnon pakottaminen esiintyy tästä eteenpäin vähän väliä. 

Ehkä Olavin pakkokäännytykset nähtiin myöhemmin välttämättömänä pahana, ja 

tarinoita niistä ei haluttu unohtaa myöskään saagoissa. Olavi kohtaa myös saagassa 

jatkuvasti vastustusta kristillistämisoperaatiossaan. Kun joukko talonpoikia saapuu 

aseistettuna käräjille vastustamaan Olavin käännytystyötä, kertoo Snorri näin: 

 

Kun talonpojat olivat kokoontuneet käräjille ja käräjät julistettu avatuiksi, 

nousi kuningas Olavi ja puhui aluksi ystävällisesti talonpojille. Hän 

mainitsi kuitenkin puheessaan vaativansa heitä kääntymään kristinuskoon, 

kehotti ensin kauniisti heitä niin tekemään, mutta huomautti lopuksi että 

ne, jotka puhuisivat häntä vastaan eivätkä alistuisi noudattamaan hänen 

käskyänsä, saisivat kokea hänen vihansa ja joutuisivat rangaistaviksi ja 

kovasti kohdelluiksi, missä ikinä hän heidät tapaisi. 
91

 

 

Kolme talonpoikaa yrittää vastata Olavin puheeseen, mutta heistä ensimmäinen saa 

yskänpuuskan, toinen änkyttää ja kolmas saa käheän ääneen puhuessaan, jolloin koko 

käräjäväki joutuu suostumaan kastetuksi kristinuskoon.
92

 Olavi Trygvenpoika kertoo 

talonpojille käytännössä niin, että kaikki kristillistämistä vastustavat ovat myös hänen 

vastustajiaan ja saisivat kokea hänen kostonsa. Kuin toivottoman vastarinnan 

osoituksena eivät talonpojat onnistu vastaamaan kuninkaan haasteeseen. Yskänpuuska, 

änkytys ja käheä ääni toimivat Olavin puolesta tässä tilanteessa, mutta Snorri jättää 

lukijan arvioitavaksi ovatko nämä jumalallisia väliintuloja vai silkkaa sattumaa.  
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Snorri kertoo lisää Olavin epäilyttävistä keinoista karsia vanha uskonto pois 

valtakunnastaan, kun hän on kieltänyt loitsimisen ja noituuden harjoittamisen, ja käskee 

näitä harjoittavia poistumaan maasta. Sitten hän kutsuu alueelta seitamiehiä ja muita 

loitsutaitoisia luokseen juhliin, juottaa nämä päihdyksiin, ja polttaa heidät elävältä 

kesken juhlien. Ainoastaan yksi näistä selviytyy, ja hänet kiinni saatuaan Olavi hukuttaa 

hänet hänen seitamiehineen hitaasti nousuveden avulla. 
93

 Olavi osoittaa myös 

kiivautensa ja halveksuntansa pakanoita kohtaan kieltäytymästä menemästä naimisiin 

kuningattaren kanssa, joka ei käänny kristityksi:  

 

Kuningas Olavi vihastui kovin ja sanoi kiivaasti: ”Kuinka voisin ottaa 

vaimokseni sinut, joka olet pakana kuin koira?” Hän löi Sigridiä 

kasvoihin hansikkaalla, jota piteli kädessään. 
94

 

 

Kyseinen ruotsalainen kuningatar kertoo, että tämä teko saattaa koitua Olavin surmaksi, 

ja he eroavat. Olavin teko ei ole valtapoliittisesti järkevä, sillä naimisiinmeno oli tärkeä 

osa liittolaissuhteiden solmimista, ja siitä kieltäytymällä kuningas näin menettää 

mahdollisesti näiltä saamansa tuen. Näyttää siltä, että Olavi laittaa tilanteessa 

ideologiset arvot valtapolitiikan edelle. Poliittisten liittolaisten hankkiminen sukujen 

kesken avioitumalla oli tavallista keskiaikaisessa Euroopassa, ja on melko suuressa 

roolissa Heimskringlan saagoja. 
95

 Olavi Trygvenpoika naittaa saagassa oman sisarensa 

Erling Skjaalginpojalle saadakseen hänet miehineen kristityiksi ja alamaisikseen, 

samalla tekee hänestä mahtavan päällikön. 
96

 

 

Olavi Trygvenpojan valtapolitiikkaan kuului Norjan käännyttämisen lisäksi myös 

Islannin käännyttäminen, mitä käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa, ja Grönlannin 

kristillistäminen. Kun Grönlantiin ensimmäisenä asumaan asettunut Leiv Eerikinpoika 

tulee käymään Olavin luona, kääntyy hän kristityksi
97

. Olavi määrää Leivin lähtemään 

Grönlantiin julistamaan kristinuskoa. Matkalla Leiv löytää Vinlandin ja pelastaa 

haaksirikkoisen laivan miehistön merellä, ja lopulta saapuu määränpäähänsä mukanaan 
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pappi ja muutama opettaja.  

 

Mutta hänen isänsä Eerik sanoi asioiden pitävän toisiansa tasapainossa: 

Leiv oli pelastanut haaksirikkoiset ja oli tuonut vaarallisen miehen 

Grönlantiin. Hän tarkoitti pappia. 
98

 

 

Eerik Punainen Snorrin mukaan siis suhtautui vihamielisesti kristinuskoon. Snorri 

näyttää ottavan kristityn lukijayleisönsä huomioon, sillä hän erikseen mainitsee Eerikin 

tarkoittaneen vaarallisella miehellä pappia. Grönlannista ei tämän jälkeen ole mainintaa 

saagassa, mutta tarina antaa näin maan kristillistymisen Olavi Trygvenpojan ansioksi.  

 

Osa Olavi Trygvenpojan saagaa on omistettu vain Olavin käännytystyölle, ja nämä 

seuraavat toisiaan hyvin samankaltaisesti. Olavi yrittää ensin rauhanomaisin keinoin 

käännyttää asukkaita kristityiksi, sitten uhkailee, ja lopulta silloin tällöin joutuu 

pakottamaan väkivalloin nämä ottamaan kasteen. Olavin kerrotaan tuhonneen Tor-

jumalan pyhäkön, kiduttaneen, tappaneen, ja ottaneen panttivankeja.
99

 Snorrin 

luonnekuvaus Olavista ei paljasta suoraan Snorrin mielipidettä tästä henkilöstä. Häntä 

kuvaillaan ensin erittäin voimakkaaksi, ystävälliseksi ja uljaaksi, mutta myös hänen 

julma puolensa tuodaan esiin: 

 

-- mutta erittäin säälimätön ollessaan vihainen, ja vihollisiansa hän kidutti 

julmasti, poltti toisia roviolla, jätti toisia villien koirien raadeltaviksi, 

toisia hän antoi silpoa tai syöstä alas korkeilta kallioilta. Siitä syystä 

hänen ystävänsä rakastivat häntä ja vihollisensa pelkäsivät. Hän saavutti 

suurta menestystä, koska toiset noudattivat hänen tahtoansa rakkaudesta 

ja ystävyydestä, toiset pelosta. 
100

 

 

Heimskringla luo Olavi Trygvenpojasta siis kaksijakoisen ja uskottavan kuvan 

kertomalla kuninkaan hyvistä ja raaoista puolista. Toisaalta menestyksen osa-ansioksi 

mainitaan nämä pelkoa aiheuttavat piirteet. Raa’at piirteet eivät myöskään välttämättä 

olleet negatiivinen asia Snorrin yleisölle; kovat toimet pakanoita vastaan on voitu nähdä 
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oikeutettuna ja kuninkaan mahtavuutta lisäävinä. Mutta vaikka Snorri tekee Olavista 

uskottavan ja monipuolisen hahmon, onko se siltikään ollut totta? Liian yksipuolisen 

kuvan antaminen on epäuskottavaa, ja niinpä toimivan mielipidevaikuttamisen täytyy 

vakuuttaa kohteensa kertomalla myös huonoja puolia, vaikkakaan ei niin paljon kuin 

positiivisia. Tarinankerronnassa puutteellinen hahmo on mielenkiintoinen ja elävä
101

, ja 

tätä tukevia yksityiskohtia on Snorrikin ripotellut pitkin saagaa.
102

 

 

Kun Olavi Trygvenpoikaa edeltäneiden saagojen päähenkilöiden tärkeimpänä tehtävänä 

näytti tarinoissa olevan vallan laajentaminen ja vakiinnuttaminen, on Olavin saagassa 

käännyttäminen selvästi keskeisempää, jatkuvasti esiintyvää ja päähenkilölle ehkä 

henkilökohtaisin tavoite. Snorri myöntää kirjoittavansa mieluiten Olavin 

käännytystyöstä: 

 

Kuningas Olavi käännytti kaikki vuonolaiset, lähti sitten sieltä etelään 

päin pitkin rannikkoa, ja tällä matkalla tapahtui paljon sellaista, mistä on 

kerrottu: miten noidat ja pahat maahiset kävivät hänen miestensä ja 

joskus hänenkin kanssaan voimien mittelyyn. Mutta me kirjoitamme 

mieluummin siitä, mitä tapahtui kuningas Olavin käännyttäessä Norjaa tai 

muita maita, joihin hän toi kristinuskon. 
103

 

 

Tämä katkelma on saagojen ainoita kohtia, jossa Snorrin omat näkemykset tuodaan 

selvästi esiin. Snorri katsoo käännyttämistarinoiden olevan niin tärkeitä, että jättää osan 

Olavin seikkailuista siitä syystä kertomatta. Hän siis haluaa rakentaa Olavi 

Trygvenpojan saagasta mieluiten tarinan Norjan ja lähialueiden kääntymisestä 

kristinuskoon ja näin luoda kuvaa kuninkaasta käännyttäjänä, ei pahoja pakanallisia 

olentoja vastaan taistelevana soturina. Tarinankertojalla on tietysti koko ajan mielessä 

se, mitä hän haluaa tekstissään kertoa ja korostaa, ja mitä asioita jättää vähemmälle 

käsittelylle. Vaikka Snorri näyttää avoimesti näyttää kertovan, mitä jättää kertomatta, 

paljastaa katkelma sen, että hän on korostanut käännytystyötä muiden tarinoiden 

kustannuksella.  
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Olavi Trygvenpojan saaga loppuu Olavin hävitessä vastustajilleen suuressa 

meritaistelussa, jonka lopuksi hän hyppää laivastaan syvyyksiin. Snorri kertoo 

aikalaisista, joista osa uskoi hänen hukkuneen ja osa taas uskoi hänen sukeltaneen 

turvaan liittolaistensa hoiviin. Norja jaettiin jälleen usealle hallitsijalle, ja suurta osaa 

siitä hallitsivat jaarlit Eerik ja Sven. Vaikka he antoivat kastaa itsensä kristityiksi, he 

sallivat alamaistensa menetellä kristinuskon suhteen mielensä mukaan, ja pitivät 

voimassa vanhat lait ja tavat, ja olivat näin suosittuja ja hyviä hallitsijoita.
104

 Olavin 

seuraajat eivät siis jatkaneet kristillistämistä, vaan antoivat ihmisten harjoittaa 

pakanauskontoa, ja olivat tästäkin syystä suosittuja.  

 

Seuraava saaga Olavi Pyhästä, jota käsittelen omassa luvussaan, päättää Heimskringlan 

käsittelyn käännyttämisestä, eikä sen jälkeisissä saagoissa enää käännytetä pakanoita.  

Näissä saagoissa kristinusko esiintyy pappien, kirkkojen ja kirkonmenojen muodossa, ja 

uskonnon esitetään jo olevan normaali osa Norjan yhteiskuntaa. Kristinuskoa ainoastaan 

epäsuorasti vakiinnutetaan kirkkojen rakentamisen kautta, joiden perustamiselle 

kuninkaille annetaan kunnia
105

.  

 

Snorri on Heimskringlassa esittänyt kristillistämisen suurmiesten, lähinnä kuninkaiden 

kautta tapahtumana prosessina, joka on tapahtunut yhdessä valloittamisen, valtaan 

alistamisen ja oman vaikutusvallan kasvattamisen yhteydessä. Miten tätä voisi tulkita 

propagandan näkökulmasta?  

 

Ensinnäkin informaation hallinta ja valikointi on kaiken propagandan ydin; toisen asian 

kertomisella ja toisen asian kertomatta jättämisellä voidaan vaikuttaa mielipiteisiin. 
106

 

Valikoimalla tiettyyn tarkoitukseen sopivat faktat ja tarinat propagandisti voi kuvata 

todellisuutta haluamastaan näkökulmasta
107

. Se, että Snorri on korostanut saagojen 

päähenkilöiden, varsinkin Olavi Trygvenpojan ja Olavi Pyhän, osuutta Norjan ja 

lähialueiden kristillistämisessä, on valikoivaa kertomista. Hän ei esimerkiksi mainitse 

saagoissa niitä alamaisia, jotka olivat kääntyneet uuteen uskoon jo aiemmin, vaan 

keskittyy kertomaan heistä joita käännytettiin. Näin hän luo kuvaa Norjasta 
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pakanallisena alueena, jota urhoolliset kuninkaat yrittivät omilla toimillaan käännyttää. 

Hän myös myöntää tekstissä kertovansa mieluummin käännytyksestä kuin sattumalta 

sattuneista seikkailuista. 

 

Snorrin käyttämää valikointia on vaikea osoittaa tarkasti, sillä on vaikea sanoa, mitä 

kaikkea Snorri on lähteinään käyttänyt ja mitä jättänyt käyttämättä saagojaan 

kirjoittaessa. Hän mainitsee joitain käyttämiään lähteitä esipuheessaan, mutta ne ovat 

vain pieni osa kokonaisuudesta jota hän on hyödyntänyt, ja josta osa ei ole säilynyt 

nykypäiviin saakka.
108

 Tiedämme kuitenkin, että hän on pyrkinyt muuttamaan joitain 

kohtia uskottavammiksi ja muokannut tarinoita haluamallaan tavalla. Loppujen lopuksi 

propagandan sisältöön tai tarkoitukseen näillä ei ole paljon väliä. Mikäpä olisi parempi 

keino vaikuttaa ajatuksiin ja mielipiteisiin, kun olla kirjoittamassa kokonaista 

historiallista kronikkaa, ja näin säilyttää oma haluamansa näkemys tapahtumista 

aikalaisille ja jälkipolville? Se, että hän on muokannut tarinoita uskottavaan muotoon, ei 

ole pelkästään historiallisen totuuden etsimistä, vaan myös lukijalle helpommin 

uskottavaa ja tehoavaa propagandan esittämistä. 

 

Toinen kristillistämiseen liittyvä Snorrin käyttämä propagandistinen keino on 

nimeäminen. Propagandisti pyrkii vaikuttamaan käyttämällä tiettyjä hänelle sopivia 

termejä ja sanoja, joilla herättää tunteita ja vastakaikua yleisössään 
109

. Selkeimmät 

kristillistämiseen liittyvät suomennetut sanat ovat hyvä kristitty ja oikea usko, jotka 

olivat uskollisia alkuperäisille sanavalinnoille. Se, että kristinuskon omaksunut 

kirjoittaja käyttää näitä sanontoja, ei ole yllättävää, mutta on kuitenkin mielipiteisiin 

vaikuttavaa nimeämistä. Epäjumalien palvonta oli suomentajan hieman ylimitoitettu 

käännös, eikä sitä voi Snorrin mielipidevaikuttamiseksi laskea. Se, mitä hyvä kristitty 

on Snorrin yleisölle tarkoittanut, ei tietystikään ole itsestään selvää, mutta sanat yhdessä 

luovat kuvaa kristinuskon omaksuneista henkilöistä hyvinä, tai yhdistävät hyvyyden 

kristinuskon noudattamiseen. Oikea usko taas on selvä viittaus pakanauskonnon ja 

kristinuskon kilpailuun, jossa jälkimmäinen oli kirjoitushetkellä jo syrjäyttänyt vanhan 

uskonnon. Jos kristinusko on oikea usko, niin lukija vahvistaa käsityksiään muista 

uskonnoista väärinä.  
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Suora valehtelu on myös toimiva propagandatekniikka. Propagandisti voi valikoinnin 

sijaan keksiä itse esittämänsä faktat ja vaikuttaa näin yleisönsä mielipiteisiin.
110

 

Heimskringlan valehtelua tai Snorrin keksimiä asioita on vaikea löytää tai todistaa, 

mutta Harald Kaunotukan yhdistäminen kristinuskoon on lähellä. Snorri kertoo 

Haraldin ottaneen Jumalan todistajakseen lupauksessaan Norjan valloittamisessa, ja 

hänen kuolemansa liitetään kristinuskoon hautapaikan ja kirkon läheisyydellä. Yhdellä 

lauseella Snorri saa Harald Kaunotukan, joka kaikesta päätellen oli pakana, 

vaikuttamaan kristityltä. Ehkä Snorrin ajatteli näin menneisyyttä muuntamalla saavan 

kuuluisasta Norjan yhdistäjästä vieläkin samaistuttavamman tai oikeamielisemmän. Vai 

olisiko ollut niin, että pakallista muinaista mahtimiestä oli vaikea täysin arvostaa, joten 

hänet haluttiin muistaa ennemmin kristittynä? Toimiva valehtelu on sellaista, jota 

uskotaan ja josta ei jäädä kiinni, ja yksi kristinuskoon viittaava sitaatti on kuitenkin 

hienovarainen mutta toimiva tapa muuttaa tai vahvistaa käsityksiä Haraldista pakanana 

tai kristittynä. Lisää pakana-ajan suurmiesten käsittelyn dilemmaa käsittelen luvussa 

2.2. 

 

Heimskringlan kristillistämiskuvauksessa on löydettävissä myös toistoa. Toisto on myös 

propagandatekniikka, jolla ajatellaan ajatusten tarttuvan yleisöön niitä tarpeeksi useasti 

toistettaessa. Yleensä toistetaan tiettyjä termejä tai iskulauseita, joiden toivotaan 

pinttyvän kuulijoille.
111

 Snorrin käyttämä toisto on pikemminkin tarinallista, jossa hän  

kertoo Olavi Trygvenpojan liikkuvan alueelta toiselle taivuttaen ja alistaen talonpojat 

alamaisikseen ja kääntymään kristityiksi.
112

 Tarinankerronnallisesti suuri osa näistä ei 

ole järin mielenkiintoisia, vaan samankaltaisia ja yksityiskohdattomia kuvauksia, vaikka 

yhteen tarinaan hän on lisännyt draamaa ja kuvauksia talonpoikien 

vastustusyrityksistä
113

. Snorri selvästi haluaa kertoa Olavin olleen suuri 

käännyttäjäkuningas, ja iskostaa tämän ajatuksen myös lukijalleen toistamalla näiden 

toimien kuvailua.  

 

Norjan kuningassuvun ylistävä kuvaus kristillistäjänä ja valtapoliittisena pelurina on 

kuitenkin nähtävä Snorrin, eli yhteiskunnallisen poliittisen pelurin ja valtaansa 

kasvattavan päällikön näkökulmasta. Vaikka aiheesta ei ole historiallisia todisteita, olisi 
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Heimskringla toiminut suurenmoisena kunnianosoituksena tai jopa lahjana norjalaiselle 

kuningassuvulle. Teosta laatiessaan Snorri on varmasti ollut tietoinen sen merkityksestä 

ja laajuudesta, sekä siitä, että sen saagat tai ainakin sana siitä kiirisi myös Islannin 

ulkopuolelle. Ensimmäisellä matkallaan Norjaan Snorri sai arvostusta ja lukuisia 

suurenmoisia lahjoja norjalaisille laatimistaan ylistysrunoista. Hänet myös palkittiin 

ensimmäisenä islantilaisena arvonimellä lendr madr, mikä oli suuri kunnia.
114

 On 

mahdollista, että Heimskringlan saagojen oli tarkoitus olla eräänlainen ylistysrunoihin 

verrattavissa oleva lahja, joka oli alun perin tarkoitus viedä Norjaan seuraavalla 

matkalla. Toisella Norjan matkallaan Snorri kuitenkin liittoutui jaarli Skulin kanssa, 

joka oli nousemassa Norjan kuningasta Haakon Haakoninpoikaa vastaan, ja lähti 

takaisin Islantiin vastoin kuninkaan käskyä ja tätä tapaamatta. Tämä ja aikaisemmat 

seikat johtivat lopulta Snorrin kuolemaan.
115

 Näin ollen väärälle puolelle liittouduttuaan 

Snorrin Heimskringla ei täyttänyt mahdollista tarkoitustaan kirjoittajansa valta-asemaa 

kasvattamalla. Sen sijaan Snorrin ylistävä propaganda hänet lopulta tapattanutta 

norjalaista kuningassukua kohtaan säilyi jälkipolville.  

 

 

1.2. Islannin käännyttämisen kuvaus yksinkertaistettuna vääjäämättömyytenä  
 

Niiden taistelujen aikana, joilla kuningas Harald laski valtansa alle 

Norjan, löydettiin ja asutettiin meren takana sijaitsevat maat, Färsaaret ja 

Islanti. Monet purjehtivat myös Hjaltlandiin; useat Norjan mahtimiehet 

lähtivät maanpakoon kuningas Haraldin tieltä ja liikkuivat viikinkiretkillä 

lännessä. 
116

 

 

Tämä lainaus on ensimmäinen Heimskringlan maininta Islannista, kirjoittajan 

kotimaasta. Katkelma kuvaa Islannin asuttamisen sattuvan samaan aikaan Harald 

Kaunotukan Norjanvalloituksen kanssa, mikä pitää historiallisesti paikkansa. Islanti 

asutettiin vuosina 870–930, minkä syyksi islantilainen traditio 1100-luvulla kertoi 

Harald Kaunotukan tyranniasta pakenemisen.
117

 Snorri sen sijaan ei erittele 

muuttamisen motiiveja tai syitä, vaan lähinnä toteaa löytämisen ja asutuksen 

tapahtuneen näihin aikoihin. Hän siis näyttää ottaneen joitain maanmiehiänsä 
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neutraalimman kannan maansa historian juuriin.  

 

Seuraava maininta Islannista on Olavi Trygvenpojan saagassa, ja liittyy heti maan 

käännyttämiseen. Siinä kerrotaan kuningas Olavin luona oleskelleesta saksilaisesta 

papista, Tangbrandista: 

 

Hän oli väkivaltainen ja tappelija, mutta hyvä pappi ja reipas mies. Hänen 

kurittomuudestaan johtui, ettei kuningas halunnut pitää häntä luonansa 

vaan antoi hänen tehtäväkseen lähteä Islantiin käännyttämään maata 

kristinuskoon. -- Tangbrand julisti kristinuskoa Islannissa, ja hänen 

kehotuksestaan suostuivat Hall, kaikki tämän palvelijat sekä monet muut 

päämiehet kastettaviksi; mutta paljon enemmän oli niitä, jotka vastustivat 

kristinuskoa.
118

  

 

Taaskaan kuningas Olavin motiiveja ei eritellä, vaan jopa annetaan hyvinkin maallinen 

selitys käännytysmatkan syyksi. Kuningas ei halunnut pitää kuritonta pappia luonansa, 

vaan keksi hänelle muuta tekemistä. Kun Olavi saagassaan käännytti useita eri alueita, 

ei Islanti näytä eroavan näistä sen kummemmin. Vaikka Snorri kertoo Tangbrandin 

saaneen islantilaisia käännytettyä, kertoo hän myös vastustuksesta ja papin kohtaamasta 

konfliktista: 

 

Torald Veile ja Veterlide Skald sepittivät pitkiä runoja Tangbrandista, 

mutta hän surmasi molemmat. Tangbrand viipyi Islannissa kaksi vuotta ja 

oli surmannut kolme miestä ennen kuin lähti maasta. 
119

 

 

Myöhemmin saagassa Tangbrand kertoo Norjassa Olavi Trygvenpojalle, että hänestä oli 

tehty Islannissa pilkkaruno ja hänet oli aiottu surmata, joten hän ei uskonut voivansa 

käännyttää islantilaisia sen enempää kristityiksi. Tällaiset pilkkarunot eli nīþit olivat 

pohjoismaisessa yhteiskunnassa tavallisia mutta vakavia kunnianloukkauksia, ja tässä 

kyseisessä runossa pappia haukuttiin epäsuorasti homoseksuaaliksi
120

. Olavi ”kiihtyi ja 

vihastui kovin” ja uhkasi surmauttaa kaikki kaupungissa olleet islantilaiset. Osa näistä 
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oli pakanoita, osa kääntynyt kristityksi Islannissa ja osa Olavin toiveesta Norjassa. 
121

 

Kristinuskoon kääntyneet islantilaiset tulivat Olavin luokse puolustautumaan kuninkaan 

vihalta: 

 

Ethän sinä, kuningas riko lupaustasi. Sanoithan itse ettei kukaan voi 

suututtaa sinua niin, ettet anna anteeksi sille, joka suostuu kastettavaksi ja 

luopuu pakanuudesta. Kaikki täällä olevat islantilaiset tahtovat nyt antaa 

kastaa itsensä, ja me keksimme varmaan keinon Islannin käännyttämiseksi 

kristinuskoon. Täällä on monien mahtavien islantilaisten miesten poikia, 

ja heidän isänsä voivat olla sinulle suureksi avuksi tässä asiassa. Mutta 

Tangbrand käyttäytyi siellä samoin kuin täällä teidän luonanne, 

ylimielisesti, surmasi miehiä, eikä kansa siellä suvainnut sellaista 

menettelyä. 
122

 

 

Kuningas otti tämän puheen huomioon, jätti islantilaiset henkiin ja kastatti heidät 

kristinuskoon. 
123

 

 

Kristityt islantilaiset puhuvat viisaasti, vetoavat kuninkaan lupaukseen, kertovat 

muidenkin suostuvan kastetuiksi ja aikovat auttaa Olavia islannin käännyttämisessä. Se, 

että he mainitsevat mahtavien miesten pojista, on ehdotus heidän käyttämiseen 

neuvotteluvalttina panttivankeina. He myös puolustavat Tangbrandin saamaa huonoa 

kohtelua hänen omalla ylimielisyydellään ja väkivaltaisuudella. Snorri kuvaa näiden 

kristittyjen islantilaisten siis käyttäytyvän järkevästi, suostuttelevasti ja puolustavan 

kansan reaktioita kristillistämistä vastaan. 

