
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guldharald 
Sagnet om vikingeprinsen Guldharald, 

 barnebarn af Gorm den Gamle,  

der endte sit vikingeliv 976 på stranden ved Bisnap 

”at Halsi i Limafirdi”  

 kort tid efter han blev konge af Norge.     
Det gamle sagn: 

”Her jordsættes den unge kriger 

med hest og hund 

med sine våben og smykker”. 

Ved Liimfjord faldt de begge; 

Halse blev den fælles grav 

for sløv begærlighed”. 

Adam Oehlenschlager Fra skuespillet ”Håkon Jarl hin Rige”  

GPS: N:57002045-E:10200956 

Persongalleriet: 

 

Tekst, foto & tegninger: Bjarne Høj, Hals, 2017 



Frit & forkortet efter Snorre Sturlasons  Heimskringla  

(De norske kongesagaer) ca. 1100. 

Håkon Jarl Saga og Olav Trygveson Saga  

 

Guldharald i vikingetiden 

En vinterdag år 975 ankommer ud af historiens tåger en 

flåde med 10 langskibe gennem Limfjorden til Kattegat. 

Det er Harald Knudssøn, kaldet Guldharald, danernes kong 

Harald Blåtands nevø, på vej til kongsgården i Jelling, for at 

aflægge onklen et uanmeldt besøg med et alvorligt ærinde.  

Guldharald og hans mænd får lov til at overvintre i 

Kongsgårdens gemakker, og scenen er nu sat: et opgør om 

et gammelt regnskab. Kongen Harald Blåtand, hans onkel, 

havde for mange år siden slået hans far ihjel i et 

bagholdsangreb i Limfjorden, da han var på vej hjem fra et 

togt i England. Guldharalds far var Knud Daneast, Gorm 

den Gamle og Tyras ældste søn og meget populær i Riget 

(Daneast betyder ”den folket elsker”). En sådan nidrig 

gerning kunne ikke længere vente på sin hævn. Kongen 

havde god grund til at være urolig. 

 

Samtidig er den norske vikingeprins Håkon Jarl og hans 

mænd også indkvarteret i Kongsgården. Han tilhører én af 

de to familier, der kæmper om herredømmet i Norge. 

Håkon var netop igen blevet slået hjemme og søgte igen 

hjælp hos Kongen i Danmark til at generobre 

herredømmet. Harald Gråfell er konge i Norge og tilhører 

Gunhildsønnerne, men er ikke særlig villig til at betale skat 

til Kongen. Håkon, der tilhører Adalssteinsfostrefamilien, 

lover fuld troskab ved at betale skat og hjælpe til med sin 

store flåde af langskibe. 

 

Mellem Guldharald og Håkon Jarl er der stort venskab. 

Guldharald betror sig til Håkon om sin plan, der er at sætte 

bo i land og opgive livet på hærskibene. Guldharald 

spørger Håkon om hans syn på hvad Kongen ville sig til, 

hvis han kræver sin arvepart. Håkon svarede, at Guldharald 

var i sin gode ret til at kræve sin part af Riget og det vil han 

nok ikke nægte dig. 

  

Opløftet af Håkons ord gik Guldharald straks til Kongen, og 

der var mange stormænd forsamlet i salen, begge partners 

venner. Da kræver Guldharald af Kongen, at han skal skifte 

riget halvt med ham, således som hans byrd og æt giver 

ham ret til det i Danevældet. Kongen bliver meget vred 

over dette krav. Hverken hans far, Gorm den Gamle eller 

tidligere konger i Skjoldungeslægten havde delt sit rige 

med nogen. Hans frillesøn, Sven Tveskæg, var i gang med 

at starte et oprør mod sin far og han var desuden hårdt 

trængt ved Rigets sydgrænse af Kejser Otto d. 2., så dette 

ultimative krav kom meget dårligt tidspunkt. Ingen kan 

derefter tale med ham. 

Efter denne kongelige røffel søger Guldharald igen råd hos 

Håkon. Hans situation er ikke forbedret efter mødet med 

Kongen og nu har han mest lyst til at tage magten ved 

våben. Det kan koste dit liv, sagde Håkon, der nu ser en ny 

åbning for sit eget personlige ærinde. 