 

Ennen tätä välikohtausta saaga kertoo samojen islantilaisten saapumisesta kuninkaan 

talvenviettopaikkaan Nidarosiin. Kristinuskoon jo Islannissa kääntyneet tulivat 

mielellään kuninkaan luo ja heidät otettiin hyvin vastaan, kun taas pakanat yrittivät 

välttää kohtaamisen: 

 

Ne islantilaiset, jotka olivat laivojen päälliköitä ja pakanoita, yrittivät 
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purjehtia pois kuninkaan tultua kaupunkiin, sillä he olivat kuulleet 

kuninkaan pakottavan kaikkia kääntymään kristinuskoon; mutta heillä oli 

vastatuulta, joka ajoi heidät takaisin Nidarholmin luo. 
124

 

 

Tämän jälkeen Olavi kieltää heitä lähtemästä.
125

 Islantilaiset otettiin sitten mukaan 

kristilliseen jumalanpalvontaan, ilmeisesti myös käännytystarkoituksessa: 

 

Nyt tuli Mikaelinmessu; sen viettoa kuningas piti hyvin tähdellisenä ja 

antoi lukea juhlallisen messun. Islantilaiset menivät sinne ja kuuntelivat 

kaunista veisuuta ja kellojen soittoa, ja kun he tulivat takaisin laivoille, 

jokainen kertoi mitä oli pitänyt kristittyjen palvontamenoista. Kjartan 

ylisti niitä, mutta useimmat muut moittivat. 
126

 

 

Kuningas Olavi pyytää tämän jälkeen Kjartania kääntymään kristityksi, mihin hän 

suostuu jos näin saavuttaa kuninkaan ystävyyden, ja näin tapahtuu. Seuraavana päivänä 

Kjartan koko seurueineen kastetaan, ja he käyttävät valkoisia vaatteita koko vierailunsa 

ajan ja kuningas on heille hyvin suopea.
127

 Islantilaisten saapumisen kuvauksellaan 

Snorri kuvaa islantilaisten kaksijakoista suhtautumista tähän uuteen uskontoon. Osa 

yrittää välttää pakkokäännytystä ja lähteä pois, heidän siinä onnistumatta. Joku taas 

vaikuttuu kristinuskosta veisuineen ja kellonsoittoineen ja kääntyy siihen osin siksi että 

pääsee kuningas Olavin suosioon. Viittaus kääntyneiden valkoisiin vaatteisiin on sikäli 

erikoinen, että Snorri ei kuvaile tämäntapaisia yksityiskohtia saagoissa juuri ollenkaan. 

Valkoinen väri on ollut jo keskiajalla yleinen vaatetuksen väri papeilla ja joillain 

luostarikunnilla, ja puhtauden värinä se oli käyttökelpoinen kaikkina kirkollisina 

juhlapäivinä. Ainakin anglosaksit ovat käyttäneet väriä kääntymisen merkkinä, sillä he 

ovat pukeneet helluntaina kastetut valkoisiin vaatteisiin
128

 joten Snorri ehkä haluaa 

nämä kastepaidat mainitsemalla korostaa näiden islantilaisten todellista kääntymistä 

kristityiksi.  

 

Islannin lopullinen kääntyminen kristinuskoon esitetään saagassa myöhemmin lyhyesti 
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ja suoraviivaisesti Olavi Trygvenpojan ottaessa jälleen liikkeellepanevan roolin: 

 

Sitten hän lähetti Gissur Valkoisen ja Hjalte Skeggenpojan Islantiin 

julistamaan kristinuskoa ja antoi heidän seurakseen matkalle papin, jonka 

nimi oli Tormod, sekä muita hengenmiehiä, mutta pidätti panttivankeina 

ne neljä islantilaista, joita piti huomattavimpina – Gissurin ja Hjalten 

matkasta kerrotaan että he tulivat Islantiin ennen yleiskäräjiä, menivät 

käräjille, ja näillä käräjillä määrättiin kristinusko lailla maan uskonnoksi. 

Samana kesänä kastettiin maan koko väestö. 
129

 

 

Tämä on saagan viimeinen viittaus Islantiin. Saagan mukaan Olavi Trygvenpoika siis 

aloitti islantilaisten käännyttämisen pappi Tangbrandin avulla, käännyttää luokseen 

tulleita islantilaisia, ottaa heitä panttivangiksi, ja lähettää toisen käännytysretkikunnan 

joka onnistuu käännyttämään koko Islannin kristinuskoon. Voisi kuvitella, että Snorri 

itse islantilaisena olisi kertonut tästä prosessista laajemminkin. Are Frode
130

, josta 

Snorri kertoo esipuheessaan, oli kirjoittanut Islendingabok- nimisen saagan vuosina 

1122–1133
131

, jossa Islannin historiaa ja sen kääntymistä kristinuskoon käsitellään 

paljon laajemmin kuin Heimskringlassa. Muut Islannin kääntymisestä kertovat 

historiallisina lähteinä käytetyt tärkeimmät saagat Kristni saga ja Olafs saga 

Tryggvasonar en mesta
132

 on kirjoitettu vasta vuoden 1300 tienoilla, joten niitä Snorri ei 

ole voinut käyttää lähteinään
133

.  

 

Islendingabokin kuvauksessa kääntymisen yksityiskohdat kerrotaan tarkasti. Pappi 

Tangbrandin käännytysretki pilkkarunoineen ja Olavin islantilaisia vastaan tehty uhkailu 

Norjassa ovat samansisältöisiä kuin Heimskringlassa, mutta yleiskäräjien tapahtumat 

löytyvät vain Islendingabokista. Ari kertoo tyylistään poiketen seikkaperäisesti kuinka 

Althingissa käsiteltiin kristinuskoon kääntymistä. Vastakkain olivat jo kristityksi 

kääntyneet ja pakanauskontoa harjoittaneet islantilaiset. Tämä konflikti esitetään niin 

vakavaksi, että koko Islannin vapaavaltio, sen yhtenäisyys ja rauha olivat vaakalaudalla. 

Käräjien lainpuhuja, pakanauskontoa yhä harjoittanut Torgeirr, sai tehtäväkseen etsiä 
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ratkaisun tähän tilanteeseen. Hän vetäytyi vuorokaudeksi miettimään vastausta ”viitan 

alle”, jonka jälkeen hän esitti ratkaisuksi eräänlaisen kompromissin. Tässä puheessaan 

hän esitti kuinka vahingollista ja rauhaa uhkaavaa olisi noudattaa kahta eri lakia, ja 

tämän takia kaikkien tulisi kääntyä kristinuskoon. Kompromissina hän ehdotti, että 

tiettyjä pakanatapoja kuten hevosenlihan syöntiä ei kiellettäisi, ja pakanauhrit 

hyväksyttäisiin, kunhan ne tehtäisiin yksityisesti ilman todistajia. Tämä hyväksyttiin, ja 

kristinuskon tulo sinetöitiin ottamalla se mukaan lakeihin vuonna 1000. 
134

 

 

Snorri siis sivuuttaa tämän tarinan lauseella ja näillä käräjillä määrättiin kristinusko 

lailla maan uskonnoksi. Yksinkertainen selitys tälle on se, että hän ei nähnyt tarvetta 

Islendingabokin tarinan toistamiselle tai kopioimiselle. Sen sijaan hän keskittyi 

saagassaan tähän tapahtumaan Olavin näkökulmasta, jolloin vain lopputulos, eli 

käännyttämisen näennäinen onnistuminen oli tärkeää. Heimskringlan versiossa ainoa 

yksityiskohta, jonka takia kääntymistä voi pitää loogisena, on panttivankien pito. 

Islendingabokissa taas tärkeimmäksi nousee yleiskäräjien lainpuhuja Torgeirr, jonka 

viitan alla mietiskelyn jälkeinen kompromissihakuisuus ja puhujanlahjat nousevat 

pääosaan. Tarina viitan alle vetäytymisestä on myöhemmin tulkittu myös pakanalliseksi 

shamanistiseksi rituaaliksi, jossa Torgeirr sai yliluonnollisen vastauksen pulmaansa, ja 

jota pakanoiden oli uskomustensa takia noudatettava
135

. Snorri ei myöskään mainitse 

Islantia käännyttämisen takia uhannutta konfliktia, vaan hänen ilmauksensa jättää 

avoimeksi yksityiskohdat ja lain takana olleen yksituumaisuuden tai ristiriitaisuuden.  

 

Onko Snorri näillä valinnoillaan pyrkinyt vaikuttamaan yleisönsä mielipiteisiin? Onko 

hän vain halunnut keskittyä Norjan tapahtumiin ja ajatellut Islannin kääntymisen 

yksityiskohtien kirjoittamisen olleen turhaa Islendingabokin toistoa ja tarinalliselle 

sivuraiteelle eksymistä? On kirjoittajan motiivi ollut mikä tahansa, vaikuttavat 

kertomatta jättämiset tässä tapauksessa selvästi lukijan käsityksiin Islannin 

tapahtumista. Se, että Snorri kertoo koko Islannin ottaneen kasteen jättää kertomatta 

sen, että joidenkin pakanatapojen harjoittaminen yhä jatkui ja yksityinen vanhojen 

jumalten palvonta sai jatkua. Lukija saa käsityksen, että Islanti hyväksyi kristinuskon 

lailla ilman konfliktia ja islantilaiset kääntyivät samantein kristityiksi. 
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Vaikka saaga ei käsittele Islannin kääntymistä tämän enempää, jatkaa Snorri aiheen 

käsittelyä Olavi Pyhän saagassa. Olavi Pyhän saaga on kirjoitettu itsenäiseksi teokseksi 

ennen muita Heimskringlan saagoja, mutta sen maininnat Islannista eivät ole 

ristiriidassa Olavi Trygvenpojan saagan tai Islendingabokin kuvauksien kanssa. Norjan 

kuninkuuden jo saavuttanut Olavi Pyhä tiedustelee tässä katkelmassa muutamalta 

luonaan olevalta islantilaiselta heidän maansa ja muiden norjalaisten asuttamien saarten 

oloista ja kristillisyydestä: 

 

Kuningas Olavi tiedusteli heiltä miten kristinusko säilyi Islannissa. Hänen 

mielestään ei sen laita ollut läheskään hyvin, sillä he kertoivat hänelle 

kristinuskon tilasta siellä että laki salli syödä hevosenlihaa, panna 

heitteille lapsia ja tehdä vielä paljon muuta, mikä soti kristinuskoa 

vastaan. -- Saamistaan vastauksista hän päätteli ettei asiantila ollut 

läheskään hyvä. 
136

 

 

Islannin kääntymiseen liittyneeseen kompromissiin siis viitataan epäsuorasti vasta Olavi 

Pyhän saagassa. Tämä kuvaus viimeistään paljastaa sen, että Snorri on tiennyt hyvin 

Althingilla tehdyn päätöksen sisällön, mutta jättänyt sen Olavi Trygvenpojan saagassa 

kertomatta. Olavi ei selvästikään hyväksy pakanatapojen harjoitusta kristityssä maassa, 

vaan hän myöhemmin saagassa ryhtyy toimeen Islannin lopullista kristillistämistä 

varten. Jälleen kerran Norjan kuningas delegoi mertentakaisen käännytystyön muille 

Islantiin meneville merenkävijöille: 

 

Kuningas Olavi lähetti sanan ja tunnusmerkin Hjalte Skeggenpojalle ja 

kutsui hänet luokseen. Hän lähetti terveisensä laamanni Skaftelle ja muille 

miehille, joilla oli suuri vaikutusvalta Islannin lainsäädännössä, kehottaen 

heitä poistamaan laista kaiken, mikä hänestä näytti olevan eniten 

ristiriidassa kristinuskon kanssa. Hän lähetti ystävällisiä sanoja myös 

kaikille Islannin miehille yhteisesti.
137

 

 

Tämän retken ilmeisen onnistunut lopputulos kerrotaan kuin ohimennen paljon 

myöhemmin saagassa:  
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Kuningas Olavi oli lähettänyt kirkon rakennushirret Islantiin, ja tämä 

kirkko rakennettiin Tingvoldeniin, jossa yleiskäräjät pidetään. Hän oli 

lähettänyt samalla kertaa ison kellon, joka on siellä vielä nyt. Tämä 

tapahtui sen jälkeen kun islantilaiset olivat muuttaneet lakiansa ja 

saattaneet voimaan kristillisen oikeuden kuningas Olavin antaman neuvon 

mukaisesti. 
138

 

 

Olavi Pyhän ”kehotus” näyttää siis johtaneen lakien muuttamiseen yhä kristinuskoon 

yhteensopivammiksi. Snorri ei kerro taaskaan kuinka nämä kehotukset on otettu 

vastaan, vaan kertoo vain lopputuleman. Jos kristinuskon hyväksyminen islantilaisten 

uskonnoksi herätti runsaasti vastustusta, ei asteittaisia muutoksiakaan todennäköisesti 

ole hyväksytty täysin ilman vastarintaa. Tutkimuksen mukaan Islannin kääntymisen 

jälkeisinä noin seitsemänä vuosikymmenenä jo pelkästään islantilaisten tietopohja tästä 

uudesta uskonnosta on ollut heikkoa, mutta maassa vierailleet ulkomaiset papit ja 

piispat edesauttoivat uskontoon perehdyttämistä ja sen juurruttamista. Aikaisemmin 

pakanauskonnon johtohahmoina toimineet päälliköt säilyttivät asemansa myös uudessa 

uskonnossa. He rakensivat maahan kirkkoja omalla kustannuksellaan ja näin katsoivat 

omistavansa ne, ja monesti alkoivat itse papiksi tai järjestivät siihen sitoutetun maaorjan 

tapaisen papin.
139

 

 

Sen sijaan, että kirjoittaja käsittelisi Islannin kristillistymisprosessia, hän näyttää jälleen 

kiinnostuvan maahan liittyneestä valtapoliittisesta aspektista. Snorri kertoo kuningas 

Olavin Pyhän Islantiin lähettämästä miehestä Toraren Nevjolvinpojasta, joka siellä 

yrittää ostaa erään ulkoluodon Norjan kuninkaan omistukseen. Vaikka Toraren esittää 

asiansa diplomaattisesti ja kertoo kuninkaan hyvästä tahdosta, ei hän onnistu 

tehtävässään. Islantilaiset mahtimiehet päättävät yhteistuumin että ulkoluodosta ei 

luovuta, mutta haluavat silti pitää hyvät suhteet Norjaan ja Olaviin. Myöhemmin he 

hieman epäluuloisina lähettävät poikiaan kuningasta tapaamaan, ja maiden suhteet 

pysyvät hyvinä. 
140
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Snorrin taipumus käsitellä valtataistelua muiden asioiden kustannuksella on tässä 

tapauksessa selvä. Kun Islannin kääntyminen ja kristillistyminen ohitetaan muutamalla 

lauseella, saa kysymys ulkoluodosta paljon suuremman käsittelyn, jossa esitellään 

kysymykseen liittyviä henkilöitä puheenvuoroineen. Tähän syynä voi olla 

kirjoitusajankohdan kysymykset samoista asioista: Norjan ja Islannin välisistä 

valtasuhteista ja Snorrin omasta suuresta roolista niissä omana aikanaan. Snorri ei ole 

kiinnostunut oikeasta ja väärästä tai ota kantaa kilpailevien tahojen parhaimmuuteen; 

sen sijaan hän kirjoittaa mahtimiehistä ja vallankäytöstä
141

. 

 

Kokonaisuudessaan Islannin kääntymisen ja kristillistymisen kuvaaminen Olavi 

Trygvenpojan ja Olavi Pyhän saagoissa näyttää neutraalilta, ei propagoivalta 

kertomukselta. Snorri esittelee jonkin verran kristillistämiseen liittyneitä ongelmia, 

mutta laittaa nämä osin nämä vastareaktiot väkivaltaisen käännyttäjäpappi Tangbrandin 

syyksi. Hänen tapauksessaan Snorri esittelee argumentteja puolesta ja vastaan; papin 

luonteenpiirteet tekevät islantilaisten vastareaktiot ymmärrettäviksi, toisaalta hänestä 

tehdyt pilkkarunot selittävät papin väkivaltaisia tekoja. Islantilaisten reaktioita ääneen 

puolustamaan päästetään kristittyjä islantilaisia, jotka Snorri kuvaa suostutteleviksi ja 

järkeviksi neuvottelijoiksi. Niinpä Heimskringla näyttää tuovan esille Islannin 

tapauksessa myös kristinuskoa vastustavia näkökantoja.  

 

Snorrin tasapuoliselta vaikuttava käsittely kuitenkin ontuu siinä lyhyessä käsittelyssä, 

jossa hän sivuuttaa kristinuskon hyväksymisen taustalla olleet konfliktin ja 

yhteiskunnan jakautumisen siemenet. Kirjoittaja jättää kertomatta yleiskäräjien 

tapahtumat ja esittää kääntymisen lopulta äärimmäisen suorasukaisesti. Kun Olavi Pyhä 

myöhemmin kuulee Islannissa yhä käytössä olleista pakanallisista tavoista, antaa Snorri 

ymmärtää, että näistä luovutaan hänen yksinkertaisesti kehottamalla. Ainakin Althingin 

tapahtumien kohdalla kyse on valikoivasta kertomisesta, jolla Snorri yksinkertaistaa 

osaa tarinasta. 

 

Yksinkertaistaminen on keino, jota propagandisti pyrkii käyttämään esittämään 

todellisuutta itselleen edullisella tavalla. Monimutkaiset asiat muutetaan näyttämään 

paljon todellisuutta yksinkertaisemmiksi, esimerkiksi sosiaaliset ongelmat esitetään 
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pienenä, yhteen asiaan keskittyvänä ongelmana.
142

 Islannin käännyttämisen 

kertomuksessa nämä ovat selvästi läsnä. Ainoa ongelma, mihin Snorri viittaa 

ensimmäisessä Islannin käännytysretkessä ja sen osittaisessa epäonnistumisessa, on 

rajattu käännyttäjän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja konflikteihin. Monimutkainen 

asia, tässä tilanteessa vanhojen lakien, tapojen ja uskomusten noudattamisen 

hylkääminen uuden uskonnon tieltä, on esitetty yhden miehen matkana joka päättyi 

kolmen miehen surmaan. Kun islantilaiset puolustavat kansansa reaktioita 

käännyttäjäpappia kohtaan, eivät he viittaa kristinuskoon kääntymisen esteenä muuhun 

kuin hänen huonoon käytökseensä.  

 

Toinen yksinkertaistaminen on Islannin kääntymisen, ja myöhemmin lakien 

muuttaminen uskontoon sopiviksi, esittäminen muutamalla lauseella. Tapahtumien 

taustatarinat konflikteineen jätetään kertomatta, ja näin Snorri rakentaa niistä 

yksinkertaistetun suoraviivaisen kuvauksen. Diskurssina on se, että Norjan kuninkaat 

halusivat käännyttää Islannin kristinuskoon, ja omilla toimillaan onnistuivat siinä melko 

helposti. Vaikka muutamia merkkejä tämän vastustamisesta ilmeni, ne olivat yksittäisiä 

ja lopulta mitättömiä. Olavi Trygvenpojan toiminta johti siihen, ettei islantilaisilla ollut 

muita vaihtoehtoja, ja niinpä kääntyminen oli väistämätöntä.  

 

Miksi Snorri on kuvannut Islannin kristillistämisen näin? Se, että Snorri kuvaa 

käännyttämisen Olavi Trygvenpojan vallankäyttönä ja myöhempi kertomus 

epäonnistuneesta ulkoluodon ostamisesta kielii siitä, että kirjoittaja on yksinkertaisesti 

ollut kiinnostuneempi tarinan mahtimiesten politikoinnista ja vallankäytöstä. 

Kristillistämisen inhimillinen ja yhteiskunnallinen puoli jää tyystin käsittelemättä. Joko 

se on nähty tarinaan kuulumattomana turhana sivujuonteena, tai sitten kirjoittaja ei ole 

halunnut korostaa käännyttämisen suurta vastustusta ja yhteiskunnan kahtiajakoa. 

Snorrin kristitty aikalaisyleisö ei ehkä ollut otollisin kohde, jolle kertoa esi-isien 

vastahakoisesta käännyttämisestä ja sisällissodan uhkasta. Jossain määrin 

propagandistisia kirjallisia keinoja käyttäen pakanallinen menneisyys on haluttu kuitata 

lyhyesti mainitsemalla siihen kuuluvista tavoista, ja kristinuskon tulo on muutamasta 

vastoinkäymisestä huolimatta ollut Islannissa yksinkertainen muutos luonnolliseksi 

koettuun kirjoitusajankohdan asiaintilaan. 
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Snorri on todennäköisesti käyttänyt saagakirjallisuutta myös omien valtapoliittisten 

tarkoitusperiensä ajamiseksi. Kristinssonin mukaan Egilin saaga, joka on melko 

varmasti Snorrin teos, toimi kirjoittajan valtapyrkimysten välineenä. Snorri on siinä 

muuttanut aikaisempien saagojen tietoja omien maanomistusoikeuksiensa 

laajentamiseksi yksinkertaisesti aikaisempia rajoja siirtämällä itselleen edullisella 

tavalla.
143

 Egilin saagalla ja muilla muiden islantilaisten luomilla perhesaagoilla on mitä 

ilmeisemmin ollut myös toinen käytännöllinen tehtävä: luoda yhtenäisyyttä ja 

solidaarisuutta Islannille tai tietyille alueille. Kristinsson on myös tulkinnut näiden 

olleen tietynlaista kritiikkiä yhteiskunnallisille oloille ja valtajärjestelmälle, missä elämä 

erilaisten päälliköiden johtamilla alueilla johti usein konflikteihin ja sekasortoon. 
144

 

Tätä taustaa vasten Snorrin työ Heimskringlassa on oikeastaan vain jatkoa hänen 

politiikalleen Islannissa, ja saagakirjallisuuden yleiselle trendille luoda yhtenäisyyttä 

Islannille. Snorri ja muut päälliköt tiesivät saagakirjallisuuden potentiaalin lisätä tai 

turvata valta-asemia, ja käyttivät sitä tilaisuuden tullen hyväkseen. Niinpä Islannin 

kristillistämistä kuvatessaan Snorri on propagoinut yhteisen ja ristiriidattoman 

islantilaisen identiteetin puolesta, eikä halunnut saagoillaan aiheuttaa yhteiskunnallista 

levottomuutta. 

 

1.3. Olavi Haraldinpojan tarina kansallispyhimysmyyttiä vahvistavana propagandana  

 

Olavi Haraldinpoika eli Olavi Pyhä oli historiallisesti merkittävä Norjan kuningas. 

Hänen valtakautensa Norjassa käsitti vuodet 1016–1028 hänen hallitessa edeltäjiään yhä 

suurempaa aluetta Tanskan kuninkaan vastustuksesta huolimatta. Hän laajensi 

kristinuskon vaikutusta maassa edelleen ja hänestä tehtiin pian kuolemansa jälkeen 

Norjan suojeluspyhimys, jolloin hän sai lisänimensä Pyhä.
145

 Snorri Sturluson kirjoitti 

Olavi Pyhän saagoistaan ensimmäisenä, jonka jälkeen hän jatkoi työtä täydentäen 

kuninkaiden tarinoita muilla Heimskringlan saagoilla
146

. Kuten Olavi Trygvenpojan 

kohdalla, ei myöskään Olavi Haraldinpoika ole todennäköisesti ollut Harald 
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Kaunotukan jälkeläisiä ja osa tämän dynastiaa vaikka saagat näin väittävät
147

. Saaga 

kuvaa Olavi Pyhän merkittävimpänä Norjan käännyttäjänä Olavi Trygvenpojan ohella, 

mutta keskittyy tarinallisesti muiden kuningassaagojen tavoin valtataisteluun 

kuninkaiden ja jaarlien välillä.  

 

Olavi Pyhän saaga on Heimskringlassa suoraa jatkoa Olavi Trygvenpojan saagalle. 

Tämä parisataasivuinen tarina kertoo nimihenkilönsä koko elämän ja päätymisen 

pyhimykseksi. Saagan alussa hyväosainen ja nuori Olavi, Harald Harmaaturkin poika, 

lähtee miehineen viikinkiretkille merille ja kerää kuuluisuutta ja rikkautta voittojensa 

myötä. Vuonna 1015 hän palaa Norjaan tavoitteenaan maan kuninkuus, oikeutuksenaan 

kaukainen sukulaisuus maata noin sata vuotta aiemmin hallinneeseen Harald 

Kaunotukkaan. Hän onnistuu tavoitteessaan ja saa anastettua vallan Eerik- jaarlilta. 

Kuninkaana hän keskittyy vakiinnuttamaan valtaansa myös Norjan sisäosissa ja 

käännyttämään suuresti pakanallista kansaansa kristinuskoon. Tanskan kuningas Knuut 

Suuri kuitenkin valloittaa maan vuonna 1028, jolloin Olavi joutuu pakenemaan. Olavi 

Haraldinpoika kuitenkin yrittää vallata maansa takaisin vuonna 1030, mutta hän kaatuu 

valtavaksi kuvatussa Stiklestadin taistelussa. Jo eläessään kristitty Olavi oli tehnyt 

joitain ihmeitä, mutta hänen kuollessaan niitä tapahtuu vielä enemmän, minkä vuoksi 

hänet nostetaan pian kuolemansa jälkeen pyhimykseksi.
148

 Heimskringlan 

seuraavissakin saagoissa Olavi esiintyy, tosin jumalallisena ilmestyksenä ja 

pyhimyksenä.  

 

Millä tavoin Snorri kuvaa Olavi Pyhän tarinassa kristillistämistä? Eroaako se aiempien 

saagojen kuvauksista? Miten Olavi Pyhän kuvaa pyhänä miehenä ja pyhimyksenä on 

saagassa rakennettu ja vahvistettu? Millaista diskurssia Snorri luo Olavin elämästä 

kristillistäjänä ja millaisia propagandistisia keinoja hän siinä käyttää? 

 

Vaikka Olavi Haraldinpoika on saagassaan alusta asti kastettu mies, tapahtuu hänen 

kohdallaan samantapainen muutos ryöstelevästä viikingistä kristinuskoa lähettäväksi 

kuninkaaksi kuten Olavi Trygvenpojalla. Hänen kastamisensa mainitaan jo Olavi 

Trygvenpojan saagassa, jolloin Olavi jo Norjan kuninkaan asemassa pitää tulevaa Olavi 
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Pyhää kasteella 
149

. Tämä on todistettu myöhemmin lähes varmasti keksityksi tarinaksi, 

sillä aikalaislähteiden perusteella hän kääntyi kristityksi retkillään Rouenissa 

Normandiassa vuonna 1013 tai 1014. Olavi Pyhän kastaminen edeltävän kuninkaan 

toimesta onkin ajateltu olevan viittaus Jeesuksen kastamiselle Johannes Kastajan 

toimesta Raamatussa. Tämä voi viitata myös siihen, kuinka Olavi Trygvenpoika 

tavallaan aloittaa Norjan käännyttämisen, ja hänen seuraajansa Olavi Haraldinpoika 

saattaa sen päätökseensä.
150

  

 

Käännekohta Olavi Pyhän elämässä esitetään jo hänen saagansa alkuvaiheessa. Hänen 

tulevaisuudensuunnitelmansa muuttuvat yliluonnollisen ilmestyksen myötä hänen yhä 

ollessaan viikinkiretkillä: 

 

-- kuningas Olavi näki merkillisen unen. Juhlallinen ja voimakas ja 

samalla pelottava mies tuli hänen luokseen, puhui hänelle ja kehotti häntä 

olemaan lähtemättä kaukaisiin maihin - ”lähde takaisin omille maillesi, 

sillä sinusta on tuleva Norjan kuningas ikuisiksi ajoiksi”. Kuningas Olavi 

tulkitsi tämän unen niin, että hän tulisi maan kuninkaaksi ja että hänen 

jälkeläisensä hallitsisivat sitä myöhemmin pitkän ajan.
151

 

 

Pian tämän jälkeen Olavi suuntaa takaisin Norjaan maata valloittamaan. Kun Olavi 

Trygvenpojan kääntyminen tietäjän luona oli hänen käännekohtansa, on tämä ilmestys 

Olavi Haraldinpojan käännekohta; sysäys joka johtaa hänet kohti Norjan kuninkuutta. 

Snorri ilmeisesti olettaa lukijan tulkitsevan tämän juhlallisen ja voimakkaan miehen 

kristinuskon Jumalaksi, joka näin lähettää Olavin täyttämään kohtalonsa ”Norjan 

ikuisena kuninkaana”. Tällä kohdalla Snorri näyttää luovan myyttisen ja jumalallisen 

tarkoituksen, oikeutuksen ja motiivin Olavi Pyhän myöhemmälle Norjan 

valloittamiselle, yhdistämiselle ja käännyttämiselle.  

 

Ensimmäinen viittaus Olavi Pyhän kristillisyydestä esitetään kun hän saapuu takaisin 

Norjaan:  
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Kun he nousivat saarelle, kuningas astui toisella jalallaan paikkaan, jossa 

oli liejua, ja polvistui toiselle jalalleen. Hän sanoi: ”Nyt minä kukistuin.” 

Rane vastasi: ”Et kukistunut, kuningas, vaan astuit jalkasi lujasti 

maahan.” Kuningas hymyili ja sanoi: ”Voi niin olla, jos Jumala suo.”
152

 

 

Jälleen Snorri sepittää päähenkilölleen dialogia, jolla hänen kuvataan olleen tehtävällä 

Jumalan alamaisena ja huomassa. Tämä lyhyt ote on kuvaava myös Snorrin 

kirjailijankyvyistä; samaan kappaleeseen on upotettu hyväntahtoista huumoria, 

vertauskuvallisuutta, henkilönkuvausta ja viittaus Olavin sisäisiin motiiveihin.  

 

Monien vaiheiden ja taisteluiden jälkeen Olavi Pyhä vakiinnuttaa valtaansa, päihittää 

vastustajansa ja saavuttaa kuninkaanarvon asettuessaan Nidarosiin
153

. 
154

 Olavin 

kerrotaan rakentaneen Nidarosiin kuninkaankartanon lisäksi myös kirkon, ja hänen 

seurueeseen kuului piispa Grimkel pappeineen. Hänen rutiineihinsa kerrotaan 

kuuluneen aamukirkon messussa käynti ja sovun ylläpito. Hän jatkoi maan 

kristillistämistä myös lakien säätämisen kautta: 

 

Hän muokkasi lakeja kaikkein viisaimpien miesten neuvon mukaisesti, otti 

pois tai lisäsi, missä sen näytti hänestä tähdelliseltä. Kristillisen oikeuden 

hän sääti piispa Grimkelin ja muiden pappien avustamana pitäen mitä 

tarkimmin huolen siitä, että poistettiin pakanuus ja sellaiset vanhat tavat, 

jotka hänestä näyttivät olevan ristiriidassa kristinuskon kanssa. 

Talonpojat hyväksyivät nämä kuninkaan antamat lait.
155

 

 

Kuninkaaksi päästyään Olavi Haraldinpoika otti siis tehtäväkseen kristinuskon 

vakiinnuttamisen ja yhteiskunnan muokkaamisen sen oppien mukaiseksi. Pakanuutta ja 

siihen kuuluvia vanhoja tapoja ei eritellä, ja Snorri esittää että talonpojat 

yksinkertaisesti hyväksyivät nämä muutokset. Saagassa kuitenkin mainitaan, että 

Islannissa, Orkneysaarilla, Hjaltlandissa ja Färsaarilla kristinuskon noudattaminen ei 

ollut kuningas Olavia miellyttävällä tolalla
156

. 
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Saaga kuvailee, kuinka Olavi vakiinnuttaa valtaansa Norjassa ja samalla varmistaa, että 

sen asukkaat ovat todella omaksuneet kristinuskon. Hän purjehti pitkin rannikkoa, piti 

käräjiä talonpoikien kanssa ja luetutti kristillistä lakia käskyineen. Snorri kertoo, että 

Olavia edeltäneet jaarlit olivat antaneet talonpoikien menetellä kristinuskon suhteen 

mielensä mukaan ja vaikka rannikkoseudun väki oli kastettu, eivät he tunteneet 

kristillistä lakia. 

 

Ylemmissä laaksoissa ja tunturiseuduilla oli kansa laajalti pakanallista, 

sillä niin pian kuin rahvas sai tehdä mitä halusi, ihmisten mieliin juurtui 

uskon asioissa kiinteimmin se, mitä he olivat lapsuudessa oppineet. Niitä, 

jotka eivät tahtoneet noudattaa kuninkaan käskyä kristinuskosta, sekä 

mahtavia että vähäväkisiä, hän uhkasi rangaista ankarasti. Kuningas 

Olavi otettiin nyt kuninkaaksi kaikilla laillisilla käräjillä koko maassa, 

eikä kukaan häntä vastustanut. 
157

 

 

Tämän käännytys- ja kristinuskon juurrutusmatkan kuvaus on hyvin neutraali. Matkan 

onnistumista kuvaa vain se, että Olavi hyväksyttiin eri käräjillä kuninkaaksi, mutta 

kristillistämisen vaikutukset sivuutetaan. Mielenkiintoisesti Snorri näyttää myös 

ymmärtävän pakanallista uskoa harjoittavia ihmisiä, sillä hän selittää kuinka lapsena 

opittu uskonto on ihmisessä tiukasti kiinni. Tämä kohta on nostettu usein esimerkkinä 

siitä, kuinka Snorrilla näyttää kirjoittajana olevan psykologista silmää
158

. Vaikka kukaan 

ei vastustanut Olavin valintaa kuninkaaksi, on hän joutunut ainakin uhkailemaan 

kristinuskoa vastustavia tahoja. Vastustuksen määrää, vaikutusta tai uhkailujen 

toteuttamista Snorri ei tässä kohtaa kuvaile.  

 

Käännytyskäytännöt ja kuvaukset ovat hyvin samankaltaisia kuin Olavi Trygvenpojan 

saagassa: 

 

Hän tutki miten asukkaat noudattivat kristinuskon käskyjä; siellä, missä 

korjaukset näyttivät hänestä tarpeellisilta, hän opetti heille oikeita tapoja 

ja määräsi ankaria rangaistuksia, jos olisi sellaisia, jotka eivät suostuneet 
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luopumaan pakanuudesta: toisia hän karkotti maasta, antoi silpoa toisten 

kädet tai jalat tai sokaista heidät, toisia taas hirttää tai mestata, eikä 

jättänyt rankaisematta ketään, joka ei tahtonut palvella Jumalaa. 
159

 

 

Näin Olavin kerrotaan miehineen kulkeneen pitkin Norjan syrjäisiä seutuja kansaa 

käännyttäen. Snorri kertoo myös, että hän hankki väestölle pappeja eri paikkakunnille. 

160
 Tarinassa näitä käännytysretkiä kuvataan myös myöhemmässä vaiheessa 

samantapaisesti rangaistuksista mainiten, mutta yleensä yksityiskohtiin menemättä
161

. 

Olavin käännytystyö kuvataan hyvin selkeästi: hän kulki pitkin maataan varmistaen 

kansansa kristillisyyden ja tarvittaessa käytti julmiakin keinoja pakanoita käännyttäessä, 

ja pyrki juurruttamaan uutta uskontoa järjestämällä pappeja syrjäseuduille. Näistä 

kuvauksista on vaikea löytää muuta asenteellista kuin kristinuskon nimeäminen 

”pyhäksi uskoksi”.  

 

Snorri kuitenkin kertoo tarkemmin kahdesta käännytysretkestä pakanoita vastaan. 

Ensimmäisessä tarinassa Olavi saa tietää että Sisä-Trondhjemissa yhä pidetään talviöinä 

pakanallisia pitoja uhreineen hyvän sadon varmistamiseksi. Talonpoikien johtaja Olve 

valehtelee Olaville ja kiistää heidän pitäneen pakanajuhlia. Kun Olavi saa lopulta 

varman tiedon siitä että juuri Olve järjestää näitä pitoja, kostaa hän talonpojille 

surmaten ja vangiten heitä ja ryöstäen heidän pitoja varten kerätyt tarvikkeet ja muuta 

omaisuutta. Osan pakanoista hän karkotti, toiset antoi silpoa ja toiset vaati maksamaan 

sakkoja. Lopulta hän käännyttää pakanallisten alueiden asukkaat ”oikeaan uskoon”, 

asettaa virkaan pappeja ja vihkii käyttöön kirkkoja.
162

 Parissa lyhyessä kuvauksessa 

Olavi uhkaa sodalla ja hävityksellä kristinuskoa vastustavia, ja heidän lopulta 

kääntyessään hän ottaa heidän poikansa panttivangeiksi
163

. 

 

Toisessa pidemmässä kuvauksessa Snorri kertoo jälleen pakanoiden yhdessä tuumin 

vastustavan kristinuskoa ja heidän kokoavan suuren sotajoukon Olavin joukkoa vastaan. 

Olavi voittaa nämä helposti ja pakanat pakenevat, minkä jälkeen he joutuvat 

neuvottelemaan kuninkaan kanssa. Monien vaiheiden jälkeen Olavi saa oveluudellaan 
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pelästytettyä pakanat ja vakuutettua heidät kristinuskon Jumalan voimasta, jolloin 

heidät kastetaan ja he rakennuttavat alueelleen kirkon. 
164

 Tarina esittää kuinka Olavi 

mieluiten käännyttää kansaansa ilman verenvuodatusta neuvotellen ja oveluuttaan 

käyttäen. 

 

Snorri ei siltikään vaikene kristillistämisen raa´asta pakkokäännytyksestä. Hän 

mainitsee vastarinnasta, johon pakanat ryhtyvät, mutta jonka Olavi aina lopulta voittaa. 

Kuninkaan otteet esitetään myös julmina, mutta tasavertaisesti vähäarvoisiin ja korkea-

arvoisiin ulottuvina. Raakoja tekoja ei kuitenkaan kuvailla kovin yksityiskohtaiseksi, 

eikä niiden tekijäksi aseteta itse Olavi Pyhää, toisin kuin Olavi Trygvenpojan saagassa, 

jossa päähenkilön itse kuvaillaan kiduttaneen pakanallisia vihollisiaan
165

. 

 

Olavi Pyhän käännyttäminen esitetään saagassa narratiivina, jossa hän kaikin keinoin 

pyrkii ja onnistuu käännyttämään usein vastahakoisetkin pakanalliset alueet. Kuten 

Bagge on todennut, Olavi Pyhälle jää käännytettäväksi kuitenkin vain kaukaisempia, 

sisämaassa sijaitsevia vähäväkisempiä alueita
166

. Kristillistämistä edistämään Olavin 

kuvataan asettaneen alueille pappeja ja rakennuttaneen kirkkoja, mutta kirkonmiesten 

työtä ei sen enempää kuvailla, vaan kunnian käännytystyöstä saa kuningas Olavi. 

 

Olavin suuruutta ja myöhempää pyhyyttä vakuutellaan lukijalle monin keinoin. Sen 

lisäksi, että hänen menestystarinansa Norjan valloittamisessa, vihollisten kukistamisessa 

ja kansan käännyttämisessä kuvataan voitosta voittoon kulkevana tarinana, kuvailee 

kirjoittaja myös Olavin henkilökohtaisia ominaisuuksia ja kristillisyyttä myönteisellä 

tavalla. Tyypillisen suurmiehen kuvailun Snorri ilmaisee Olavin kohdalla näin: 

 

Olavi oli hyvin perehtynyt moniin ruumiinharjoituksiin, osasi käyttää 

taitavasti jousta ja oli hyvä uimari, parempi keihäänheittäjä kuin kukaan 

muu, kätevä ja osaava kaikissa käsitöissä, sekä itse niitä suorittaessaan 

että valvoessaan toisten suorituksia. Häntä sanottiin Olavi Vahvaksi. 

Puheissaan hän oli rohkea ja älykäs, varhain kehittynyt ruumiinvoimiltaan 

ja ymmärrykseltään, kaikkien sukulaistensa ja tuttaviensa suosima, 
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kilpailunhaluinen leikeissä, ja tahtoi aina olla kaikkia muita etevämpi, 

niin kuin hänen tulikin olla asemansa ja sukuperänsä vuoksi. 
167

 

 

Toinen pyhimyselämänkertaa rakentava tapa on kuvailla Olavi Haraldinpojan 

henkilökohtaista kristillisyyttä. Aluksi kristinuskon harjoittaminen näkyy tekstissä vain 

käännyttämisenä ja kirkkojen rakentamisena, mutta Snorri kertoo tekstinsä lomassa 

myös Olavin käyvän erilaisissa kirkollisissa tilaisuuksissa kuten messuissa
168

. Olavin 

kerrotaan myös rukoilevan: yhdessä kohdassa hän rukoilee koko yön saadakseen 

Jumalan armoa ja turvaa seuraavan päivän koitoksessaan pakanoita kohdatessaan
169

.  

 

Olavi Pyhän kristillinen puoli kuitenkin korostuu tarinan loppupuolella, jolloin Olavi on 

menettänyt asemansa Norjan kuninkaana Tanskan kuningas Knuutille ja asuu 

maanpaossa vihollisiaan vältellen. Hänen pyhyyttään aletaan esittää tarinassa 

konkreettisesti, ihmetekojen kautta. Näistä lukuisista tarinan loppupuolelle sijoittuvista 

ihmeistä ensimmäisiä on kuolemansairaan lapsen parantaminen: 

 

Kuningas tarttui nyt molemmin käsin pojan kaulaan ja puristi paisetta 

kauan, kunnes poika avasi suunsa. Kuningas otti leipää, murensi sen ja 

pani muruset ristin muotoon kämmenelleen; sitten hän pisti ne pojan 

suuhun, ja poika nieli ne. Siitä hetkestä lakkasi paise poikaa vaivaamasta 

ja hän tuli täysin terveeksi muutamassa päivässä. -- Mutta kun kuningas 

Olavin tekemät ihmeet tulivat sitten yleisesti tunnetuiksi, tätäkin tapausta 

pidettiin todellisena ihmeenä.
170

 

 

Muita ihmeitä on Olavin käyttämän lähteen muuttuminen parantavaksi, pilatun pellon 

muuttuminen erinomaiseksi sadontuottajaksi, oikeaan osuva ennustaminen ja auringon 

häviäminen taivaalta kesken Stiklarstadin taistelun.
171

 Kuninkaan näkemässä näyssä 

Olavi Trygvenpoika ilmestyy hänelle ja kehottaa häntä valloittamaan Norjan takaisin, 

sillä hänellä on siihen Jumalan antamaa voimaa ja jumalallinen oikeutus
172

. Snorri luo 
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näin kuvaa Olavista pyhänä miehenä, jota Jumala ihmetekojen kautta auttaa. Olavi 

Trygvenpojan yliluonnollinen opastaminen taas vahvistaa mielikuvaa Norjan 

käännyttäjäkuninkaiden dynastian jatkuvuudesta. Olavin takia tapahtuneet 

kuolemanjälkeiset ihmeet ovat vielä ihmeellisempiä, sillä hänen verensä parantaa haavat 

ja antaa sokealle näön takaisin, hänen ruumiinsa ei mätäne, vaan jatkaa hiusten ja 

kynsien kasvamista, ja hänen ruumiinsa ääreltä rammat poistuivat terveinä ja niin 

edelleen
173

. Saagatutkija JÓNAS KRISTJÁNSSONIN mukaan Snorri ei kirjoita 

selkeistä Olavin eläessä tekemistä ihmeistä, vaan jättää niiden yliluonnollisuuden 

jossain määrin avoimeksi, mutta sen sijaan tulkitsee kuoleman jälkeiset räikeät 

tapahtumat ihmeiksi.
174

 Tulkitsee nämä tapahtumat miten haluaa, on selvää, että nämä 

kuvaukset vahvistavat käsitystä Olavin pyhyydestä.  

 

Olavi Pyhän ihmeet jatkuvat myös Heimskringlan myöhemmissä saagoissa. Hänen 

ruumiinsa aiheuttaa ihmeitä enimmäkseen parantavalla tavalla
175

, mutta myös 

aktiivisena auttavana ilmestyksenä. Erästä pakanoiden kidutettavana ollutta ja vangittua 

kristittyä miestä hän auttaa pääsemään pakoon kun tämä pyytää Jumalaa ja Olavi Pyhää 

apuun: 

 

Seuraavana yönä hän oli unessa näkevinään vieressään seisovan 

keskikokoisen miehen, joka sanoi hänelle: ”Kuule sinä miesparka, miksi et 

nouse?” Hän vastasi: ”Herra, kuka sinä olet?” – Olen kuningas Olavi, 

jota huusit avuksesi.” – ”Oi hyvä herra, nousisin mielelläni, jos voisin, 

mutta olen tässä kahlehdittuna ja sidottuna yhteen näiden toisten vankien 

kanssa.” Vieras sanoi nyt hänelle: ”Nouse nopeasti äläkä pelkää; olethan 

nyt vapaa”! 
176

 

 

Mies juoksee pakoon, minkä jälkeen Olavi Pyhä myös suojelee ja parantaa hänet 

terveeksi.
177

 Myöhemmin Pyhä Olavi ilmestyy ja parantaa erään pahoinpidellyn ja 

sokaistun papin täysin terveeksi
178

. Hän ilmestyy myös kristittyjen varankien ja 
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kreikkalaisarmeijan avuksi taistelussa pakana-armeijaa vastaan. ”Komea mies, joka 

ratsastaa valkoisella hevosella” ratsastaa varankien
179

 edessä, jolloin miesmäärältään 

kuusikymmenkertainen pakana-armeija joutuu pelon valtaan ja pakenee.
180

  

 

Se, että Olavi Haraldinpoika kuvataan pyhänä miehenä, ei ole Heimskringlassa 

mitenkään erikoista, sillä monet aikaisemmat saagat kuvaavat hänet myös 

pyhimyksenä
181

. Olavi Pyhä ei myöskään ole ainoa pohjoismainen pyhimys josta on 

kirjoitettu saagoissa, mutta hän on heistä tärkein. Toiset Norjassa syntyneet ja 

kannatusta saaneet pyhimykset Pyhä Sunniva ja Pyhä Hallvard eivät kuitenkaan olleet 

tarinoissaan käännyttäjiä, vaan hyveellisiksi kuvattuja ihmisiä jotka kuolivat eräänlaisen 

marttyyrikuoleman. Myös ulkomaisia pyhimyksiä kuten Pyhää Clementiä palvottiin 

Norjassa.
182

 Pyhän Olavin lisäksi Pohjoismaissa oli kuitenkin muitakin kuninkaallisia, 

kirkollisia ja maallisia pyhimyksiä, joista oli kirjoitettu tarinoita ja joita palvottiin.
183

  

 

Kun saagojen kuvauksia Olavi Pyhästä on vertailtu, on Snorrin huomattu jonkin verran 

muuttaneen kertomuksia varsinkin Olavin ihmeteoista verrattuna hänestä aiemmin 

kirjoitettuihin saagoihin. Vaikka monet varsinkin tarinan lopussa kuvatuista ihmeistä on 

säästetty, on kirjoittaja myös järjellistänyt joitain yliluonnollisia aineksia ja vähentänyt 

ihmeiden määrää.
184

 Johtuuko tämä siitä, että kirjoittaja ei ole pitänyt uskottavina 

aikaisempia ihmeteoista kertovia tekstejä ja on siksi muokannut niitä hieman 

maanläheisempään muotoon? Vai onko hänellä ollut mielikuva, jossa Olavi Pyhästä on 

tullut pyhä vasta elämänsä loppuvaiheessa? Vaihtoehtona on myös se, että hän on 

pyrkinyt luomaan uskottavantuntuista kirjallisuutta, ja yleisönsä reaktioita ajatellen 

yrittänyt kirjoittaa Olavi Pyhästä yhtä aikaa uskottavan, että yliluonnollisia elementtejä 

sisältävän tarinan. 

 

Kun Olavi Pyhän saagaa vertaa muihin pyhimyssaagoihin, on selvää, että kyseessä on 

samaan tarinaperinteeseen kuuluva ja siitä ammentava teos, jossa on jäljellä monia 
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aikaisempien tekstien aineksia. Heimskringlan kuvaus Pyhästä Olavista näyttää näin 

vahvistavan kuninkaan painoarvoa Norjan käännyttäjänä ja samalla vakuuttavan 

lukijaansa siitä, että tämä usein väkivaltainenkin hallitsija sai toimilleen jumalallisen 

oikeutuksen hänen ollessa pyhä mies.  

 

Tätä saagansa sanomaa rakentaessaan Snorri on jälleen käyttänyt useita lukijaansa 

vakuuttavaa retorista ja propagandistista keinoa. Kuten Olavi Trygvenpojan saagassa, 

on Olavi Pyhänkin käännyttämisretket kerrottu yksinkertaistaen todellisuutta. 

Käännyttäminen on yksinkertaisesti sitä, että Olavi pakottaa alueet omaksumaan 

kristinuskon ottamalla kasteen ja noudattamalla Olavin tuomaa kristinuskoon sopivaa 

lakia. Vaikka papit mainitaan monesti näissä yhteyksissä, ei tästä varsinaisesta 

käännytystyöstä, jossa kansalle opetetaan ja juurrutetaan kristinuskoon kuuluvia tapoja 

ja sääntöjä, kerrota ollenkaan. Saagan perusteella suurimman työn käännyttämisessä 

teki Olavi Pyhä, joka monin usein myös rankoin keinoin sai alaisensa kristityiksi. 

 

Yksinkertaistamiseen läheisesti liittyvä propagandatekniikka on liioittelu. Vaikka 

liioittelu voi vastaanottajassa aiheuttaa vastareaktion ja siten olla mahdollisesti 

hyödytöntä
185

, ei Snorri ole käyttänyt sortunut tähän, vaan jättänyt sen käytön vähälle. 

Kristillistämiseen liittyvä liioittelu saagassa liittyy useimmiten Olavi Pyhän hyvien 

ominaisuuksien ja hänen saavutustensa liioitteluun. Hyvä esimerkki on kuvaus Olavista 

Stiklarstadin taistelussa, missä häntä ylistetään suurena soturina ja hänen uhkaavaa 

olemustaan liioitellaan:  

 

Kun kuningas Olavi astui ulos kilpivarustuksesta joukkonsa kärjessä ja 

talonpojat näkivät hänen kasvonsa, he joutuivat pelon valtaan ja 

typertyivät. 
186

 

 

Ehkä selkeiten huomattava propagandistinen keino Olavi Pyhään liittyen on symboleilla 

kuorruttaminen. Symbolit ovat tiivistettyä merkitystä; ne herättävät tunteita ja 

mielikuvia vastaanottajassa. Jos propagandisti tietää yleisönsä, hän voi käyttää niitä 

luodakseen omiin tarkoitusperiinsä sopivia tulkintoja tapahtumista. Onnistuneessa 

symboliikan käytössä propagandan kohde tulkitsee symboleita tarkoitetulla tavalla ja 
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näin reagoi odotetusti vaikkapa vahvistaen käsityksiään Olavi Haraldinpojasta pyhänä 

miehenä. Symboleilla voidaan luoda tai vahvistaa myyttejä, tässä tapauksessa myyttiä 

Pyhästä käännyttäjäkuninkaasta. 
187

 

 

Symboliseksi kuvaukseksi helposti tulkittavissa on aikaisemmissakin tutkimuksissa 

viitattu Heimskringlan kohta, jossa Olavi Trygvenpoika pitää Olavi Pyhää kasteella. 

Snorrin on ajateltu näin rinnastavan Olavi Pyhän Jeesukseen, jota Johannes Kastaja 

pitää kasteella. 
188

 Ainakin oppineet ja kristinuskosta perillä olleet lukijat ovat 

todennäköisesti ymmärtäneet tämän tapahtuman symboliikan ja näin vahvistaneet 

näkemyksiään näistä kahdesta suurmiehestä kristinuskon lähettiläinä. Myös Olavin 

tekemät ihmeet, ilmestykset ja rukoilu ovat kristillisiä symboleita, jotka varmasti 

herättivät tunteita ja mielikuvia lukijassa. Se, että aurinko pimeni keskellä päivää 

hieman ennen Olavi Pyhän kuolemaa, on hyvin symbolinen tapahtuma, jonka lukija 

osaa yhdistää kuoleman läheisyyteen ja kuninkaan kaatumiseen. Juuri ennen Olavin 

kuolemaa kerrotaan näin: 

 

Kuningas nojasi haavoituttuaan kiveen, heitti miekkansa pois ja rukoili 

apua Jumalalta.
189

 

 

Aseettomana, Jumalaa rukoillessaan hänet sitten tapetaan keihäällä ja miekalla, ja hän 

lopulta kuolee kolmeen haavaan. 
190

 Miekan pois heittämisen ja keskittymisen rukoiluun 

ennen kuolemaa voi tulkita myös symbolisesti; toisin kuin pakanat, jotka halusivat 

kuolla miekka kädessä päästäkseen kuolemanjälkeiseen Valhallaan, tekee Olavi 

kristinuskoon kuuluvan teon ja tappamisen sijaan rukoilee apua Jumalalta. Tämä 

vahvistaa jälleen kuvaa Olavista pyhänä miehenä, joka kuolemansa hetkellä turvautuu 

uskontoonsa. Toisaalta Olavin kuolema on tulkittavissa marttyyrikuolemaksi, jossa pyhä 

mies kuolee uskonsa vuoksi. 

 

Kristillistämisen ja Olavi Pyhän kuvauksesta löytyy siis monia propagandistisia 

elementtejä. Nämä näyttävät lähinnä korostavan Olavi Haraldinpojan painoarvoa Norjan 

historiassa ja kristillistämisprosessissa. Varsinkin Olavi Pyhän saagan loppu on täynnä 
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mielipidevaikuttamista, jolla tuetaan myyttiä kirjoitusaikanaan jo legendaksi 

muodostuneesta norjalaisesta pyhimyskuninkaasta. Olavi Pyhän painoarvoa historiassa 

kuninkaana ja käännyttäjänä tukee hänen kuvaamisensa kristinuskoa levittävänä, 

ihmeitä tekevänä ja lopulta pyhimykseksi muuttuvana miehenä.  

 

Miten tätä voisi tulkita 1200-luvun Snorrin islantilaisista tarkoitusperistä käsin? Ainakin 

se, että kristillistämisessä korostetaan Olavi Pyhän ja Olavi Trygvenpojan saagoissa 

kuninkaiden painoarvoa eikä kirkon tai papiston toimia, sopi hyvin kirjoittajan 

mahdollisiin tarkoituksiin. Kirkollinen organisaatio oli jo kasvanut huomattavaksi 1200-

luvulle tultaessa Islannissa; maassa oli lukuisia kirkkoja, luostareita ja pari sataa pappia. 

Paavilta alkunsa saanut kampanja kirkon vallan laajentamiseksi Euroopassa näkyi myös 

Islannissa kun kirkko alkoi vaatia lisää valtaa ja kontrollia omiin omistuksiinsa ja 

tuloihinsa. Norjan Nidarosin arkkipiispa oli hankkinut lisää valtaa islantilaisten 

piispojen yli, ja tämä oli myös mahdollisuus Norjan kuninkaalle saada jalansijaa 

maassa. Vaikka Snorri oli erään kirkon suurempaa autonomiaa vaatineen piispan 

ystävä
191

, eivät nämä vaatimukset hänen korviinsa maallisena päällikkönä välttämättä 

olleet vain mieluisia. Niinpä saagoissaan hänen on myös ollut järkevintä korostaa ja 

propagoida kuninkaiden eli päälliköiden valtaa ja painoarvoa, eikä niinkään korostaa 

heidän poliittisten vastustajiensa eli kirkonmiesten tai kirkon organisaation tärkeyttä.  
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2. PAKANALLINEN KANSA, PAHA PAKANUUS JA HYVÄ 

KRISTINUSKO 

 

Heimskringlan kuvaus kristillistämisestä sisältää valtapoliittisen aspektin lisäksi myös 

kuvauksia käännyttämisestä kansan ja joidenkin yksilöiden tasolla. Kuninkaat, varsinkin 

Olavi Trygvenpoika ja Olavi Pyhä käännyttivät kansaa kovalla kädellä, mutta kuinka 

ihmisten kerrotaan tähän reagoineen? Koska kirjoittaja on itse kristittynä ja 

asenteellisesti kirjoittaen kertonut kristillistämisestä, on aiheellista myös tarkastella 

millä tavalla hän kuvaa käännytettäviä pakanoita. Tässä osin ristiriitaisessakin 

kuvauksessa hän kirjoittaa kansan olevan joko tavanomaista uhrimenoja suorittavaa 

talonpoikaistoa, jaloja piirteitä omaavia mutta väärää uskontoa harjoittavia miehiä tai 

kaukana Norjasta eläviä vihollisiksi kuvattuja pakanallisia villi-ihmisiä. Viimeisessä 

alaluvussa tutkin Snorrin luomaa vastakkainasettelua kristinuskon ja pakanauskon 

välillä. Millä keinoin hän on luonut positiivista kuvaa kristinuskosta sen hyvine 

voimineen ja toisaalta negatiivista kuvaa pakanallisista pahoista voimista? 

Kerrontatapojen ja tarinoiden luomien kuvien lisäksi pyrin jälleen arvioimaan niitä 

Snorrin laatimana propagandana. Mitä propagandistisia keinoja hän on käyttänyt ja 

mihin hän on lopulta oikeastaan pyrkinyt?  

 

2.1. Kuninkaalle alistuva ja kristinuskoa vastustava kansa 

 

Vaikka Snorri on saagoissaan selvästi keskittynyt kristillistämiseen 

käännyttäjäkuninkaiden näkökulmasta, kertoo hän jotain myös kansan reaktioista 

kristinuskoon käännyttämisessä. Millä tavoin Snorri kuvaa talonpoikien ja tavallisen 

norjalaisen väestön reagoineen kuninkaaltaan saatuihin käskyyn ottaa vastaan kaste? 

Kristillistämiseen liittyy saagoissa kääntymisen lisäksi jopa tärkeämpänä pakanauskon 

hävittäminen, sillä kristityt kuninkaat eivät hyväksyneet pakanallisia tapoja kristinuskon 

ohessa. 

 

Heimskringla kuvaa Haakon Hyvän aloittaneen norjalaisten käännyttämisen
192

, mikä ei 

kuitenkaan edennyt suunnitellusti ja tyrehtyi kansan vastustuksen vuoksi. Kun hän 

aluksi saakin läheisiä miehiään luopumaan veriuhreista ja ottamaan kasteen, eivät 
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talonpojat tähän suostuneet. Kuningas kehottaa Trondhjemin talonpoikia omaksumaan 

kristinuskon, mutta nämä haluavat päättää asiasta suurella joukolla Frostan käräjillä. 

Siellä kuningas Haakon esittää asiansa pakanauskosta luopumiselle ja samalla pyytää 

talonpoikia pyhittämään lepopäivän ja paastoamaan aina viikon seitsemäntenä päivänä. 

Esitys saa osakseen suurta vastustusta: 

 

Mutta kun kuningas oli esittänyt tämä rahvaalle, syntyi heti suurta 

nurinaa. Talonpojat napisivat siitä, että kuningas tahtoi kieltää heitä 

tekemästä työtä, ja sanoivat etteivät he voineet siten maata viljellä. 

Työväki ja orjat olivat sitä mieltä, etteivät he kyenneet tekemään työtä, 

elleivät saaneet ruokaa, he sanoivat vielä kuningas Haakonin, tämän isän 

ja heidän sukulaistensa perinnäisenä vikana olevan, että he antoivat 

vähän ruokaa, vaikka jakoivat anteliaasti kultaa. 
193

 

 

Nämä ensimmäiset vastalauseet ja ”nurinat” näyttävät vastustavan lähinnä kristinuskon 

uusia tapoja käytännön ongelmineen. Talonpojat, työväki ja orjat olivat Snorrin 

kuvauksessa aluksi huolissaan lähinnä lepopäivän ja paastoamisen vaikutuksista jo 

muutenkin vaikeaan elämään. Samalla he tuovat esiin vanhoja kaunoja Haakonin isästä 

Harald Kaunotukasta ja muista edeltäjistä, jotka eivät kylliksi olleet huolehtineet kansan 

ruoansaannista. ”Napina” ei kuitenkaan jää tähän, vaan Snorri antaa pitkän 

puheenvuoron talonpoikien puolesta puhumaan nousseelle vaikutusvaltaiselle miehelle 

Asbjörnille:  

 

--Mutta nyt emme tiedä olemmeko todella tulleet vapaiksi vai aiotko 

sinä jälleen orjuuttaa meidät niin oudolla tavalla, että meidän on 

luovuttava uskosta, joka on ollut vanhemmillamme ja kaikilla 

esivanhemmillamme ennen meitä, ensin polttoajalla ja sitten tällä 

kumpuajalla; he ovat olleet meitä verrempiä, mutta tämä usko on silti 

kelvannut meillekin. 
194

 

 

Asbjörnin puheenvuoro tuo esiin monia näkökulmia, miksi talonpojat tai kansa 

ylipäänsä tarinassa vastustavat kristinuskoa. Yllä olevan lainauksen kohta perustelee 
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vanhan uskon säilyttämistä perinteen takia; ei haluttu hylätä samaa uskoa johon jo 

esivanhemmatkin olivat luottaneet. Toiseksi Asbjörn perustelee kristinuskon torjumista 

jo sovittujen lakien mukaisesti jotka Haakon oli talonpoikien kanssa jo aiemmin 

hyväksynyt. Viimeisenä hän tuo esiin vaatimuksen kohtuullisesta käytöksestä ja siitä, 

ettei kuningas pyydä talonpojilta mahdottomia pyyntöjä. Jos kuningas käännyttäisi 

talonpojat pakolla tai väkivallalla, he etsisivät itselleen uuden päämiehen ”joka voi 

auttaa meitä säilyttämään vapaasti sen uskon, jonka tahdomme pitää.” Puheen jälkeen 

talonpojat osoittavat äänekkäästi suosiotaan ja katsovat asian päätetyksi. 
195

 

 

Asbjörnin saama pitkä puheenvuoro saagassa monine perusteluineen osoittaa, ettei 

Snorrin näkemys tai kirjoitustyyli kristillistämisestä ollut läheskään mustavalkoinen. 

Perustelut, joita Asbjörn Haakonille antaa, ovat ymmärrettäviä ja tuovat esille ainakin 

Snorrin kuvittelemia näkökantoja kristinuskon vastustuksen puolesta. Käytännön arjen 

haasteet, perinteiden kunnioittaminen, jo sovittujen lakien noudattaminen ja kuninkaan 

mielivallan vastustaminen ovat voineet historiallisestikin olla todellisia syitä 

käännytyksen vastustukselle. Snorrin kuvaus kristillistämisestä todella sopii siitä 

käytettyyn siðaskipti-termiin, joka viittaa tapojen muutokseen, ja Baggen mukaan 

mahdollisesti kertoo siitä, että vielä 1200-luvun Islannissa kristinusko yhdistettiin 

enemmän tekemiseen kuin ajattelemiseen!
196

  

 

Mutta oliko kääntymisen vastustaminen pelkästään käytännönläheistä tai tapojen 

säilyttämistä? Asbjörnin puhe esivanhemmista, vapaudesta ja uudella uskolla 

orjuuttamisesta eivät viittaa ainoastaan käytännön elämään. Ehkä talonpojat ovat 

halunneet pitää vanhan uskonsa siksi, että ovat todella uskoneet siihen, eivätkä niin 

vaan voineet muuttaa vakaumustaan ulkopuolisen käskystä? Millaisen koston jumalat 

olisivat langettaneet heidät hylänneille talonpojille? Mitä takeita heillä oli siitä että 

kristinuskon Jumala hoitaisi heille tärkeitä asioita kuten takaisi hyvää vuodentuloa,  

suojaisi vihollisilta tai loisi yhteenkuuluvuutta paremmin kuin perinteiset jumalat
197

?  

Snorrin Asbjörnille laatimat perustelut ovat silti maanläheisempiä; kristinuskon 

vastustamisen mahdollista henkistä, yliluonnollista tai filosofista ulottuvuutta ei tuoda 

esiin.   
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Kun kuningas Haakon luopuu talonpoikien käännyttämisestä, tahtovat he puolestaan 

että kuningas uhraa heidän kanssaan ”hyvän vuodentulon ja rauhan puolesta, niin kuin 

hänen isänsä oli tehnyt”. Kuninkaan hyvä ystävä ja monia uhrijuhlia pitänyt Sigurd-

jaarli suosittelee antamaan periksi tässä asiassa, sillä tämä on ”päämiesten ja samalla 

koko kansan tahto ja varma vaatimus”. 
198

 Talvipäivän Laden uhrijuhlissa Snorri kuvaa, 

kuinka kuningas saa osakseen närkästystä ja vihamielisyyttä väärien tapojensa ja 

uskontonsa vuoksi. Aluksi hänet halutaan vasten tapojaan istumaan keskelle juhlapitoja 

valtaistuimelleen, johon hän suostuu. Juhlamaljasta juodessaan hän ei pyhitä sitä 

Odinille kuten muut, vaan tekee sen päällä ristinmerkin. Sigurd-jaarli pelastaa tilanteen 

pyhittäen oman juomansa Torille ja tekee juoman päällä vasaranmerkin. Seuraavana 

päivänä tilanne kärjistyy, kun tungeksivat talonpojat vaativat Haakonia syömään 

hevosenlihaa. Hän ei suostu, eikä edes juo sen lientä.  

 

He kehottivat häntä nyt syömään rasvaa, mutta hän ei suostunut 

siihenkään, ja vähältä piti, etteivät he tehneet hänelle väkivaltaa. Sigurd-

jaarli sanoi tahtovansa lepyttää heidät, kehotti heitä lakkaamaan 

hälisemästä ja pyysi kuningasta avaamaan suunsa kattilan sangalle, jolle 

oli noussut höyryä keitetystä hevosenlihasta, niin että se oli hiukan 

rasvoittunut. Kuningas meni kattilan luo, kääri liinan sangan ympärille, 

avasi suunsa ja meni sitten takaisin istuimelleen, mutta kummallakaan 

puolella ei oltu tyytyväisiä. 
199

 

 

Hevosenlihan syöminen oli keskiajalla kristityille kiellettyä, joten kuningas halusi 

välttää sitä. Snorri kuvaa tarinassaan kuinka talonpojat ärsyyntyvät ja ovat lähellä tehdä 

kuninkaalleen väkivaltaa näiden pienien kristillisten tapojen vuoksi, vaikka hän on 

sovinnollisesti saapunut mukaan uskontoonsa kuulumattomaan uhrijuhlaan. 

Talonpoikien osoittama vihamielisyys vaikuttaa hieman epäuskottavalta ja Snorrin 

sepittämältä tarinalta, eikä hän ole lisännyt aikalaisten tapahtumista laatimia runoja 

tarinansa väliin, kuten hän usein saagoissaan tekee.  

 

Seuraavassa kappaleessa Haakonin kristillistämisen vastustamisen kuvataan jatkuvan 
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yhä kiivaampana. Kahdeksan päämiestä Ulko-Trondhjemista ja Sisä-Tröndelagista 

Asbjörn mukaan lukien kokoontuivat yhteen ja sopivat hävittävänsä kristinuskon ja 

pakottavansa kuninkaan uhraamaan. 

 

Ulkotröndit purjehtivat neljällä laivalla etelään, Möreen, tappoivat siellä 

kolme pappia, polttivat kolme kirkkoa ja lähtivät sitten takaisin. – 

Ensimmäisenä päivänä tunkeutuivat talonpojat pidoissa kuninkaan luo ja 

vaativat häntä uhraamaan uhaten muuten tehdä hänelle väkivaltaa. 

Sigurd-jaarli toimi välittäjänä, ja tapahtui niin, että kuningas Haakon söi 

muutamia hevosenmaksan palasia ja joi ristinmerkkiä tekemättä kaikki 

muistomaljat, jotka talonpojat hänelle täyttivät. 
200

 

 

Pidoista päästyään kuningas vannoo palaavansa suuren armeijan kanssa kostamaan 

tröndeille heidän vihamielisyytensä, mutta tämä jää toteutumatta yhteisen vihollisen 

ilmauduttua uhkaamaan norjalaisia. Tällöin tröndit ja kuningas tekevät sovinnon ja 

lopettavat vihamielisyydet. 
201

 Snorri kuvaa tröndien osoittavan suurta vihamielisyyttä 

kristittyä kuningastaan ja kristinuskoa vastaan. Pappien tappo, kirkkojen poltto ja 

kuninkaan uhkaaminen ja pakottaminen ovat vakavia tekoja varsinkin kuningasta 

vastaan, joten saagan mukaan kristillistämistä vastustettiin alueella tosissaan. Näistä 

tapahtumista lukija saa kuvan vihamielisestä ja itsepäisen pakanallisesta Trondhjemin 

alueesta, jossa Snorrin käyttämää yleistystä käyttäen ”talonpojat” pakottavat ja uhkaavat 

kuningasta. Talonpoikien vastahankainen suhtautuminen voi liittyä osin Snorrin 

stereotyyppiseen kuvaan tröndeistä ylipäänsä, sillä Olavi Trygvenpojan saagassa 

kirjoittaja kertoo heidän näin paheksuvan jaarlinsa siveettömyyttä:  

 

-- ja talonpojat alkoivat napista niin kuin tröndit tavallisesti silloin, kun 

jokin asia ei tunnu heistä sopivalta. 
202

 

 

Pakanoiden reaktiot kristillistämiseen eivät siis helpotu kuningas Haakonin lopetettua 

heidän käännyttämisensä, vaan muuttuvat yhä vakavammiksi kuninkaan kieltäytyessä 

pakanaperinteiden suorittamisesta. Kun kahdeksan päämiestä kokoontuu, he yrittävät 
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hävittää kristinuskon kokonaan alueelta, eivät vain eristäytyä siltä, ja samalla saada 

kuninkaansakin tavallaan kääntymään pakanaksi. Kuningas ei pakkokäännytä tröndejä, 

vaan he puolestaan yrittävät pakkokäännyttää hänet pakanaksi ja hävittää koko uuden 

uskonnon! 

 

Snorrin tarina Haakonin kristillisyydestä ja hänen kohtaamastaan pakanavastustuksesta 

ei ole kuitenkaan uniikki tapaus, sillä aiemmat saagat Ágrip ja Fagrskinna mainitsevat 

myös samoista seikoista. Näitä vanhemmassa traditiossa Haakonin kristillisyys 

sivuutetaan käytännössä täysin, ja Norjan esitetään olleen täysin pakanallinen ennen 

Olavien tuloa.
203

 Snorrin kuvailemaa kristinuskon vastustusta Tröndelagin alueella, 

missä hänen poliittinenkin voimansakin oli todennäköisesti heikompaa, voi tulkita myös 

toisesta näkökulmasta. Haakonin suorittama kristillistäminen onnistui todennäköisesti 

monilla alueilla hyvin ja oli jo saamassa jalansijaa maassa
204

, mutta kirjoittaja on tässä 

saagassa halunnut korostaa joidenkin talonpoikien ja alueiden ankaraa vastustusta! 

 

Seuraavassa, Harald Harmaaturkista kertovassa saagassa kristillistämistä esiintyy vain 

muutamassa virkkeessä. Eerik Verikirveen ja Gunnhildin pojat, jotka nousivat Norjan 

valtiaiksi Haakon Hyvän jälkeen, yrittävät käännyttää kansaa kristityiksi siinä 

onnistumatta. Pakanapyhäkköjä purkaessaan ja uhriveriä maahan kaataessaan 

Gunnhildinpojat saavat ”siten osakseen suurta vihamielisyyttä”. 
205

 Snorrin lyhyt ja 

tasapuoliselta vaikuttava kuvaus on linjassa aikaisemman kanssa, sillä pakanauskoa 

hävittävät teot ja kristillistäminen saavat osakseen vastustusta ja vihamielisyyttä. 

Kansan kristinuskonvastaisuutta siis oikeastaan pohjustetaan Haakon Hyvän ja Harald 

Harmaaturkin saagoissa, jolloin se ei tule yllätyksenä Olavi Trygvenpojan saagassa. 

 

Ennen kuin varsinaiset käännytyskuvaukset alkavat Olavi Trygvenpojan saagassa, tuo 

Snorri lyhyesti esille mielenkiintoisen seikan käännyttämisen tehosta norjalaisiin. 

Tanskan kuningas Harald Gorminpoika oli ankarasti käännyttänyt omaa kansaansa sekä 

Etelä-Norjan Vikenin aluetta, mutta kasteen ottaminen kuninkaan käskystä ei 

tarkoittanut lopullista muutosta: 
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Nyt alkoivat kristinuskoon kääntyneet Norjassa taas palvella 

epäjumaliansa, niin kuin oli jo aikaisemmin tapahtunut maan 

pohjoisosassa. 
206

 

 

Pakolla käännytetty kansa ei Snorrin mukaan omaksunutkaan uutta uskontoa helposti, 

vaan palasi vanhoihin tapoihin pian käännyttämisretkien ja kristityn kuninkaan 

poistumisen jälkeen! Snorri kuvaa talonpoikien mieluummin palaavan vanhaan 

epäjumalien palvontaan kuin muuttavan tapojaan, ja samalla viittaa epämääräisesti näin 

tapahtuneen jo aiemminkin muualla maassa. Olavi Pyhän saagassa Snorrilta löytyy 

ymmärrystä pakanalliselle kansalle, sillä hän kertoo lapsuudessa opitun uskonnon 

juurtuvan tiukasti ihmisten mieliin
207

. Nämä tavallisesta kansasta kertovat virkkeet ovat 

harvinaisia, mutta kertovat kirjoittajan suhtautuvan käytännönläheisesti ja 

ymmärtäväisesti myös talonpoikien näkökulmaan kristillistämisessä. 

 

Kun Olavi Trygvenpoika aloittaa Norjan käännyttämisen, kertoo Snorri lyhyesti kuinka 

osin väkivaltaa ja pakottamista käyttäen kuningas saa suuria osia valtakunnastaan 

kääntymään kristinuskoon, eikä talonpoikien reaktioita juuri kuvailla. Suuren seurueen 

kanssa liikkunut Olavi onnistuu tehtävässään pääosin helposti: 

 

Kristinuskoon alistuttiin, sillä kukaan ei uskaltanut nousta vastustamaan 

kuningasta, ja niin kansa kastettiin kaikkialla, missä hän liikkui.
208

 

 

Uuteen uskontoon siis suomennoksen mukaan ”alistuttiin”, joten sen omaksuminen ei 

ollut mieluisaa. Tarkempi englanninkielinen käännös taas kuvaa asian neutraalimmin: ” 

and all accepted” eli kaikki hyväksyivät käännytyksen
209

. Talonpoikien mielissä on 

kuitenkin Snorrin mukaan ilmeisesti ollut vastarintaa, mutta ylivoiman vuoksi häntä 

vastaan ei uskallettu nousta. Väkivallan pelko sai heidät vastahakoisesti ottamaan 

kasteen vastaan. 

 

Kun helposti käännytettävien talonpoikien reaktioiden kuvailu on hyvin niukkaa, 

kuvailee Snorri puolestaan vastustamaan nousevien alueiden toimia hieman tarkemmin. 
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Pohjoisen alueen Haalogalandin talonpojat olivat päälliköidensä johdolla keränneet 

suuren sotajoukon kuningas Olavia vastaan, joten hän joutuu luopumaan heidän 

käännyttämisestään ja kääntyy takaisin etelään
210

. Seikkaperäisen kuvauksen saa 

osakseen tarina Trondhjemin alueen käännyttäminen, joka asettuu tarinallisesti ikään 

kuin jatko-osaksi Haakon Hyvän käännytysyritykselle alueella. Kuninkaan pyydettyä 

alueen talonpoikaisväki koolle käräjille tulevat he yhdessä tuumin paikalle täysin 

aseistettuina kuninkaan sotajoukkoa vastaan. Kuninkaan puhe ja käsky kristinuskoon 

kääntymisestä saa osakseen tutun vihamielisen vastauksen: 

 

Mutta hänen puhuttuaan vähän aikaa talonpojat huusivat ja vaativat 

häntä vaikenemaan uhaten muuten käydä häntä vastaan ja ajaa hänet 

pois. ”Niin me teimme Haakon Adalsteininkasvatille, kun hän vaati sitä 

meiltä, emmekä me kunnioita sinua enemmän kuin häntä”.
211

 

 

Olavi Trygvenpoika kuitenkin onnistuu lepyttämään vihastuneet talonpojat ja 

näennäisesti pyrkii yksimielisyyteen heidän kanssaan. Nämä leppyvät kun kuningas 

lupaa tulla heidän suurimmalle uhripaikalleen, jossa yhdessä päätettäisiin ”mitä tapoja 

tulemme noudattamaan”. Suomennos eroaa englanninkielisestä, mutta on sisällöltään 

suunnilleen sama: ”Then let us decide on what faith we shall adopt, and agree on that, 

all of us”
212

. Olavi siis viekkaasti saa väkijoukot rauhoitettua lupaamalla osallistua 

keskikesän uhrijuhlaan Maerenissa. 
213

 Nopeasti suuttuvat ja leppyvät talonpojat saavat 

vastaansa juonittelevan ja heitä fiksumman kuninkaan, joka ei puheistaan huolimatta aio 

kompromissiin heidän kanssaan, vaan pakottaa heidät suunnitelmansa mukaisesti 

lopulta kristityiksi. Englanninkielisessä käännöksessä sisältö tulee selvemmin esille: 

kuningas ja talonpojat päättäisivät yhdessä mitä uskoa tultaisiin siitä eteenpäin 

harjoittamaan.   

 

Olavi osoittaa viekkautensa järjestämällä suuret pidot eräiden pakanallisten alueiden 

päämiehille ja suurtalonpojille, jonka jälkeen hän ilmoittaa haluavansa järjestää suuren 

uhrijuhlan jossa uhrattaisiin yksitoista lähialueiden mahtavinta miestä. Tämä yllättävä 

ehdotus saa talonpojat pyytämään armoa, minkä jälkeen kuningas saa heidät kastetuksi 
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ja valallisesti lupaamaan pitämään tämän uskon ja luopumaan ”kaikesta epäjumalien 

palvonnasta”. Vasta panttivankeja annettuaan miehet päästetään pois pidoista.
214

 Snorri 

kääntää talonpoikien väärän uskonnon heitä itseään vastaan ja saa heidän tapansa tällä 

tavoin vaikuttamaan järjenvastaisilta. Vaikka talonpojat käyttäytyvät järkevästi, tekee 

Snorri heistä naurunalaisia heidän kuninkaansa saatua heidät hätääntymään ihmisuhreja 

ehdottamalla. 

 

Samanlaiset keinot ja talonpoikien alistaminen jatkuu seuraavaksi, kun Olavi 

sotajoukkoineen saapuu Maerenin uhrijuhlaan, johon kaikki kiihkeimmät kristinuskoa 

vastustaneet päämiehet ja talonpojat olivat kokoontuneet. Jälleen talonpoikien puolesta 

kristinuskoon kääntymistä vastaan puhuu eräs mahtava talonpoika Rauta-Skegge, joka 

sanoo heidän haluavan noudattaa vanhaa lakia ja tahtovan heidän kuninkaankin 

uhraavan heidän kanssaan. Tähän suostuttuaan talonpojat ovat miellytettyjä, mutta 

pyhäkössä Olavi miehineen tuhoaakin siellä olevat jumalpatsaat ja tappaa Rauta-

Skeggen. Talonpojille ei enää jää kunnollista johtajaa, ja nämä alistuvat Olavin 

sotavoiman alla kääntymään kristityiksi ja antavat panttivankeja sen merkiksi.  

 

Sitten kuningas Olavi lähetti miehiänsä kaikkialle Trondhjemin fylkeihin. 

Kukaan ei enää uskaltanut puhua pahaa kristinuskosta, ja niin tulivat 

kaikki Tröndelagin asukkaat kastetuiksi. 
215

 

 

Tröndit ovat jälleen vihamielisiä ja kovia vastustamaan kristinuskoa jopa kuninkaan 

käskyä ja sotajoukkoa vastaan. Mutta päällikkönsä menetettyään ja kuninkaan annettua 

mahdollisuuden taistella tai alistua luovuttavat nämä helposti. Kuva yksinkertaisesta 

talonpoikaistosta, joka johtajan suulla voi äänekkäästi vastustaa kristinuskoa mutta 

tosipaikan tullen luovuttaa, vahvistuu edelleen.  

 

Olavi Pyhän saagassa käännyttäminen on ainakin tarinan kokoon suhteutettuna 

huomattavasti pienemmässä roolissa. Pakanallisia tapoja noudattavien talonpoikien 

opettaminen oikeille kristillisille tavoille kuvataan melko niukasti lähinnä ankaria 

rangaistuskeinoja tottelemattomille luetellen
216

. Saaga sisältää kuitenkin tarinan 
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pakanuuteen jälleen langenneista sisätröndeistä. Kuningas kuulee heidän jälleen pitävän 

pakanallisia juhlia uhreineen ja juomien pyhityksineen. Syy pakanuuteen palaamisesta 

ilmaistaan mielenkiintoisesti: 

 

Sanottiin kaikkien katsovan ilmiselväksi, että jumalat olivat vihastuneet, 

kun haalogalandilaiset olivat kääntyneet kristinuskoon.
217

 

 

Snorri kuvailee sisätröndien palanneen pakanoiksi peläten vanhojen jumaliensa vihaa 

kristinuskon takia. Uhrijuhlat oli siis järjestetty lepyttämään jumalia, minkä tehoon 

sisätröndit Snorrin mukaan selvästi vielä uskoivat.  

 

Kuninkaan kutsuttua talonpoikia luokseen asiaa selvittämään lähettävät nämä 

”mahtavan ja suurisukuisen miehen” Olve Eggjalaisen heitä edustamaan. Hän kiistää 

kuninkaan syytökset pakanuudesta, selittää niitä humalaisten miesten jaaritteluna ja 

puhuu Snorrin mukaan ”taitavasti ja rohkeasti”. Kuningas päästää talonpojat takaisin 

kotiin. 
218

 Kun kuningas kuulee taas tröndien suorittaneen uhrijuhlia ja kutsuu Olven 

luokseen, on kuningas hänen selityksiinsä tyytymätön: 

 

”Minä saan kyllä tietää totuuden”, hän sanoi, ”vaikka te kiellätte ettekä 

halua tunnustaa. Mutta olkoon tähän asti ollut laita miten hyvänsä älkää 

tehkö sitä enää toiste.” Talonpojat palasivat nyt kotiin, kertoivat 

matkastaan ja sanoivat että kuningas oli sangen vihainen. 
219

 

 

Kuningas Olavi saa myöhemmin kuulusteltua luotettavalta mieheltä totuuden siitä, että 

”melkein kaikki Sisä-Trondhjemin asukkaat ovat pakanoita, vaikka jotkut siellä ovat 

kastettuja”, ja Olven olevan yksi pitojen järjestäjistä, minkä jälkeen hän hyökkää 

sotavoimin alueelle. Kuningas vangitsee ja surmaa Olven ja muita miehiä ja jakaa 

pitovarastot ja irtaimet sotasaaliina miehilleen. Hän rankaisee monia ja erityisen 

ankarasti muita syyllisempiä, ja käännyttää sikäläisen väestön ”oikeaan uskoon” asettaa 

alueelle pappeja ja rakennuttaa kirkkoja.
220
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Pakanuuteen palanneiden sisätröndien kuvataan olleen hyvin itsepäisiä ja myös 

rohkeita, sillä he jatkoivat tapojaan kuninkaan heitä siitä jo kahdesti kuulusteltua. 

Toisaalta kuninkaan saatua lopulta totuus ilmi eivät nämä talonpojat kuitenkaan osaa 

häntä vastaan puolustautua, ja joutuvat kristinuskoon ja kuninkaan rangaistuksiin 

alistumaan.  

 

Toisessa pitkässä käännytystarinassa talonpojat esitetään pelkureina, sillä he 

sotajoukoksi kokoontuneena mahtailevat heitä käännyttämään tulleelle Olavi Pyhälle: 

 

”Taidatpa saada tänään muuta tekemistä sen sijaan että pilkkaat meitä”, 

vastasivat talonpojat, kajauttivat sotahuudon ja takoivat kilpiään 

aseillansa. Kuninkaan miehet ryntäsivät nyt esiin ja heittivät keihäitä, ja 

talonpojat lähtivät heti pakoon; vain muutamia jäi paikalle.
221

 

 

Koville puheille ei löydy katetta, vaan sotajoukko pakenee heti todellista vastustusta 

kohdatessaan. Myöhemmin tarinassa talonpojat joutuvat paniikkiin ja pakenevat Olavin 

soturin tuhottua heidän palvomansa Torin patsaan, josta pakenee ”kissan kokoisia rottia, 

sisiliskoja ja käärmeitä”
222

. Rohkeasti yhteen kokoontuvat ja kristinuskoa vastustavat 

talonpojat muuttuvat tarinasta toiseen pelkureiksi ja antautuvat lopulta helposti. 

 

Snorri luo saagoissaan talonpojista osin ristiriitaista kuvaa. Hän antaa ymmärtää, että he 

aluksi yrittävät vastustaa kristinuskoa ja pakanauskon hävittämistä, mutta alistuvat 

käännyttävien kuninkaidensa ylivoiman alle. Osa kansasta, varsinkin syrjäseuduilla ja 

Trondhjemin ympäristössä, nousee kerta toisensa jälkeen vahvan päällikön johdolla 

uhmaamaan kuninkaansa käskyjä. Monesti he kuitenkin osoittautuvat tarinoissa 

näennäisen rohkeuden takana helposti kukistettaviksi ja alistettaviksi alamaisiksi, jotka 

päällikkönsä menetettyään lopettavat vastarinnan. Snorri kuvailee talonpoikaistoa myös 

itsepäiseksi, kristinuskolle vihamieliseksi ja tapojaan vaikeasti muuttavaksi ryhmäksi, 

joka tilaisuuden tullen tai kuninkaan vaikutusvallan heikentyessä palaa helposti 

vanhoihin tapoihin uhraamaan vanhoille jumalilleen. 

 

On merkillepantavaa, että talonpoikien päälliköitä lukuun ottamatta kristillistäminen 
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tapahtuu ryhmässä. Snorri ei kuvaile käännyttämistä lainkaan yksilötasolla, vaan kertoo 

talonpoikien ottaneen kasteen vastaan ja luvanneen lopettaa vanhojen tapojen 

harjoittamisen. Heidät kuvataankin yhtenäisenä ryhmänä, joka yhdessä kokoontuu, 

huutaa ja vastustaa, ja toisaalta yhdessä sitten alistuu kastettavaksi. Talonpojat kuvataan 

sukupuolettomana tai miehisenä massana, eikä naisten reaktioista kristillistämiseen 

kerrota mitään.  

 

Vaikka Snorrin kuvaus talonpoikien reaktioista kristillistämiseen on näennäisen 

neutraali, on siinä selkeitä piirteitä mielipidevaikuttamisesta. Snorri luo kuvauksillaan 

talonpojista stereotyyppisen ryhmän, joka kerta toisensa jälkeen käyttäytyy samalla 

tavalla. Stereotypiat toimivat todellisuutta yksinkertaistavalla tavalla; ihmisten on 

helpompi yleistää ihmisiä samanlaisiksi tiettyyn kategoriaan kuin kohdella jokaista 

erilaisena yksilönä.
223

 Tälle stereotyyppiselle kristillistämisen kohteena reagoivalle  

talonpoikaistolle Snorri  luo monia yhteisiä, usein negatiivisia, piirteitä. Näitä ovat 

vihamielisyys, itsepäisyys, pintapuolinen rohkeus joka muuttuu pelkuruudeksi ja 

alistuvuus.  

 

Kuten stereotypiolle on tapana, luodaan niistä vielä alakategorioita
224

. Kristillistettävistä 

löytyy helposti alistettavia ja uuden uskonnon omaksuvia ja toisaalta kiivaasti 

vastustavia, parhaimpana esimerkkinä tröndit. Snorri luo kuvaa rajusti kristillistämistä 

vastustaneista tröndeistä, jotka Haakon Hyvän, Olavi Trygvenpojan sekä Olavi Pyhän 

saagoissa aiheuttavat vaikeuksia saagojen päähenkilöille. Tröndien vihamielisyys alkaa 

jo lähennellä viholliskuvan luontia
225

, mutta jää lopulta kuitenkin enemmän itsepäisen ja 

vihamielisen stereotypian varjoon, sillä näistä saadaan lopulta aivan kelvollisia 

alamaisia.  

 

Toinen mielipidevaikuttamisen tapa, jota Snorri on käyttänyt, on naurettavaksi 

tekeminen. Varsinkin talonpoikien kokoonnuttua sotavoimin kohtaamaan heitä 

käännyttävää kuningasta Snorri osoittaa heidän vastarintansa naurettavaksi, sillä nämä 

häviävät helposti tai lähtevät heti karkuun. Naurettavaksi tekeminen on tehokas 

propagandistinen keino, jossa saadaan vihollisen kustannuksella nauramisella heiltä pois 
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arvovaltaa, ja toisaalta nostettua oman puolen moraalia.
226

 Snorri osoittaa talonpoikien 

vastustuksen naurettavaksi; tämä kristinuskoa kovaan ääneen ja joukkovoimalla 

vastustava rahvas onkin karkuun lähtevä pelkurijoukko.  

 

Snorri on myös käyttänyt jälleen tietojen valikointia
227

. Hän keskittyy tarinoissaan 

vihamielisiin ja käännyttämistä vastustaviin talonpoikiin ja kuvaa heitä suhteellisesti 

selvästi enemmän kuin jo valmiiksi kääntyneitä tai helposti käännytettäviä. Saagoista ei 

siis välttämättä saa todenmukaista kuvaa vastustuksen laajuudesta, vaan lukija joutuu 

luomaan kuvansa talonpoikien reagoinnista joko lyhyesti kirjoitetuista käännytys- ja 

rangaistusretkistä, tai seikkaperäisistä tarinoista, joissa kristillistämisen vastustus on 

ankaraa.  

 

Miksi Snorri on päätynyt tällaiseen tarinankerrontaan? Ilmeisin syy on hänen 

käyttämänsä lähteet; hän on mahdollisesti saanut niiden kautta tietyn kuvan 

tapahtumista ja talonpoikien reaktioista, mitä on sitten hyödyntänyt kirjoittaessaan. Hän 

on kuitenkin muokannut tarinat omikseen ja viimekädessä saanut valita ilmaukset, sanat 

ja tarinat joista on kirjoittanut, joten saagojen sisältöä tulee pitää myös hänen omana 

tuotoksenaan. 

 

Toinen syy propagandistiseen kerrontaan on sama kuin aiemminkin; kuninkaiden 

mahdin ja tekojen korostaminen. Kun Snorri kuvailee suuren ylivoiman alle alistuvia 

talonpoikia, kertoo hän näin kuinka mahtava tämä käännyttäjäkuningas on ollut. Kun 

hän taas kuvailee talonpoikien sotajoukkoja, vihamielisyyttä ja kristinuskonvastaisuutta, 

tekevät nämä seikat käännyttämistyöstä entistäkin suuremman uroteon, johon Haakon 

Hyvä kompastuu, mutta johon Olavi Trygvenpoika ja Olavi Pyhä lopulta onnistuvat. 

Kristitty Norja saa oman vaikeuksien kautta voittoon- historiansa ja samalla tarinan, 

jossa kristinuskon vuoksi taistelleista kuninkaista voi olla ylpeä.  

 

Diskurssi, jolla Snorri kuvaa talonpoikia, voi myös kertoa asenteista joita Snorri ja 

hänen aikansa muu yläluokka on kokenut tavallista kansaa kohtaan. Koska Snorrin suku 

sekä hänen kasvatusperheensä olivat vaikutusvaltaisimpia hänen elinaikanaan 1200-
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luvun Islannissa, nousi hän lopulta itsekin yhdeksi maan mahtavimmista miehistä
228

. 

Omaksuttu päällikön rooli voi selittää miksi talonpoikaisto esiintyy yhtenä massana ja 

ainoastaan heidän mahtavimmat johtajansa saavat kohdalleen tarkempaa käsittelyä. 

Ehkä Snorrille oli syntynyt asenne, jossa talonpojat ovat joko alistuvaa massaa tai 

muutosta vastustava vihamielinen ryhmä, joka aika ajoin aiheutti ongelmia. Tätä 

yläluokkaista asennetta hän on sitten tekstissään ilmentänyt. Tämä voi myös kertoa siitä, 

että hän olisi kirjoittanut saagansa ajatellen yläluokkaista yleisöä, eikä siksi keskittynyt 

talonpoikien kuvaamiseen.  

 

2.2. Uhraavat esi-isät, pakanalliset villi-ihmiset ja jalot pakanat 

 

Heimskringlan saagojen kuvaukset pakanoista ovat vaihtelevia niin tarkkuudessa kuin 

asenteissaankin. Teoksesta on löydettävissä ainakin kolmenlaisia pakanoita, joista 

ensimmäiset ovat skandinaavisia tai norjalaisia talonpoikia, jotka vielä harjoittavat 

esivanhemmilta perittyä uskontoa. Toinen ryhmä on mahtavat pakanat, joita 

käsitellessäni yritän selvittää onko heistä löydettävissä ”jaloja pakanoita”, eli joillain 

tavoin hyveellisiksi ja suurenmoisiksi esitettyjä henkilöitä jotka kuitenkin palvoivat 

vanhoja jumalia? Kolmas ja viimeinen ryhmä on ulkona norjalaisesta kulttuuripiiristä 

asuvat pakanat; millaiseksi nämä kuvattiin ja miksi?  

 

Kuten edellisessä alaluvussa esitin, on Snorrin kuvaus tavallisesta pakanallisesta 

kansasta joko melko välinpitämätön tai olematon. Suurempaa huomiota he saavat 

noustessaan vastarintaan kuningasta tai käännyttämistä vastaan, jolloin heidät esitetään 

vihamielisinä, yksinkertaisina ja pelkuruuteen nopeasti taantuvana massana. He 

noudattavat vanhoja tapoja ja uskontoa, ja kristinuskoon kääntymisen jälkeenkin 

saattavat palata niihin. 

 

Oikeastaan vaikuttaa jopa siltä, että Snorri ei ole kiinnostunut tavallisesta kansasta 

olivat ne pakanoita tai ei muuten kuin tarinaan liittyvänä massana. Snorri ei tee juuri 

minkäänlaista eroa mainitessaan kristityistä tai pakanauskoa noudattavista talonpojista. 

Poikkeuksena ovat kohdat, joissa kansaa käännytetään, ja jolloin Snorri monesti 

mainitsee näiden yhä uhraavan ja noudattavan vanhoja tapoja. Haakon Hyvän saagassa 

Snorri kertoo lukijalle kuinka uhrijuhlat on järjestetty, sillä se liittyy olennaisesti 

                                                 
228

 Bagge 1991, 12–13.  



67 

 

tarinaan Haakonin käännytysyrityksestä:  

 

-- Pidoissa piti kaikilla miehillä olla olutta. Teurastettiin myös kaikenlaista 

pientä karjaa ja hevosia. Siten saadun veren nimenä oli ”hlaut”, 

”hlautmaljoiksi” sanottiin astioita, joissa verta säilytettiin ja 

luudanmuotoisilla välineillä, joiden nimenä oli ”hlautteinar”, oli 

värjättävä alttarit ja pyhäkön seinät sisältä ja ulkoa punaisiksi sekä 

pirskotettava verta kansan päälle-- 
229

 

 

Sinänsä Snorrin kuva tästä uhraavasta kansasta on neutraali; edes näitä uhrimenoja ei 

mitenkään sanallisesti moitita. Päinvastoin, Snorri paljastaa tietämyksensä ja haluaa 

jakaa seikkaperäisesti esi-isien tapoja myös jälkipolville saagassa. Nämä kohdat ovat 

varmasti olleet hyvin kiinnostavia ja outoja keskiaikaiselle jo kristityssä yhteiskunnassa 

asuvalle yleisölle, jotka ovat jo kasvaneet erilaisessa tapakulttuurissa. Ainakaan Snorri 

ei tekstissään suoraan tuomitse uhrimenoja, mutta ehkä aikalaiset ovat reagoineet veren 

pirskottamiseen ja uhraamiseen vahvemmin? Lönnroth on tulkinnut joidenkin 

kristittyjen saagakirjoittajien tunteneen häpeää näistä menneisyyden verisistä 

rituaaleista
230

, mikä voi hyvinkin pitää paikkansa.  Joka tapauksessa pakanauskoa 

harjoittaneen ja kristityn kansan välille ei saagoissa haluta suurempaa eroa tehdä, vaan 

kuva heistä on neutraali.  

 

Toinen pakanaryhmä Heimskringlassa on nähdäkseni pakanalliset päälliköt tai muuten 

voimakkaat henkilöt.  Nämä henkilöt saavat tarinoissa suurehkoja rooleja, mutta heidän 

pakanallisuuttaan ei yleensä korosteta. He saavat saagoissa osakseen kuvailua ja 

tunnustusta teoistaan ja hyvistä ja huonoista piirteistä siinä missä kristitytkin. 

Oikeastaan kaikki henkilöt kolmessa ensimmäisessä Heimskringlan saagassa 

Ynglingien saagassa, Halvdan Mustan saagassa ja Harald Kaunotukan saagassa ovat 

kuninkaita myöten pakanoita. Esimerkiksi Kuningas Halvdan Musta, Harald 

Kaunotukan isä, saa saagassa aivan samantapaisen kohtelun kuin myöhemmät kristityt 

jälkeläisensä: 

 

Kuningas Halvdan oli viisas ja oikeamielinen mies; hän sääti lakeja, 
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noudatti itse niitä ja pakotti muut niitä noudattamaan, niin ettei 

ylimielisyys niitä kumoaisi. 
231

 

 

Haakon Hyvän saagassa eräs mahtava pakanallinen talonpoika ja soturi Egil Villapaita 

taas haluaa liittyä kristityn Haakonin rinnalla viimeiseen taisteluunsa: 

 

”Kun tämä pitkällinen rauha on vallinnut, olen jonkin aikaa pelännyt 

kuolevani ikäloppuna sänkyoljilleni, mutta olen halunnut mieluummin 

kaatua taistelussa ja seurata ruhtinastani. Nyt voi käydä niin.”
232

 

 

Egilin kerrotaan tarinassa taistelleen rohkeasti ja tuimasti, ja taktisella päätöksellään 

ratkaisseen taistelun Haakonin eduksi. Hänen kuoltuaan taistelussa Snorri kertoo 

Haakonin antaneen hänelle kunnialliset hautajaiset, jossa hänet asetettiin laivaan ja sen 

päälle koottiin maakumpu. 
233

 Snorri on selvästi kuvannut Egilin rohkeaksi ja viisaaksi, 

vaikka hän onkin halunnut seurata entistä ruhtinastaan Harald Kaunotukkaa Valhallaan 

kuollen taistelussa. Uskonto ei ole selvästikään ollut Snorrille ihmisen hyvyyttä 

määrittelevä tekijä, vaan hänen oma käytöksensä ja ominaisuutensa ovat tulleet ensin. 

 

Snorrin kuvaukset päähenkilöistä tai kuninkaista ovat hyvin suurelta osin positiivisia, 

eikä esimerkiksi Sverre Bagge ole tutkimuksessaan edes eritellyt kuninkaiden kuvaa 

heidän uskontojensa perustella
234

. Poikkeuksena pakanapäälliköiden neutraaleihin 

kuvauksiin on Ynglingit-saagan tarina Kuningas Aunista, jonka pakanallinen käytös 

asetetaan hyvin kyseenalaiseen valoon. Tämä svealaisten kuningas uhraa yhteensä 

yhdeksän poikaansa Odinille elääkseen itse kauemmin: 

 

-- Hän järjesti suuren veriuhrin ja uhrasi toisen poikansa. Nyt Odin sanoi 

hänelle, että hän eläisi edelleen niin kauan kuin hän antaisi Odinille joka 

kymmenes vuosi jonkun pojistaan, ja lisäsi että hänen piti antaa jollekin 

maansa kihlakunnalle nimi Odinille uhraamiensa poikien luvun 

mukaan.
235
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Kymmenettä ja viimeistä poikaansa jo raihnaisena ja vuoteenomana uhraamassa oleva 

Aun kuitenkin pysäytetään svealaisten toimesta, jotka eivät toimita uhria, ja kuningas 

kuolee lopulta vanhuuteen
236

. Tällainen mielikuvituksekas tarina saa pakanauskonnon ja 

uhraamisen näyttäytymään kristityille todennäköisesti hyvin paheksuttavana. Ennen tätä 

tarinaa Snorri kertoo svealaisten myös uhranneen eläinuhrien toimimattomuuden takia 

kuninkaansa Domalden nälänhädän heitä koetellessa
237

. 

 

Saagatutkimuksissa viitataan monesti Lars Lönnrothin luomaan termiin ”jalot pakanat” 

(noble heathens), jolla hän tarkoittaa kristillistä teemaa, joka on löydettävissä joistain 

saagoista. Nämä jalot pakanat eivät hänen mukaansa olleet olleet kosketuksessa 

kristinuskon kanssa, mutta sisäsyntyisesti käyttäytyivät ja ajattelivat tarinoissa joidenkin 

kristittyjen arvojen mukaisesti ja näin enteilivät tarinassa kristinuskon saapumista. 
238

 

Lönnrothin mukaan tällaiset teemat ovat kuitenkin erittäin harvinaisia islantilaisissa 

perhesaagoissa ja maallistuneissa saagoissa kuten Heimskringlassa
239

. Tässä hän 

mielestäni oikeassa, mutta hänen luomaansa määritelmää käyttäen Heimskringlasta ei 

löydy kuin yksi mahdollisesti jalo pakana.   

 

Heimskringlasta tehdyssä tutkimuksessa on kuitenkin välillä viitattu jaloihin 

pakanoihin, eikä täysin syyttä. Aallon mukaan Snorri on pyrkinyt kuvaamaan myös 

pakanalliset esi-isät ”jaloina, rohkeina ja oikeudenmukaisina”, mistä hyvänä 

esimerkkinä käy pakanallisen Haakon-jaarlin käsittely tekstissä hänen kuolemansa 

jälkeen
240

: 

 

Haakon-jaarli oli erittäin antelias mies. Oli suuri onnettomuus, että niin 

etevä päämies sai sellaisen lopun. Mutta tärkeimpänä syynä siihen oli, 

että nyt oli tullut aika, jolloin epäjumalien palvelu ja palvelijat 

tuomittaisiin ja niiden sijaan tulisi pyhä usko ja oikeat tavat.
241
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Whaley on nähnyt tämän kohdan neutraalina, ei pakanauskoa solvaavana, ja jatkumona 

aiempien saagojen ymmärtävälle näkökulmalle uuden ja vanhan uskonnon 

kohtaamiselle
242

. Vaikka mielestäni lainauksen loppu on kaukana neutraalista ja osoittaa 

kirjoittajan kristillisen asenteen selvästi, on sen sanoma ja alkuosa kuitenkin Haakonia 

kehuva ja antaa ymmärtää hänen vain syntyneen väärään aikaan pakanaksi. Ylistävä 

kirjoitus saa kontekstikseen saagassa useita tapahtumia ja Haakonin urotekoja. Hän 

esimerkiksi palauttaa pakanauskonnon Norjaan sitä hallitessaan
243

, hänet 

pakkokäännytetään kristityksi Tanskan kuninkaan toimesta
244

 ja hän hylkää 

kristinuskon, järjestää suuren veriuhrin ja kapinoi kuningastaan vastaan hävittämällä 

tämän maita
245

. Kaikesta tästä kristinuskon vastaisuudesta huolimatta Snorri katsoo 

aiheelliseksi kehua häntä, mikä osoittaa hänen arvostaneen ehkäpä hänen sankaruuttaan 

tai johtajuuttaan, mitä edes hänen ”väärä” uskontonsa ei voinut peittää. 

 

Haakon-jaarlia ei millään voi kutsua Lönnrothin määritelmien mukaiseksi jaloksi 

pakanaksi, mutta entäpä Harald Kaunotukkaa, Norjan ensimmäistä kertaa yhdistänyttä 

kuningasta? Whaley mainitsee Haraldissa olevan ”ripaus jaloa pakanaa” viitaten 

ensimmäisessä luvussa käsittelemiini kohtiin jumalallisesta vannomisesta ja 

kappaleeseen, jossa hänen hautapaikkaansa kuvaillaan ja häntä luonnehditaan erittäin 

ylistävästi Norjan kuninkaiden sukupuun alkuna.
246

 Whaley jättää mainitsematta 

Halvdan Mustan saagan, jossa hänen kuvaillaan käyttäytyneen tavalla, jota voisi kutsua 

jaloksi tai jopa kristilliseksi. Halvdan, Haraldin isä, pitää saagassa erästä loitsutaitoista 

lappalaista
247

 kuulusteltavana ja kidutettavana koska joku on taikavoimin varastanut 

heidän jouluateriansa. 

 

Tämä (Harald) pyysi isäänsä säälimään miestä, mutta hänen pyyntöönsä 

ei suostuttu. Harald auttoi nyt vastoin kuninkaan tahtoa miehen 

pakenemaan ja lähti itse hänen kanssaan. 
248

 

 

                                                 
242

 Whaley 1991, 101. 
243

 Norjan kuningassaagat, 112. (Olavi Trygvenpoika 16.) 
244

 Norjan kuningassaagat, 119. (Olavi Trygvenpoika 27.) 
245

 Norjan kuningassaagat, 120. (Olavi Trygvenpoika 27.) 
246

 Whaley 1991, 100.  
247

 Vaikka käännöksessä käytetään sanaa lappalainen, tarkoitetaan sillä saamelaista. Alkukielisessä teks-
tissä nimityksenä on finnr.  
248

 Norjan kuningassaagat, 39. (Halvdan Musta 8.) 



71 

 

Harald ja lappalainen pääsevät talvehtimaan jonkin ilmeisesti lappalaisen päällikön 

luoksi, joka keväällä kertoo Haraldille: 

 

”Isäsi mielestä oli suuri vahinko, että otin häneltä talvella hiukan ruokaa, 

mutta minä korvaan sen sinulle ilahduttavalla tiedolla. Isäsi on kuollut ja 

sinun on nyt mentävä kotiin; saat hänen omistamansa valtakunnan ja 

samalla saat omaksesi koko Norjan”.
249

 

 

Snorri on tässä kuvannut Haraldin käyttäytyneen kristillisten hyveiden mukaisesti. 

Tarkemmin eriteltynä kyseessä oleva toiminta on sääliä eli myötätuntoa, joka on yksi 

kristinuskon Jeesuksen tärkeimpiä opettamia arvoja. Hänen esimerkkinsä mukaan hyvän 

kristityn pitäisi osoittaa myötätuntoa kaikkia kohtaan, myös syntisiä, sairaita ja 

yhteiskunnan marginaalissa eläviä kohtaan.
250

 Kuten muutkin tarinat lappalaisista 

noitavoimineen, on tämä taikojen lisäksikin historiallisesti epäuskottava. Snorri tekee 

oudon yhteyden toisaalta empaattisen ja säälivän Haraldin hyvän teon, pakanallisen 

lappalaisen ja Norjan valloittamisen välille. Hän antaa Haraldille jalon pakanan piirteitä 

ja luo hänen valtakaudelleen sekä traagisen että myyttisen alun. Toisaalta Haraldin 

valtakauden onnistumisen ja tämän kristillisen teon yhteys on voitu tulkita myös 

kausaalisesti siten, että myötätuntoinen teko johti Haraldin kuninkuuteen.  

 

Kun tämän myötätuntoisen teon yhdistää Harald Kaunotukan saagan ”Minä lupaan, ja 

otan tässä todistajakseni Jumalan, joka on luonut minut ja vallitsee kaikkea…”-

monologiin
251

 ja siihen yhdistää saagassa kirkkomaahan siirretyt Haraldin hautakivet
252

, 

on yhdistelmä hyvin lähellä Lönnrothin jaloa pakanaa. Tällä määritelmällä ei tosin ole 

suurta väliä, sillä Snorri on selvästi antanut Haraldille kristillisiä piirteitä, kutsui häntä 

sitten jaloksi tai ei.  

 

Mahtavien pakanoiden kohdalla Snorri on käyttänyt selvästi tilannekohtaisesti sopivaa 

valikointia. Kun kyseessä on tarpeeksi tärkeä henkilö kuten Harald Kaunotukka, on hän 

muokannut hänestä jalon, lähes kristityn pakanan. Kun taas kerrotaan pakana-aikana 

eläneistä ja vanhaa uskontoa harjoittaneista mutta urhoollisista ja mainetta keränneistä 
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suurmiehistä kuten Haakon-jaarlista, on kuvaus toisaalta ylistävä, mutta toisaalta 

pakanauskon jossain määrin tuomitseva. Osaa mahtavista pakanoista, kuten Aunia, on 

voitu kuitenkin uskontonsa takia myös moittia tarinallisesti.  

 

Entä millaiseksi Skandinavian ulkopuolella olleet pakanat kuvataan Heimskringlassa? 

Aalto on väitöskirjassaan eritellyt nämä äärimmäistä toiseutta edustaneet ryhmät 

maantieteellistä jakoa käyttäen vendeihin, finneihin, blamenneihin ja bjarmeihin ja 

käsitellyt näiden kuvaa kuningassaagoissa. 
253

 Hänen mukaansa juuri nämä edustivat 

kirjoitusaikojen ihmisille jotain täysin erilaista kuin he itse olivat, ja näille on pitänyt 

oikean tiedon puuttuessa keksiä ominaisuuksia ja korostaa näiden erilaisuutta omaan 

kulttuuripiiriin
254

.  

 

Aallon mukaan vendien esiintyminen kuningassaagoissa voidaan jakaa kolmeen 

teemaan: heidän kanssa luodaan liittolaisuuksia naimisiinmenon kautta, he ovat 

vihollisia jota pakanallisuuden korostamisella joskus vahvistetaan, tai viimeisenä he 

ovat pahoja pakanoita joissain ihmetarinoissa
255

. Nämä pitävät paikkaansa myös vain 

Heimskriglaa käsiteltäessä. Vendeillä viitataan saagoissa länsislaavilaisiin heimoihin, 

jotka asuivat Pohjois-Saksan ja Puolan alueella keskiajalla. Nämä puhuivat hyvin 

samankaltaisia kieliä ja liittoutuivat aika ajoin esimerkiksi tanskalaisten kanssa yhteistä 

vihollista, kuten ottomaaneja, vastaan. Kuten saagoissakin kuvataan, harjoittivat he 

pakanauskontoa aina 1100-luvun loppupuolelle asti. 
256

 

 

Vendien pakanuuteen viittaavia kohtauksia on melko vähän Heimskringlassa. Olavi 

Trygvenpojan saagassa heidät selvästi mainitaan pakanoiksi kohdassa, jossa Tanskan 

kuningas Sven lupaa sisarensa Tyran vendien kuninkaan Burislavin puolisoksi. Tyra 

kieltäytyy jyrkästi menemästä naimisiin ”vanhan pakanan kanssa”. Lopulta hänen 

pakotetaan Vendlandiin, missä ”tämä ei suostunut pakanain keskuudessa ollessaan 

ottamaan heiltä vastaan ruokaa eikä juomaa”. Lopulta hän karkaa maasta ja päätyy 

naimisiin Olavi Trygvenpojan kanssa. 
257

 Snorri antaa ymmärtää, että juuri pakanuus oli 

ratkaiseva tekijä Tyran haluttomuudelle naida Burislav ja asua hänen maassaan. Sen 
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enempää näiden uskonnosta ei kuitenkaan tässä tarinassa mainita.  

 

Selkein kohta, missä vendit kuvataan pahoina pakanoina Heimskringlassa, löytyy 

Sigurd Jorsalankävijän saagasta. Siinä eräs tanskalainen kristitty mies vangitaan 

”pakanoiden” toimesta, jotka vievät tämän vendien maahan. Häntä pidetään nälässä ja 

pelossa kahlittuna, ja hän yrittää paeta: 

 

He ottivat hänet kiinni, löivät ja pieksivät ja pitelivät häntä pahoin kaikin 

tavoin. Sitten he laahasivat häntä muuten aivan säälimättömästi. He 

kiduttivat häntä, sulkivat hänet heti vankilaan, jossa oli ennestään 

kuusitoista kristittyä miestä; he sitoivat hänet rautoihin ja köysiin niin 

lujasti kuin voivat. Aikaisempi kurjuus ja piina tuntui hänestä vain kaiken 

hänen nyt kokemansa pahan varjolta. Hän ei nähnyt tässä tyrmässä 

ketään, joka olisi anonut hänelle armoa, häntä säälivät vain ne kristityt 

miehet, jotka makasivat siellä kahleissa hänen kanssaan; he surivat ja 

itkivät hänen surkeuttansa ja omaa hätäänsä ja onnettomuuttansa. 
258

 

 

Nämä pakanavendit kuvataan raakoina, säälimättöminä ja pahoina. Tarina antaa 

ymmärtää tanskalaissyntyisen miehen ja muiden kristittyjen olevan sotavankeja, mutta 

heidät kuvataan surkeina uhreina, joille pakanat tekevät pahaa. Tarinassa mies pääsee 

lopulta Olavi Pyhää rukoiltuaan vapaaksi, mitä käsittelen tarkemmin seuraavassa 

luvussa, ja päätyy lopulta ”pyhän miehen huoneeseen”, ilmeisesti munkiksi
259

.  

 

Tarinassa Snorri on luonut selkeän vastakohtaisuuden pahojen pakanoiden, ja hyvien 

kärsivien kristittyjen välille. Pakanat kiduttavat ja pahoinpitelevät, kun taas kristityt 

säälivät, rukoilevat ja auttavat päähenkilöä. Molemmista ryhmistä luodaan tarinassa 

selkeät stereotypiat, joilla siis liioitellaan pahaa pakanuutta ja hyvää kristillisyyttä
260

. 

Kun stereotypiat ovat näin kaukana toisistaan, on kyseessä mielestäni selvästä 

polarisoinnista, eli vastakohtaisuuksien löytämisestä. ”Hyvä” näyttää entistä 

paremmalta ”pahan” vieressä ja toisinpäin.
261

 Tarinan propagandistisuutta lisää se, ettei 

se liity millään tavalla Sigurd Jorsalankävijän saagan tarinan tapahtumiin, vaan se 
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kerrotaan saagan loppupuolella täysin irrallisena muista tapahtumista! Ilmeisesti 

tarkoituksena on ollut kertoa Olavi Pyhän kuolemanjälkeisistä ihmeistä ja kristinuskon 

pelastavasta voimasta, mutta samalla tarinaan on pahaksi valittu pakanalliset vendit.  

 

Toinen selvästi outo ja toiseutta edustava pakanaryhmä Heimskringlassa on vain 

muutamaan kertaan saagoissa mainittu bjarmit.  Bjarminmaa ja bjarmit ovat jääneet 

tutkijoille hieman epäselviksi, sillä vaikka alue ja sen ihmiset esiintyvät saagoissa ja 

aikalaislähteissä, ei näistä ole kovin tarkkoja tietoja. He ovat asuneet saagojen 

perusteella Vienanmeren alueella ja mahdollisesti puhuneet suomalais-ugrilaista kieltä; 

Olavi Pyhän saagassa heidän mainitaan palvovan jumalaa nimeltä ”Jomali”.
262

 

Samaisessa saagassa Olavin soturit lähtevät ryöstöretkelle Bjarminmaahan suurehkon 

sotajoukon kanssa. He ryöstävät bjarmien hautausmaan rikkaudet, ja saavat bjarmien 

vihaisen sotajoukon peräänsä aiheutettuaan kovan äänen katkaistuaan Jomali-patsaan 

pään.  

  

Miehet syöksyivät nyt metsään ja eteenpäin ja kuulivat bjarmien joukon 

tulevan jäljessään huutaen ja vihaisesti ulvoen. Tore Hund pakeni 

viimeisenä miestensä jäljessä. Kaksi miestä kantoi hänen edellään säkkiä, 

jossa oli jotain tuhkantapaista. Tore kahmaisi sitä kouraansa, sirotti 

jälkeensä ja viskasi välillä miesten päälle. Niin he juoksivat metsän halki 

ja tasaiselle maalle. He kuulivat bjarmien ajavan heitä takaa huutaen ja 

kamalasti kiljuen. 
263

 

 

Vaikka tässä kohtauksessa bjarmeja ei sinällään kuvata pahoina vaan päinvastoin 

ryöstön kohteena, on tästä löydettävissä selvää epäinhimillistämistä, jota käytetään 

osana vihollista mustamaalaavaa propagandaa
264

. Epäinhimillistämisellä voidaan luoda 

ihmisestä tai joukosta joko mekanistinen tai kuten tässä tapauksessa, eläimenkaltainen 

kuva. Silloin tältä joukolta otetaan pois inhimilliseksi ajatellut piirteet kuten 

sivistyneisyys, moraalisuus, rationaalisuus tai tunteisiin vastaaminen, ja tilalle 

kuvitellaan esimerkiksi kulttuurin puutetta, moraalittomuutta, vaistojen varassa 

toimimista tai sisäänpäinkääntyneisyyttä. Useasti epäinhimillistämistä on tapahtunut 
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kulttuurien yhteentörmäyksessä ja kansanmurhissa, jolloin vieraita ihmisryhmiä, kuten 

tässä tapauksessa bjarmeja, on verrattu eläimiin.
265

  

 

Kun Snorri kuvaa bjarmien ”vihaisesti ulvoen” ja ”kamalasti kiljuen”, 

englanninkielisessä versiossa samantapaisesti ilmaistuna ”evil-sounding howls” ja ”the 

hue and cry”
266

, liittää hän eläimenkaltaisia tapoja ja käytöstä tähän ryhmään. 

Epäinhimillistetyiltä bjarmeilta on ehkä oikeudenmukaisempaa ja toisaalta 

vaarallisempaa ja näin rohkeampaa käydä ryöstämässä hautausmaita. Toisaalta tällä 

tavalla tehdään suurempaa eroa kristittyjen ja norjalaisten, eli meidän, ja toisten, eli 

pakanoiden ja bjarmien välille. Myös vendejä vastaan käytetään yhdessä kohdassa 

samanlaista epäinhimillistämistä; Maunu Sokean saagassa eräässä taistelukohtauksessa 

vendit reagoivat eläimellisesti toverinsa kuolemaan: ”Sen nähdessään vendit ulvoivat 

kuin koirat tai sudet” ja myöhemmin ”Pakanat olivat raivoissaan kuten ennenkin, 

kiljuivat ja ulvoivat”
 267

. Vaikuttaa siltä, että islantilaisten, tai ainakin Snorrin, 

mielikuvissa ulkomaiset pakanat liitettiin villeihin eläimiin.  

 

Viimeisistä isommista ei-norjalaisista ryhmistä finneistä ja blamenneistä ei tehdä 

samalla tavalla epäinhimillisiä, mutta eroja heidän kanssaan tuodaan saagoissa selvästi 

esille. Blamennit mainitaan useampaan kertaan Sigurd Jorsalankävijän saagassa, jossa 

Norjan kuningas Sigurd lähtee Välimerelle ja Lähi-itään eräänlaiselle ristiretkelle. 

Näillä blamenneilla eli ”sinisillä miehillä” on tarkoitettu Espanjan ja Etelä-Euroopan, 

sekä Pohjois-Afrikan islaminuskoisia asukkaita. Sininen väri on viitannut heidän 

tummempaan ihonväriinsä ja sanana blár on myös todennäköisesti yhdistetty 

jonkinlaiseen pahuuteen.
268

 Sigurd sotajoukkoineen taistelee kerta toisensa jälkeen 

pakanoita vastaan.
269

 Espanjassa hänen eräästä taistelustaan kerrotaan näin: 

 

Kaupungin asukkaat olivat pakanoita ja tekivät sieltä ryöstöretkiä 

kristittyjen maille. Sigurd valloitti kaupungin linnan, surmasi kaikki 

miehet, jotka eivät suostuneet kääntymään kristinuskoon, ja otti suuren 
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saaliin. 
270

 

 

Suoraviivaiset taistelukuvaukset saavat oikeutuksensa sillä, että nämä pakanat ovat 

tehneet ryöstöretkiä kristittyjä vastaan. Saagassa tehdään selkeä ero kristittyjen ja 

pakanoiden välille; Sigurdin kerrotaan aina taistelevan vain pakanoita vastaan. Vain 

yhdessä kohdassa suomennettua laitosta näitä kutsutaan ”sinisiksi miehiksi”: 

 

Tänne oli suuri joukko pakanoita, sinisiä miehiä, asettunut asumaan 

kallioluolaan; he olivat rakentaneet korkean kivimuurin luolan suulle, 

ryöstivät maata laajalti ja veivät kaiken saaliinsa luolaan.
271

 

 

Sigurdin nokkelan hyökkäyksen ansiosta nämäkin saadaan kukistettua ja surmattua, ja 

norjalaiset saavat suuren saaliin.
272

 Kokonaisuudessaan saagassa Sigurd miehineen 

taistelee ympäri Välimerta, ystävystyy Jorsalan eli Jerusalemin kuninkaan ja 

Miklagaardin eli Kreikan keisarin kanssa ja lopulta palaa kolmivuotiselta matkaltaan 

Norjaan. Snorri kirjoittaa: --”Sanottiin ettei Norjasta käsin ollut koskaan tehty 

kunniakkaampaa retkeä kuin tämä”
273

. Blamenneja kuvataan lopulta hyvin vähän; 

heidät mainitaan pakanoiksi ja ryöstelijöiksi, ja he häviävät aina taistelussa Sigurdia 

vastaan. He vaikuttavat olevan vain epämääräisiä pakanavastustajia, joista kirjoittaja ei 

ole kovin kiinnostunut eikä myöskään tiedä paljoa. 

 

Useiten Heimskringlassa kohdatut ei-norjalaiset ovat finnejä (finnar) joka on käännetty 

käyttämässäni laitoksessa suoraviivaisesti lappalaisiksi. Käännös ei ole täysin väärässä, 

sillä finneillä on kirjoitusajankohtana ja viikinkiaikana tarkoitettu yleensä saamelaisia. 

Saagoissa finnit voivat kontekstista riippuen tarkoittaa kuitenkin saamelaisia, 

suomalaisia tai liikkuvaa elämäntapaa harjoittavia metsästäjiä, eikä finneille välttämättä 

siis ole ollut kovin tarkkaa määritelmää ajankohdan skandinaaveille. 
274

 

 

Yksi finneihin liittyvä ja monia melko yleisiä teemoja esittelevä tarina löytyy Harald 

Kaunotukan saagasta, jossa Haraldin poika Eerik käy viikinkiretkillä ympäri Atlanttia. 
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Ruijassa Erik miehineen löytää eräästä kodasta erittäin kauniin naisen Gunnhildin, joka 

kertoo: 

 

Olen ollut täällä oppimassa taikuutta kahdelta lappalaiselta, jotka ovat 

loitsutaitoisimpia näillä main. Nyt he ovat menneet metsälle, mutta 

kumpikin tahtoo naida minut; molemmat ovat niin ovelia, että seuraavat 

jälkiä kuin koirat sekä paljaalla maalla että hangella, ja ovat niin taitavia 

hiihtäjiä, ettei mikään pääse heitä pakoon, eivät ihmiset eivätkä eläimet, 

ja kaikkeen, mitä he nuolellaan tavoittavat, he osuvat. He ovat surmanneet 

kaikki ihmiset, jotka ovat tulleet tänne lähelle. Kun he suuttuvat, heidän 

katseensa panee maan pyörimään, ja kun jokin elävä tulee heidän 

näkyviinsä, se kaatuu tai putoaa kuolleena maahan.
275

 

 

Tarinassa Erik miehineen saa Gunnhildin avustuksella tapettua nämä finnit, ja lopulta 

menee tämän kanssa naimisiin.
276

 Taikuus yhdistetään Heimskringlassa useimmiten 

juuri finneihin, kuten tässäkin tapauksessa. Taikavoimat (witchcraft) yhdistetään Snorrin 

mielestä pakanauskoon, ja varsinkin miesten oli hyvin häpeällistä käyttää sitä. Taikuus 

on hyvin tehokasta, mutta sen käyttöä välteltiin sen häpeällisyyden takia, ja tarinat sen 

käytöstä ovat paljon yleisempiä pakana-ajoista kertovissa Heimskringlan saagoissa.
277

 

Finnien taikavoimia korostamalla on samalla korostettu näiden pakanallisuutta eli 

oikeastaan myös pahuutta. Heitä ei kuitenkaan vähätellä; yllä olevassa lainauksessakin 

heidän taitojaan ja taikavoimiaan liioitellaan vahvasti ja heistä tehdään näin vaarallisia 

vihollisia, jotka kuitenkin saadaan norjalaisten toimesta surmattua.  

 

Bagge on hyvin eritellyt kohtia, missä taikavoimat, ja siis useasti myös finnit ovat läsnä. 

Finnejä esiintyy joskus päähenkilöiden ystävinä, mutta useammin vastustajina. He 

käyttävät taikavoimiaan monenlaiseen hyvään sekä pahaan.
278

 Kun he esiintyvät 

yksilöinä Heimskringlassa, on heillä usein tarinassa jollain tapaa ratkaiseva rooli
279

. 

Eräs esimerkki ryhmänä toimivista finneistä on tarina jossa nuori Olavi Pyhä 

viikinkiretkillään tulee Finnlandiin hävittämään ja yrittämään ryöstelyä, karkaavat finnit 
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sisämaahan omaisuutensa kanssa. Finnit saavat väijytettyä Olavin ja tämän miehet, ja 

monet kuolevat finnien nuoliin. Kun Olavi pääsee lopulta takaisin laivoille: 

 

Suomalaiset nostattivat yöllä loitsuillaan rajuilman ja myrskyn merelle.-- 

Kuninkaan hyvä onni oli silloin, kuten monesti, tehoisampi kuin 

suomalaisten noituus. -- Mutta suomalaisten sotajoukko seurasi maitse 

sitä mukaa kuin kuningas purjehti pitkin rannikkoa.
280

 

 

Suomennetussa laitoksessa Finnland on käännetty Suomeksi ja tämän kohtauksen finnit 

suomalaisiksi, mikä on mahdollisesti todenmukainen käännös, sillä tarinan alueella on 

ehkä tarkoitettu nykyistä Varsinais-Suomea, joskin muitakin tulkintoja on esitetty
281

. 

Myös tässä tarinassa finnien taikavoimat saavat suuren roolin, mutta heidät esitetään 

muutenkin varteenotettavina vihollisina, jotka onnistuvat väijytyksessä ja vielä 

seuraavat pakenevaa Olavia sotajoukolla.  

 

Kuten Aalto on todennut, on kuningassaagoissa ja myös Heimskringlassa luotu kuva 

finneistä epäselvä mutta negatiivinen. Heidän esiintymisensä saagoissa liittyy lähes aina 

johonkin negatiiviseen tapahtumaan, ja heistä on luotu outo kuva yhdistämällä heidät 

taikuuteen ja pakanuuteen, jotka olivat jo kiellettyjä kirjoitusajankohtana. Finnien ja 

skandinaavien yhteydet ovat olleet kuitenkin pakana-aikana yleisiä, mutta 

kristillistymisen jälkeen kristittyjen norjalaisten kiellettiin eri laeilla olla yhteydessä 

näihin pakanallisiin finneihin.
282

 Tätä taustaa vasten ei edes ole yllättävää, että Snorri on 

kuvannut nämä propagandistisesti toisaalta yhdistäen nämä taikuuteen ja pakanuuteen, 

ja toisaalta liioitellut eroja finnien ja norjalaisten välillä.  

 

Snorrilla on pakanuudesta kirjoittaessaan ollut edessään suuri dilemma; kuinka 

kirjoittaa pakanuudesta tai pakana-ajasta häpäisemättä oman tai norjalaisen kansan 

menneisyyttä. Kristittynä hänen on kuitenkin täytynyt tuomita pakanuus jollain tavoin, 

todennäköisesti hän on itsekin ollut ajalleen tyypillinen pakanuuden tuomitseva 

islantilainen. Menneisyydestä kirjoittaessaan hänen on kuitenkin täytynyt jotenkin ottaa 

kantaa näihin asioihin, mikä on nähtävissä Heimskringlan pakanakuvasta. Omien esi-
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isien uskonto on toisaalta nähty vääränä, mutta anteeksiannettavana erheenä, joka on 

sovitettu kääntymällä kristinuskoon. Pakanalliset henkilöt voivat Snorrin saagoissa olla 

yhtä kunniakkaita ja hyviä hahmoja kuin kristitytkin, mutta silloin näiden pakanuutta ei 

korosteta. Harald Kaunotukan kohdalla Snorri on jo aktiivisesti pyrkinyt muuttamaan 

mielikuvia menneisyydestä tekemällä hänestä jalon, lähes kristityn pakanan.  

 

Pahojen henkilöiden kohdalla pakanuus on taas useammin tuotu esiin. Näitä ovat 

selvimmin Skandinavian ulkopuolelle rajatut ihmisryhmät kuten bjarmit, finnit, 

blamennit ja vendit. Bjarmien pakanuus liitetään eläimellisyyteen ja heidän 

pakanauskontoonsa kun finnien taas taikavoimiin. Blamennit ja vendit ovat selvästi 

olleet myös kirjoittajalle oudompia, joiden uskontoon ei viitata muuten kuin erottamalla 

nämä kristityistä ja kuvaamalla nämä jollain tapaa raakalaismaisiksi vihollisiksi. Näiden 

”toisien” kohdalla on kaikkein selvintä viholliskuvan käyttö. Viholliskuvan taustalla on 

ihmiselle ominainen tapa jakaa henkilöitä meihin tai toisiin ja hyvään ja pahaan. Vaikka 

tälle on myös käytännöllisiä ja evolutiivisia hyötyjä, on sitä tehokkaasti käytetty myös 

tehokkaasti toimivan propagandan pohjana. 
283

 Viholliskuva voi perustua tosiasioihin tai 

mielikuvitukseen, yleensä molempiin, ja siihen liittyy yleensä pelkoa aggressiivisesta 

vieraasta ryhmästä, joka uhkaa jollain tavalla meitä. Viholliskuviin liittyy vahvasti myös 

aiemmin käsittelemäni stereotypiat ja epäinhimillistäminen, jotka toinen toistaan tukien 

luovat kuvaa vihollisesta. 
284

 

 

Näistä ”toisista” ei-norjalaisista pakanoista on Snorrin saagoissa luotu selvää 

viholliskuvaa. Eroja skandinaavien ja näiden pakanoiden välillä on liioiteltu, heidät on 

kuvattu uhkaavina, raakalaismaisina, eläimellisinä, vääriä jumalia palvovina ja pahoja 

taikavoimia käyttäminä ryhminä. Finnit ovat selvästi olleet Snorrille ja islantilaisille 

tutumpia, miksi heitä onkin kuvattu yksilötasolla toisin kuin muita pakanaryhmiä. 

Bjarmit, blamennit ja vendit ovat kuvausten ylimalkaisuuden perusteella edustaneet 

Snorrille tai muillekin islantilaisille stereotyyppistä pakanaa, joista on erotukseksi 

”meistä” tehty saagoissa usein uhkaavia vihollisia. Pakanallisten skandinaavien 

kohdalla Snorri on valinnut jonkinlaisen keskitien; tilanteen tullen näiden pakanallisia 

tapoja on moitittu, mutta joissain kohdin kirjoittaja on nähnyt viisaammaksi korostaa 

esi-isien mahtavuutta, ei väärää uskontoa. Kokonaisuudessaan Snorrin pakanakuvaukset 
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ovat selvää kristillistä propagandaa.  

 

Snorrin luoma ja toisentama viholliskuva pakanoista ei ole lainkaan uniikki Euroopan 

keskiajalle. Vihollisiksi nähtiin niin väärät profeetat, kerettiläiset, antikristukset, 

paholainen, noidat, muslimit ja usein myös juutalaiset. 
285

 Euroopan kristityille aina 

myöhäisantiikista asti pakanuus oli jotain jäsentymätöntä ja väärää jonka kristinuskon 

tuli korjata. Kaikki pakanauskonnot olivat tavallaan sama asia; myöskin Snorri kutsuu 

sekä vendejä ja blamennejä pakanoiksi heidän uskontoja mainitsematta. Pakanuus on 

merkinnyt kristityille eurooppalaisille kirjoittajille jotain demonista voimaa joka pitää 

tunnistaa mutta jota pitää viimeiseen asti vastustaa.
286

 Samanlainen asenne on nähtävillä 

Snorrin saagoissa, varsinkin epämääräisistä ulkomaalaisista pakanoista kerrottaessa.  

 

2.3. Kristinuskon hyvien voimien ja pakanauskon mustan magian vastakohtaisuus 

 

Viimeisessä luvussa käsittelen miten kristinusko ja sen vastakohtana esiintyvä 

pakanauskonto kuvataan Heimskringlassa. Vaikka palaankin ajoin edellisten lukujen 

pakanakuviin, keskityn tässä henkilöiden ja ryhmien sijaan uskontoihin ja voimiin jotka 

esiintyvät saagoissa. Millaiseksi kristinusko kuvataan saagoissa? Mitä voimia siihen 

kuuluu? Entä mitä pakanauskoon kuuluu? Liittyykö noituus ja taikavoimat saagoissa 

pakanauskontoon vai pitäisikö ne erottaa omaksi kokonaisuudekseen? Edellisten 

kappaleiden perusteella on selvää, että Snorri asettaa kristinuskon hyväksi ja 

pakanuuden pahaksi, mutta millä tavoin ja miksi? Millaisia vastakohtaisuuksia ja muita 

propagandistisia keinoja Snorri on käyttänyt kertoessaan kristitylle yleisölleen 

pakanauskonnosta ja taikavoimista?  

 

Snorri kuvaa Heimskringlassa pakanauskonnon alkuperän euhemeristisesti. Ynglingien 

saagassa Snorri kuvaa kaikki skandinaavien myöhemmin palvelemat jumaluudet kuten 

Odinin oikeina historiallisesti eläneinä ihmisinä. Näiden mahtavien muinaisten esi-isien 

suuri valta, taikavoimat ja uroteot saivat näiden alamaisten uskomaan näiden olleen 

jumalallisia ja myöhemmin palvomaan näitä jumalina. 
287

 Ynglingien saagassa Snorri 

kertoo heti aluksi kuinka Odin, suuri päällikkö, tekee suuria ja mahtavia sota- ja 
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valloitusretkiä voittaen aina. Hänellä on monia taikavoimia ja hän opettaa 

pohjoismaalaisille kaikki näiden myöhemmin omaavat taidot, ja nämä alkavat lopulta 

uhraamaan hänelle ja palvomaan häntä ja hänen kahtatoista päämiestään. Hän myös 

sanoo alaisilleen, että jokainen tulee kuoltuaan Valhallaan hänen kanssaan mukanaan 

polttorovion ja maakuoppien esineet.
288

 Kun Odin itse kuolee, kertoo Snorri näin: 

 

Ollessaan kuolemaisillaan hän antoi merkitä itsensä keihäänkärjellä ja 

otti omikseen kaikki aseista surmansa saaneet miehet; hän sanoi nyt 

lähtevänsä Gudheimiin tapaamaan siellä ystäviänsä. Nyt luulivat 

svealaiset että hän oli tullut vanhaan Aasgardiin ja eläisi siellä ikuisesti. 

Usko Odiniin ja hänen palvontansa virisi taas voimallisesti. Svealaiset 

olivat monesti näkevinään hänen ilmestyvän heille ennen suuria taisteluja. 

Hän antoi toisille voiton, mutta toisia hän kutsui luokseen. Kumpikin 

kohtalo näytti heistä hyvältä. 
289

 

 

Skandinaavisen pakanauskonnon euhemeristaminen on Snorrin mielenkiintoinen tapa 

selittää esi-isiensä tapoja ja uskontoa. Koko uskonnon taustalla on hänen mukaansa 

väärinkäsitys siitä, että tämä loitsutaitoinen päällikkö olisi todellisuudessa jonkinlainen 

jumala. Kun Snorri kertoo että svealaiset ”luulivat” Odinin menneen Aasgardiin 

elämään ikuisesti, viittaa hän sanavalinnalla että näin ei todellisuudessa tapahtunut. 

Näin ollen hän väittää Odinin valehdelleen alaisilleen, jotka hyväuskoisena uskoivat 

kuoltuaan seuraavansa häntä Valhallaan. Pakanauskonto on tämän selityksen mukaan 

vain suurta erehdystä, joka johtuu tämän Odinin valheista. Myös ilmestyminen 

taisteluiden edellä asetetaan sanavalinnalla kyseenalaiseksi. Onko tämä ollut Snorrin 

tapa vähentää esi-isien pahaa pakanuutta, sillä nämä palvoivat pakanajumaliaan vain 

väärän tiedon varassa, eivät pahuuttaan? Kun kristinusko saapui lopulta Skandinaviaan, 

saivat asukkaat uutta kristittyjen näkökulmasta totuudellista tietoa, eikä heidän enää 

tarvinnut palvoa näitä muinaisia päälliköitä. 

 

Tämä skandinaavisen uskonnon maallinen selittäminen on malliesimerkki informaation 

hallinnasta. Koska Snorri itse kirjoitti historiaa saagoissaan, pystyi hän keksimään 

tarkoitusperiinsä sopivan menneisyyden skandinaavisille esivanhemmilleen. 
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Euhemeristaminen toisaalta maallistaa ja vähentää pakanauskonnon arvoa, toisaalta 

selittää kristitylle yleisölle miksi näiden esivanhemmat palvoivat jotain muuta kuin 

Jumalaa.  Euhemerismi ei kuitenkaan Snorrille tarkoittanut sitä, etteikö pakanuuteen 

kuuluisi monenlaista todellista taikuutta tai yliluonnollista. Kuten jo aiemmassa luvussa 

mainitsin, kertoo Snorri lukijoilleen miksi taikuus oikeastaan on pahasta: 

 

Odin osasi ja harjoitti taitoa, joka tuottaa eniten valtaa ja jonka nimenä 

on seita, ja siksi hän voi tietää ihmisten kohtalon ja tulevaisuuden, voi 

myös tuottaa ihmisille kuoleman, onnettomuutta ja sairautta tai riistää 

heiltä järjen ja voiman ja antaa ne toisille. Mutta tätä taikuutta 

harjoitettaessa siihen liittyy niin paljon epämiehekästä, ettei miesten 

katsottu voivan olla sen kanssa tekemisissä joutumatta häpeään; siitä 

syystä tämä taito opetettiin papittarille. - - Monille muillekin hän kuitenkin 

opetti paljon sitä; sen vuoksi loitsutaito on levinnyt heidän kauttaan 

laajalle ja säilynyt kauan. 
290

 

 

Alkukielisessä versiossa sisältö on samansuuntainen; ”epämiehekkyys” on ilmaistu 

sanalla ergi joka viittaa häpeään tai perversioon
291

. Seitavoimien eli taikuuden käyttö on 

ilmeisesti ollut häpeällistä miehille siksi, että se on yhdistetty passiiviseen rooliin 

homoseksuaalisessa aktissa. Tämän assosiaation takia naisten oli hyväksyttävämpää 

käyttää näitä voimia. Häpeän ja taikuuden yhdistäminen on tietysti ollut kristityille hyvä 

tapa vähentää pakanavastustajien miehisyyttä, eli osoittaa oma ylemmyys heihin. 
292

 

Snorri on siis suoraan kertonut lukijoilleen, että taikuuden käyttö on häpeällistä, eikä 

varsinkaan miesten tulisi sitä käyttää.  

 

On myös huomionarvoista että Snorri keskittyy tuhoavan taikuuden esittelyyn; 

kuoleman, onnettomuuden tai sairauden tuottaminen taikuudella on vaarallista ja 

pelottavaa. Hän ei kuitenkaan mielestäni yhdistä pakanuutta kristinuskon Saatanaan tai 

muuhun demoniseen. Aalto on kuitenkin tulkinnut Odinin olevan kuningassaagoissa 

eräänlainen kristinuskon arkkivihollinen. Hän on sekä skandinaavisen jumaltaruston 

päähahmo että symboli. Euhemeristamalla hänet Snorri on tehnyt hänestä kristityn 
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näkökulmasta katsottuna muukalaisen arkkityypin. 
293

 Odin esiintyy ihmishahmossa 

Heimskringlassa muutamaan otteeseen kuten Olavi Trygvenpojan saagassa, jossa hän 

vierailee kuninkaan luona ja lopulta ilmeisesti yrittää myrkyttää hänet: 

 

Kerrotaan että kuningas Olavin ollessa vierailemassa Ogvaldsnesissa 

sinne tuli eräänä iltana vanha ja hyvin sanataitoinen mies; hänellä oli 

matala hattu, ja hän oli toissilmäinen. Tämä mies tiesi kertoa asioita 

kaikista maista. Hän joutui puheisiin kuninkaan kanssa, jota hänen 

kertomuksensa suuresti huvittivat. -- Mutta hänen riisuuduttuaan ja 

mentyään sänkyyn istuutui vieras jalkalaudalle ja puhui vielä kauan 

kuninkaalle, ja kun hän oli kertonut jotain, kuningas halusi kuulla yhä 

enemmän. Piispa muistutti kuningasta siitä, että oli aika nukkua; kuningas 

teki niin ja vieras poistui. Vähän ajan kuluttua kuningas heräsi, kysyi 

vierasta ja käski kutsua hänet; mutta vierasta ei löydetty mistään. 

Kuningas kutsutti aamulla luokseen keittäjänsä ja juomien valmistajan ja 

kysyi oliko joku vieras mies käynyt heidän luonansa. He vastasivat että 

heidän alkaessaan valmistaa ruokaa heidän luokseen tuli joku mies; tämä 

sanoi heidän keittävän huonoa lihaa kuninkaan pöytään ja antoi heille 

sitten kaksi isoa ja lihavaa teurasnaudan kylkikappaletta, ja nämä he 

keittivät muun lihan ohella. Kuningas käski nyt heittää pois kaiken lihan ja 

sanoi ettei vieras ollut ollut ihminen vaan itse Odin, johon pakanat olivat 

kauan uskoneet; mutta Odinin, hän lisäsi, ei onnistuisi mitenkään heitä 

pettää. 
294

 

 

Aallon mukaan tämä kohtaaminen symboloi tosiasiassa vanhan uskonnon ja 

kristinuskon kohtaamista. Vanha uskonto on vielä olemassa ja mahdollisesti nousemassa 

takaisin, mutta Olavi osoittaa pätevyytensä välttämällä Odinin myrkytyksen. 
295

 Näiden 

lisäksi kohtauksesta on löydettävissä muitakin aspekteja. Miksi Odin haluaa kertoa 

Norjan kristillistäjälle eli vastustajalleen niin paljon asioita? Onko kyseessä vain tapa 

päästä kuninkaan lähelle ennen tämän myrkyttämistä vai jotain muuta? Miksi juuri 

piispa tulee muistuttamaan kuningasta nukkumisesta ja samalla häätämään muukalaisen 
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pois?  

 

Odin esitetään kohtauksessa viekkaana, sillä hänen onnistuu päästä hyviin väleihin 

kuninkaan kanssa ja melkein myrkyttää hänet. Snorrin tarkoitusta tämän tarinan 

yksityiskohdista on vaikea tulkita mahdollisesti tarkoitetulla tavalla. Vaikka Odinin 

kerrotaan kertoneen Olaville ”kuninkaista ja muinaisajan tapahtumista”, voi kyseessä 

olla myös toisenlainen viekkaus. Piispa ymmärtää pysäyttää tiedonjanoisen kuninkaan 

kuulemasta enempää tältä pakanajumalalta, joka todellisuudessa aikoo pettää hänet. 

Onko Snorri rinnastanut Odinin kristilliseen näkemykseen pahuudesta? Esimerkiksi 

Raamatussa liika tiedonjano ja käärmeen viettelys aiheuttavat ikuisen kadotuksen 

paratiisista.
296

 Odin viettelee Olavia mutta tämä ei syö häneltä saamaansa ruokaa vaan 

heittää sen pois, toisin kuin Aatami, joka syö Eevalta saamansa hedelmän. Rinnastus ei 

ole täysin osuva, mutta kristitty Snorri ja hänen yleisönsä ovat todennäköisesti tunteneet 

tämän kohdan Raamatusta ja voineet jollain tasolla yhdistäneet nämä kaksi tarinaa 

toisiinsa. Snorri on valinnut juuri piispan pysäyttämään tämän Odinin viettelyksen; ehkä 

siis vertauskuvallisesti kristinusko pysäyttää pakanuuden juonet tällä tavalla? 

 

Tässä tarinassa Snorri kuvaa Odinin vaarallisena ja uhkaavana, eli luo hänestä 

viholliskuvaa. Toinen eli muukalainen on jotain jota voi tarkkailla ylhäältäpäin mutta 

joka ei aiheuta suoranaista uhkaa. Kun tämä muodostaa suoran uhkan, kuten Odin 

yrittää myrkyttää Olavi Trygvenpojan, tulee siitä suoranainen vihollinen.
297

 Toisaalla 

Heimskringlassa Snorri antaa taas toisenlaisen näkökulman pakanauskontoon. Olavi 

Pyhän saagassa eräässä käännytystarinassa Snorri kertoo pakanoiden ja kristittyjen 

uskontojen eroista. Olavi Pyhä kertoo käännytettäville talonpojille Jumalasta ”joka on 

luonut taivaan ja maan ja tietää kaiken”. Kun kuningas lopettaa, alkaa pakanoiden 

päällikkö Gudbrand puhua: 

 

Emme tiedä kenestä puhut. Sanot jumalaksi sellaista, jota et itse näe ja 

jota ei näe kukaan muukaan; mutta meillä on jumala, jonka voimme nähdä 

joka päivä. Hän ei ole ulkona tänään, kun sataa; mutta hän näyttää teistä 

varmaan kauhistavalta ja valtavalta, ja minä luulen että pelko iskee 

rintaanne, kun hän tulee käräjille. Koska kuitenkin sanot että teidän 
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jumalanne on kovin mahtava, anna hänen nyt järjestää asia niin, että 

taivas on huomenna pilvessä, mutta ei sada; kohdatkaamme sitten taas 

täällä. 
298

 

 

Sää on juuri toivotunlainen ja kolmannella kerralla kuninkaan ja pakanoiden tavatessa 

pilkkaa Gudbrand taas kristinuskoa ja piispaa. Hän on tuonut mukanaan Torin näköisen 

suuren kullalla ja hopealla huolitellun patsaan ja väittää kristittyjen pelkäävän tätä 

jumalaa joka katsoo heitä terävin silmin. Olavi hoitaa tilanteen nerokkaasti soturinsa 

Kolbeinin avustuksella: 

 

”Sinä pelottelet meitä jumalallasi, joka on sokea ja kuuro, ei pysty 

auttamaan itseänsä enempää kuin muitakaan eikä voi päästä minnekään, 

ellei häntä kanneta. Otaksun että häntä kohtaa aivan pian onnettomuus. 

Katsokaa nyt tuonne itään: sieltä tulee meidän Jumalalle tuoden suuren 

valon.” Samassa aurinko nousi, ja kaikki talonpojat kääntyivät katsomaan 

sitä. Siinä silmänräpäyksessä iski Kolbein heidän jumalaansa niin että se 

pirstoutui ja sen sisästä pakeni kissan kokoisia rottia, sisiliskoja ja 

käärmeitä. Talonpojat kauhistuivat niin kovin, että karkasivat pois. 
299

 

 

Snorri kertoo tässä tarinassa näiden kahden uskonnon ja näihin uskovien ihmisten 

kohtaamisesta. Pakanatalonpojat uskovat jumalansa olevan voimakas ja pelottava, mutta 

kristityt eivät välitä siitä laisinkaan. Gudbrand kertoo ennen näitä tapahtumia tästä 

käännyttäjäkuninkaasta ja on ihmeissään siitä, että heidän jumalansa antaa näiden 

kristittyjen vielä elää
300

. Kun pakanajumala ei tee mitään kristittyjä vastaan ja lopulta 

antaa tuhota oman patsaansa, osoittaa Olavi tarinassa pakanoille ja Snorri kristitylle 

yleisölleen ettei tällä uskonnolla ole mitään voimia tai vastusta kristinuskolle. Sen sijaan 

kristittyjen puolella uskonto toimii: sää on molemmalla kerralla juuri sellainen kuin 

pakanat halusivatkin. Snorri tekee uskonnoista siis eräänlaista vastakohtaisuutta; toinen 

palvoo onttoa ja voimatonta patsasta; toiset taas todellista, voimakasta, joskin 

näkymätöntä Jumalaa.  
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Toinen Snorrin käyttämä propagandistinen keino tässä tarinassa on naurunalaiseksi 

asettaminen. Naurunalaiseksi tekemällä voidaan riisua vastustaja, tässä tapauksessa 

pakanauskonto, esimerkiksi tämän arvovallasta tai mystisyydestä
301

. Pakanat uskovat 

että ”pelko iskee” kristittyjen rintaan näiden nähtyä tämän ”kauhistavan ja valtavan” 

mutta todellisuudessa voimattoman patsaan, mutta näiden ei kerrota pelänneen 

laisinkaan. Toinen naurettavaksi tekeminen on talonpoikien huijaaminen 

harhauttamalla, jolloin Kolbein lyö patsaan hajalle ja talonpojat säikähtävät suunniltaan. 

Karkuun lähteneiden naurunalaisuutta lisätään kertomalla kuinka Olavi miehineen on 

sabotoinut näiden pakosuunnitelmat poraamalla veneisiin reikiä ja hukkaamalla näiden 

hevoset. Kun pakanat palaavat nöyryytettyinä, esiintyy Olavi näistä tempuista muka 

tietämättömänä mutta armollisena, ja kehottaa heitä luopumaan tästä heidän 

”hulluudestaan” ja kääntymään kristinuskoon tai taistelemaan heitä vastaan. 

Talonpoikien päällikkö Gudbrand nousee ja sanoo: 

 

”Suuren vahingon me kärsimme jumalassamme. Kun hän ei kuitenkaan 

pystynyt meitä auttamaan, tahdomme nyt uskoa siihen jumalaan, johon 

sinä uskot.” Sitten kääntyivät kaikki kristinuskoon. Piispa kastoi 

Gudbrandin ja hänen poikansa ja jätti papin sinne. Entiset vihamiehet 

erosivat ystävinä, ja Gudbrand rakennutti kirkon laaksoihin. 
302

 

 

Snorrin tarinassa siis jopa pakanat huomaavat itse, ettei heidän uskontonsa auta heitä, ja 

kristinusko on toimivuudessaan oikea valinta. Tarina ei myöskään lopulta oikeastaan 

pilkkaa näitä pakanoita ja näiden päällikköä, sillä Gudbrand osoittautuu järkeväksi 

kääntyessään kristinuskoon, rakennuttaessaan kirkon ja muuttuessaan Olavin ystäväksi. 

Sen sijaan pilkan ja naurunalaisuuden kohteena on näiden vanha uskonto. Mitä Snorri 

on oikeastaan tarkoittanut sillä, että hajonneen Torin patsaan sisältä ilmestyy 

kaikenlaisia vastenmielisiä eläimiä? ”Kissan kokoiset rotat, sisiliskot ja käärmeet” kun 

vaikuttavat hyvin liioitellulta ja jopa vertauskuvalliselta ilmaukselta asuakseen 

todellisuudessa onton patsaan sisällä. Paljastuuko pakanoille tällä tavalla heidän 

uskontonsa todellinen hirvittävyys? Vai onko Snorri vain halunnut näin kertoa minne 

patsaalle uhratut ruoat ovat todellisuudessa hävinneet? Snorri on tässä kohtaa joka 

tapauksessa selvästi liioitellut mahdollisia tapahtumia, tehnyt niistä mielenkiintoista ja 
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pakanauskonnon huonommuutta todistavaa kerrottavaa, ja lopulta opetuksena osoittanut 

kuinka nämäkin pakanat saadaan kunnialla käännytettyä oikeisiin tapoihin. Vaikka 

saagat on todennäköisesti suunnattu kristitylle yleisölle, olisi tämä tarina voinut toimia 

myös opettavana tarinana käännytettäville pakanoille. Vaikka Olavin tekemän ”ihmeen” 

kerrotaan olevan huijausta, osoittautuu pakanauskonto selvästi turhaksi palvonnaksi, ja 

pakanat ymmärtävät lopulta hylätä sen ja valita kristinuskon. 

 

Heimskringla kuitenkin on myös täynnä tarinoita toimivan taikuuden käytöstä ja 

mainintoja muusta yliluonnollisesta. Eräs neutraalilta vaikuttava kuvaus taikuudesta 

löytyy Olavi Trygvenpojan saagasta. Siinä Tanskan kuningas Harald Gorminpoika 

riitautuu islantilaisten kanssa ja käskee erään loitsutaitoisen miehen vaihtaa hahmoa ja 

tutkimaan mahdollisia tietoja Islannista. Mies lähtee maahan valaan hahmossa ja näkee 

tällä saarella kaikenlaisia taruolentoja kuten maahisia, lohikäärmeen, valtavan linnun ja 

jättiläisen. Tarinan lopuksi mies kertoo Haraldille, ettei maassa ole kuin lähinnä 

erämaata, eikä sinne heidän laivoillansa pääsisi. 
303

 Tämä tarina on tulkittu tutkijoiden 

toimesta lähinnä symboliseksi. Snorri on ehkä halunnut säilyttää kirjallisesti tämän 

tarinan tai symboloida sillä islantilaisten erilaisuutta muihin nähden. Hirviöiden on 

tulkittu ilmaisevan islantilaisia päälliköitä, neljää evankelistaa, tai joidenkin mukaan 

todennäköisemmin neljää ilmansuuntaa. 
304

 Valaaksi muuttumista ei kuitenkaan tuomita 

tarinassa; Snorri vain ilmaisee sen osana tarinaa.  

 

Kuten edellisessä luvussa mainitsin, on finnit se ryhmä, joka useimmiten yhdistetään 

taikuuteen Heimskringlassa. Aalto on tarkastellut finnien taikuuden käyttöä, ja tullut 

johtopäätökseen, että se yhdistetään tarinoissa aina johonkin negatiiviseen. Sen sijaan 

valkoista, eli ”hyvää” pakanataikuutta ei Heimskringlassa ole vaikka siitä on muissa 

saagoissa viitteitä. 
305

 Esimerkkeinä pahasta taikuudesta Harald Kaunotukan saagassa 

loitsutaitoinen nainen antaa Halvdan Mustalle kuolettavan juoman, ja samassa saagassa 

eräs finninainen antaa lemmenjuoman, joka saa Haraldin laiminlyömään valtakuntansa 

ja lopulta suremaan tätä kuollutta naista kolme vuotta
306

. Eräs erikoinen kertomus 

taikuudesta löytyy Haakon Hyvän saagasta, jossa Ylämaalainen kuningas Östen hävittää 

Trondhjemin aluetta ja ilmoittaa tröndien saavan valita kuninkaakseen Östenin orjan tai 
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hänen koiransa Saurin.  

 

He valitsivat koiran, koska luulivat saavansa siten paremmin hallita itse 

itseänsä. He antoivat taikoa koiraan kolmen miehen ymmärryksen: se 

haukkui kaksi sanaa ja puhui kolmannen. Sille teetettiin kaulapanta ja 

ketju hopeasta ja kullasta, ja kun se oli likainen, hirdmiehet kantoivat sitä 

hartioillaan. Sille tehtiin valtaistuin, ja se istui kummulla niin kuin 

kuninkaat ainakin; se asui Immerössä, ja sillä oli oma kartano nimeltään 

Saurshaug. 
307

 

 

Snorri kertoo tämän koiran kuolleen lopulta susien repimänä ja että ”kuningas Östen 

teki tröndien kiusaksi paljon muutakin kummallista”
308

. Tarina on todellakin ainakin 

nykypäivän näkökulmasta, ja todennäköisesti Snorrin aikalaistenkin mielestä 

kummallinen ja näyttää alleviivaavan taikuuden haitallisuutta ja outoutta. Maunu 

Sokean saagassa on kohta selvästä kristittyjen ja pakanoiden sekä kristinuskon ja 

pakanuuden välisestä kilpailusta ja taistelusta. Pakanalliset vendit hyökkäävät 

kristittyjen norjalaisten kimppuun Etelä-Norjan Konungahellan kaupunkiin. Snorri 

ajoittaa tämän todellisen historiallisen taistelun oikein vuoteen 1135, ja on käyttänyt 

silminnäkijöiltä kulkeutunutta tietoa tapahtumien yksityiskohtaiseen esittämiseen
309

. 

Vendien ja norjalaisten taistelussa kuvataan kummankin puolen käyttäneen näin 

yliluonnollisia keinoja taistelunsa apuna: 

 

Eräs pakana tuli aivan lähelle, linnoituksen portille, ja pisti miekalla 

miestä, joka seisoi portin sisäpuolella. Miehet ampuivat ja heittivät kiviä; 

hänellä ei ollut kilpeä, mutta hän oli niin hyvä loitsija, etteivät aseet 

pystyneet häneen. Pappi Andreas otti nyt pyhää tulta, siunasi sen, leikkasi 

taulaa, sytytti ja pani sen nuolen kärkeen ja ojensi nuolen Asmundille. 

Tämä ampui nuolella loitsutaitoista miestä, ja tämä ammus puri niin, ettei 

mies enempää kaivannut, vaan kaatui kuolleena maahan. 
310

 

 

Pakanakeinot siis auttavat vendiä taistelussa kristittyjä vastaan, mutta papin siunattu tuli 
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on pakanavoimien suojausta vahvempi voima! Pakanataiat ovat Snorrin tarinoissa 

todellisia ja toimivia, mutta eivät vedä vertoja kristinuskon voimalle, jota varsinkin 

papit osaavat käyttää. Vaikuttaa siltä, että taikuus oli ihmisten mielissä muuttanut 

muotoa pakanallisesta kristilliseen, jolloin noitien sijaan taikoja tai yliluonnollisia 

asioita tekivät kirkonmiehet Jumalan avulla. Norjalaiset häviävät kuitenkin 

Konungahellan taistelun vendeille, mutta pappi Andreas jätetään merkittävänä 

henkilönä henkiin. Snorri mainitsee, että pakanoiden sytyttämä kirkko sammuu kaksi 

kertaa, ja vasta suuren työn jälkeen se saadaan poltettua. Myös Andreaksen kantamalla 

pyhällä ristillä on kristittyjä voimia; hänen tultua samaan veneeseen pakanoiden kanssa 

tunsivat nämä kuumentuvansa ja kärventyvänsä. Andreas selittää vendien kuninkaalle 

tämän johtuvan Jumalan vihasta: ”Ristissä asuu niin suuri voima”, hän sanoi, ” että 

pakanat ovat monesti nähneet tällaisia ja vielä ilmetympiä ihmeitä, kun se on ollut 

heidän käsissään”.
311

  

 

Kristinuskoon liitetään varsinkin Heimskringlan viimeisissä saagoissa monenlaisia 

voimia. Yllä olevien esimerkkien lisäksi on paljon muitakin, kuten erilaisia jumalallisia 

ilmestyksiä. Esimerkiksi Konungahellan kaupunki saa monenlaisia pahaenteisiä 

ennusmerkkejä pääsiäisen aikaan ennen taistelua, jonka ansiosta Andreas osaa saarnata 

kansalle jotta nämä valmistautuisivat pahimman varalle
312

. Myös monet saagojen näyt 

ja ennustukset on tulkittavissa kristillisesti, mutta eivät kaikki
313

. Esimerkiksi tietäjä, 

joka ennustaa oikein Olavi Trygvenpojalle ja saa tämän lopulta kääntymään kristityksi, 

kertoo itsekin saavansa voimansa Jumalalta
314

. Kuitenkin myös pakana-aikaan Norjassa 

hallinnut kuningas Halvdan Musta ja tämän vaimo Ragnhild näkevät ennusunia, joissa 

enteillään heidän sukupuunsa levittäytymistä mahtavina koko Norjaan ja sen yli. 

Kuninkaan uskottu mies Torleiv Viisas tulkitsee hänen unensa: 

 

-- Halvdanilla olisi paljon jälkeläisiä ja että nämä hallitsisivat maata 

saavuttaen suurta kunniaa, eivät kuitenkaan kaikki yhtä suurta; mutta 

hänen suvustaan syntyisi yksi kaikkia muita suurempi ja loistavampi, 

ja uskotaan varmasti että tämä kihara merkitsi kuningas Olavi Pyhää. 
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315
 

 

Tämä enneuni ei ole erityisen kristillinen tai pakanallinen, ja Snorri esittää sen 

todellisena ja toteen tulevana ennustuksena. Ennustus Olavi Pyhän tulosta itse asiassa 

sopii Lönnrothin teoriaan jaloista pakanoista, sillä nämä pakanat näkevät unissa jo 

enteitä tulevasta kristitystä ajasta. Olavi Pyhän saagassa kuninkaan käännyttämät 

pakanat näkevät unen, jossa pelottava ja vaaleaverinen mies varoittaa näitä 

vastustamasta Olavi Pyhää ja tämän käännytystyötä, tai ” Sinä kaadut itse koko 

sotajoukkoinesi, ja sudet repivät ja korpit raatelevat sinua ja teitä kaikkia”
316

. Vaikka 

Snorri ei kerro kuka tämä pelottava mies on, voi hän tarkoittaa sillä Jeesusta tai 

Jumalaa, sillä pakanailmestys tuskin käskisi olla vastustamatta kristinuskoa levittävää 

kuningasta. Olavi Pyhän ihmeitä ja ilmestyksiä käsittelin jo luvussa 1.3, ja nämä 

varsinkin tuovat esille kristinuskon hyvän, auttavan puolen. Olavi Pyhä parantaa 

kuolemansa jälkeen sairaita ja auttaa hädässä olevia, tai auttaa kristittyjä joukkoja 

voittamaan pakanajoukot
317

. 

 

Snorri on saagoissaan luonut selvää vastakohtaisuutta pakanuuden pahojen voimien ja 

kristinuskon hyvien voimien välille. Heimskringlassa hän on keskittynyt pakanuuden 

pahoihin puoliin, mutta ei ole edes maininnut siihen historiallisesti kuuluvista 

positiivisista voimista kuten parantamisesta
318

. Kristinuskon voimat taas eivät 

suoranaisesti ole tuhoavia, vaikka niitä pakanoita vastaan voidaankin käyttää, vaan 

suojaavia tai auttavia. Tällä vastakohtaisuudella Snorri on vahvistanut käsityksiä 

pakanuudesta pahana, ja kristinuskosta ainoana hyvänä ja sallittuna yliluonnollisten 

voimien tyyssijana. 

 

Tähän vastakohtaisuuteen liittyy oleellisesti viholliskuvat, joita toisaalta luodaan sekä 

pakanoista mutta enemmän pakanuudesta. Varsinkin pakanuudesta kristityiksi kääntyvät 

norjalaiset esitetään normaaleina ihmisinä jotka eivät vielä ole löytäneet oikeaa uskoa. 

Odin esitetään lopulta vaarallisena voimana ja vihollisena jonka ei saa antaa ”pettää” 

kristittyjä. Paradoksaalisesti pakanajumaluudet esitetään sekä oikeina jo aikoja sitten 
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kuolleina päällikköinä, todellisina maailmassa liikkuvina voimina, tai turhina, 

voimattomina ja naurettavina uskomuksina onton patsaan muodossa. Snorri on 

tilanteesta riippuen valinnut tarinaansa parhaiten sopivan näkökulman pakanuuteen ja 

käyttänyt sitä.  

 

Miksi Snorri on valinnut tällaisen propagandistisen lähestymistavan pakanauskontoon? 

Ilmeisin vastaus on se, että kristittynä hän on oppinut tuomitsemaan pakanuuden pahana 

ja toistaa omia uskomuksiaan ja mielikuviaan saagoissaan. Toiseksi pakanuuteen 

myönteisesti suhtautuminen olisi ollut epätodennäköistä ja tuomittavaa muiden 

islantilaisten taholta. Mutta voiko taustalla olla jotain muutakin? Taistelu Skandinavian 

kristillistämisestä oli jo 1000-luvun ensimmäisellä vuosisadalla käytännössä voitettu 

länsi-Skandinaviassa, mutta idässä ja pohjoisessa vanhat uskomukset säilyivät 

huomattavasti pitempään. Ruotsissa pakanauskonto säilyi kristinuskon rinnalla osin 

vielä 1100-luvulla kirkkojen rakentamisen jälkeenkin, ja vasta 1200-luvun 

ensimmäisellä puoliskolla loputkin maaseudun väestöstä lopullisesti hylkäsivät 

pakanuuden. Saamelaisten pakanuus oli vielä täyttä todellisuutta Heimskringlan 

kirjoitusajankohdalla, joskin ensimmäiset käännytysyritykset tapahtuivat Snorrin 

tapattaneen Håkon Håkonssonin kaudella (1217–63).
319

  

 

Myös se, että taikuuden käyttö oli lailla kielletty, kertoo siitä, että taikojen käyttöä 

pidettiin haitallisena ja se haluttiin hävittää kristinuskon tieltä. Se paljastaa myös sen, 

että näitä taikavoimia todella vielä käytettiin kristinuskon tulon jälkeen, ja tämä nähtiin 

ongelmana.
320

 Kirjoitusajankohdan ihmisten ajatusmaailmasta tai mahdollisista 

taikuuden käytöstä tai pakanallisista tavoista ei kuitenkaan ole paljoa todisteita, 

vaikkakin joissain lähteissä siitä on viitteitä
321

.  Tätä taustaa vasten Snorrin negatiivinen 

propaganda pakanuudesta asettuu laajempaan kontekstiinsa pakanuuden rippeiden 

kitkemisessä. Pakanuudesta on haluttu kokonaan eroon, ja kuvaamalla se negatiivisesti 

ja kristinuskoa huonompana on voitu iskostaa ihmisten mieliin, ettei siihen kuuluvia 

taikavoimia kannata käyttää eikä niiden kanssa kannata olla missään tekemisissä.  
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LOPPULAUSE  
 

Snorri Sturluson on Heimskringlassa luonut kuvaa historiasta, jossa norjalaisten 

kuninkaiden painoarvoa maan käännyttämisessä on selvästi korostettu. Kristillistäminen 

kuvataan osana kuninkaiden valtapolitiikkaa, jossa he samalla valloittavat Norjaa ja 

suostuttelemalla tai väkivaltaisesti pakottamalla saavat alamaisensa ottamaan kasteen ja 

hylkäämään vanhan uskontonsa. Kristillistämisen kuvaus keskittyy enimmäkseen juuri 

pakanallisen kansan käännyttämiseen, jolloin kuninkaan ylivoima ja vaikutusvalta 

ratkaisevat voiton kristinuskon hyväksi. Kristillistämisestä mainitaan myös kristillisten 

lakien laatiminen, pakanauskontoon kuuluvien tapojen kitkeminen, kirkkojen 

rakentaminen ja pappien asettaminen kansaa kristityksi opettamaan. Nämä kuitenkin 

jäävät kuninkaiden käännytysretkien varjoon ja vain pieneen rooliin tarinoissa. 

  

Vaikka Olavi Trygvenpojan ja Olavi Pyhän painoarvo käännyttäjinä on saagoissa suuri, 

alustaa Snorri Norjan käännyttämistä jo heitä edeltävien kuninkaiden saagoissa. Tässä 

hän on luonut viitteitä siitä, että jopa pakanallinen kuningas Harald Kaunotukka olisi 

ollut tosiasiassa kristitty, ja että jo Haakon Hyvä yritti maata käännyttää siinä 

onnistumatta. Olavi Trygvenpojan kuitenkin kuvataan käytännössä käännyttäneen 

kokonaan pakanallista Norjaa ja Olavi Pyhän saavan tämän tehtävän päätökseen, vaikka 

historiallisesti kristillistyminen oli jo alkanut ennen heitä. Myös Islannin 

käännyttämisessä Snorri yksinkertaistaa historiaa, eikä kerro syystä tai toisesta 

kristinuskon hyväksymiseen liittynyttä yhteiskunnallista konfliktia. Olavi Pyhän saaga 

taas tukee kuvauksellaan näkemystä hänestä pyhänä suurmiehenä, joka toimillaan ja 

marttyyrikuolemallaan sinetöi Norjan kristillistymisen. 

 

Pakanoiden ja pakanuuden kuvaaminen on Heimskringlassa monitahoista. Pakanallinen 

kansa esitetään toisaalta vihamielisenä vanhoihin uskoihinsa tottuneena massana, jotka 

itsepintaisesti yrittävät pitää päälliköidensä johdossa vanhan uskontonsa. Heistä ei 

kuitenkaan ole vastusta käännyttäjäkuninkaille, vaan tosipaikan tullen he osoittautuvat 

pelkureiksi ja lopulta ihan normaaleiksi kristityiksi kääntyneiksi ihmisiksi. Varsinkin 

pakana-aikaan eläneistä suurmiehistä Snorri on luonut kuvaa, jossa pakanuutta 

tärkeämmäksi nousevat positiiviset henkilökohtaiset piirteet, ja ajoittain jopa kristilliset 

vivahteet. Ulkomaiden pakanat taas kuvataan ylimalkaisesti vaarallisina, outoina, jopa 
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villeinä tai ylipäänsä vihollisina, eikä heitä edes yritetä käännyttää. Heihin liitetään 

raakuutta, pahuutta tai pahoja taikavoimia. Pakanuuden ja kristinuskon välille Snorri on 

taas luonut selvää vastakkainasettelua, sillä pakanuuden taikavoimat ovat pahoja ja 

kristinuskon voimat taas hyviä. Pakanauskonto taas kuvataan erehdyksenä, eikä siihen 

uskovia uskonsa takia syyllistetä. Pakanuus kuitenkin on tilanteesta riippuen vaarallista 

taikuutta sisältävää ja tuomittavaa toimintaa, tai turhaa onton ja voimattoman patsaan 

palvontaa. 

 

Tällaista kuvaa ja käännyttämisdiskurssia rakentaessaan Snorri on käyttänyt useita 

propagandistisia keinoja, joilla hän on pyrkinyt kirjoittamaan historiaa haluamallaan 

tavalla ja vaikuttamaan lukijoidensa mielikuviin. Tietojen valikointi tavalla ja toisella on 

saagoissa aina läsnä. Näillä valinnoilla on saatu suurenneltua kuninkaiden painoarvoa 

käännyttäjinä ja saatu aikaan kuva norjalaisista täysin pakanallisena kansana ennen 

heitä, eli yksinkertaistettu historian kulkua. Myös toistoa ja liioittelua on käännyttämistä 

kuvatessa löydettävissä. Snorri on lisäksi nimennyt kristinuskon oikeaksi uskoksi ja 

yhdistänyt sen hyviin tapoihin ja omalla harvinaislaatuisella kannanotollaan kertonut 

lukijalleen pitävän käännyttämisestä kertomista tärkeämpänä kuin muita seikkoja. Myös 

symboleiden, varsinkin kristillisten, käyttö on selvästi havaittavissa etenkin Olavi Pyhän 

teoista ja häneen liitetyistä ihmeistä kerrottaessa. Pakanoista ja varsinkin pakanuudesta 

luodaan selvää viholliskuvaa kristinuskon vastakohdaksi. Varsinkin norjalaisen 

kulttuuripiirin ulkopuolella sijaitsevia pakanoita stereotypisoidaan, epäinhimillistetään 

ja esitetään pahoina, kun taas norjalaisia pakanoita esitetään toisaalta vihamielisinä 

mutta myös naurettavina.  

 

Heimskringlan kristillistämiskuvauksesta ja monin osin propagandistisesta tyylistä voi 

johtaa monenlaisia hypoteeseja. Ehkä Snorri kirjoitti Heimskringlan osaksi omien 

valtapoliittisten kunnianhimonsa avuksi mielistelläkseen Norjan kuningassukua? Näin 

ollen se oli osa hänen taktiikkaansa luoda hyvät suhteet Norjaan, ja strategiaansa 

kasvattaa omaa valtaa ja jopa nousta Islannin hallitsijaksi. Kuningassuvulta hän näin 

toivoi tukea omalle vallalleen Islannissa. Liittouduttuaan toisen kanssa hän toivoi tämän 

nostavan hänet jaarlin arvoon, eli kaikista islantilaisista suurimmaksi. Käytännössä hän 

olisi Norjan uuden kuninkaan avulla voinut nousta Islannin mahtavimmaksi mieheksi.  

 

Heimskringla ei korosta Islannin käännyttämisen konfliktia, sillä Snorri ei halunnut 
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luoda eripuraa islantilaisten ja norjalaisten välille. Snorri on todennäköisesti halunnut 

kirjallisilla valinnoillaan luoda ja vahvistaa sekä islantilaista, että skandinaavista 

kristillistä identiteettiä. Hän on kuvannut maiden yhteiselon sujuneen hyvin, jolla ehkä 

pedattiin Norjan kuninkaan yliherruutta Islannissa tai hyvien suhteiden jatkumista. 

Suunnitelma kuitenkin epäonnistui Snorrin osalta hänen liittouduttua väärän henkilön 

kanssa, mikä johti hänen kuolemaansa.  

 

Kristillistämisen kuvaaminen positiivisena asiana on myös valtaa säilyttävä keino. 

Käännyttämisessä korostuu kuninkaiden ja johtajien rooli, ei kirkonmiesten. Myöskään 

kirkollinen valta ja organisaatio eivät saa suurta arvostusta. Niinpä Snorri on omaa 

valtaa säilyttääkseen propagoinut kristinuskon puolesta, jossa kuninkaat ovat 

johtoasemassa, eivätkä papit. Papisto oli yksi valtaansa kasvattamaan pyrkivä ryhmä 

muiden joukossa, eikä Snorri saati Norjan kuningas halunnut luopua omista 

erioikeuksistaan, vaan päinvastoin lisätä niitä. Negatiivinen pakanakuva taas luo 

viholliskuvaa muualla, mikä estää yhteiskunnan sisäistä hajanaisuutta. Jos todellinen 

vihollinen on uskoton pakana, ei kristittyjä maanmiehiä vastaan kannata nousta. 

Pakanauskonnon negatiivinen kuvaus taas voi liittyä yleisempään kampanjaan 

pakanuuden rippeiden kitkemisessä ainakin Norjassa. Kirjoitusaikaan alkanut kampanja 

Pohjois-Norjan finniväestön käännyttämiseksi voisi tällä tavoin saada tukea 

antipakanalliselta ja Norjan kuningassukua ylistävältä propagandalta. Yksi ja sama 

uskonto koko maan väestöllä vahvistaisi jälleen valtakunnan yhtenäisyyttä ja toisaalta 

kuninkaan valtaa.  

 

Onko Heimskringla lopulta Snorrin luomaa propagandaa? Propaganda-termin väljyyden 

takia kysymykseen ei voi antaa yksiselitteistä tai lopullista vastausta. Kristillistämisen ja 

pakanuuden näkökulmasta tarkasteltuna kuitenkin on selvää, että Snorrin tapa kuvata 

näitä asioita on kristillistä maailmankuvaa vahvistavaa, joskaan ei ajalleen 

epätyypillistä, mielipidevaikuttamista. Koska teos on kuitenkin todennäköisesti 

suunnattu kristitylle islantilaiselle ja mahdollisesti myös norjalaiselle yleisölle, ei 

tavoitteena ole kristinuskon ja pakanuuden suhteen niinkään ollut muuttaa mielipiteitä, 

asenteita ja ajattelutapoja, vaan enemmänkin vahvistaa olemassa olevia mielikuvia. 

Uskon, että kirjoittajan ensisijainen tavoite on kuitenkin ollut tehdä vaikuttava ja 

todellista menneisyyttä mahdollisimman todenmukaisesti kuvaava teos, joka on ollut 

arvokas niin Skandinavian menneisyyttä säilyttäessään että mahdollisesti Snorrin omien 
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kunnianhimojen välineenä. Vaikka mielipidevaikuttaminen on teoksessa enemmänkin 

sivuosassa, on sitä kristillistämisen ja pakanuuden kuvauksia tarkemmin tarkasteltaessa 

selvästi löydettävissä, joten näiltä osin teosta voi pitää propagandana.  
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