Kongen opsøger Håkon og fortæller om Guldharalds krav 

om at dele Riget halvt med ham, at det umuligt kan lade 

sig gøre, og at han er nødt til at rydde ham af vejen. Håkon 

siger, at Guldharald vil skabe ufred og har mange venner 

der hjælper ham. Guldharalds far har stadig mange 

tilhængere, og at dræbe ham nu, vil skabe endnu større 

utilfredshed blandt stormændene i Riget. Det var 

stormændene der valgte konge. Senere opsøger Kongen 

igen Håkon for at få råd: Giv ham Norge, siger Håkon. 

Derved kan du stadig regere over et samlet rige. Send bud 

efter Harald Gråfell til møde i Jylland, så kan Guldharald 

tage sig af ham, og da kan Guldharald for en stund vinde 

rige i Norge fra Harald Gråfell. 

Håkon fortæller Guldharald, at han nu har fremmet hans 

sag for Kongen og der nu ligger et helt rige, nemlig Norge, 

for hans fødder.  Aftalen bliver bekræftet hos Kongen. 

Kongen sender bud til Norge til Harald Gråfell om at 

komme til møde i Danmark for at modtage sit gamle len og 

i øvrigt ligger Håkon Jarl dødssyg, oplyses det. Det aftales 

at mødet skal finde sted i Jylland. 

Harald Gråfell fór til Danmark om sommeren med tre 

langskibe og gik i land ”at Halsi i Limafirdi” og venter på 

Danekongen. Guldharald og hans mænd sætter kurs mod 

Limfjordens munding med 9 langskibe for at møde sin 

norske rival. Håkon møder Kongen og tilbyder at følge 

efter Guldharald og dræbe ham. Han vil gerne selv være 

Kongens nye norske lydkonge og ser Guldharald som en 

stor trussel. Kongen synes godt om Håkons plan, så Håkon 

samler sine krigere ud på hans 12 langskibe og drager 

afsted til søs for at finde Guldharald. 

Guldharald og hans mænd ankommer til ”at Halsi i 

Limafirdi” og ser at Harald Gråfell og hans mænd allerede 

er ankommet og går i land i nærheden. Kampen bliver kort, 

da Guldharald har flere mænd. Sandrevlen 

Nordmandshage ved Limfjordens munding er sikkert 

opkaldt efter denne episode. 

Guldharald er nu i princippet Kongens lydkonge i Norge og 

det bliver fejret med hans overlevende mænd på standen 

”at Halsi”, som en vikingekonge værdig. 

Kongefejringen på stranden ”at Halsi” ender dog brat. 

Håkon Jarl og hans mænd har fundet Guldharald og hans 

mænd og overrasker dem midt under festen. Guldharald 

bliver taget til fange og mange af hans mænd bliver dræbt. 

En løkke bliver lagt om Guldharalds hals og han bliver 

hængt i et stort egetræ i nærheden og dermed ender 

sagaen om Guldharald.  

Håkon Jarl sejler tilbage til Kongen og meddeler ham om 

Guldharalds død og betaler Norges skat for de næste 3 år 

med byttet fra Guldharald. Håkon Jarl bliver senere konge 

for et samlet Norge som Håkon 2. Sigurdson Ladejarl. 

I den danske vikingetradition omtales episoden ”at Halsi” 

blot således: ”Et søslag i Kattegat, hvor en alliance af 

vikinger ledet af Harald Blåtand dræber Harald  Gråfell”. 

  

 



 

Guldharald i den danske ”guldalder” 

Efter Danmarks smertelige militære nederlag ved Dybbøl i 

1864 til Preussen, fik den danske nationalfølelse et 

alvorligt knæk. Man havde brug for en moralsk oprejsning, 

så man trak vikingerne frem og støvede dem af, så de 

kunne ophøjes a la de græske og romerske gude- og 

helteskikkelser. 

Sagnet om vikingeprinsens endeligt ”at Halsi” vakte især 

stor lokal interesse, og da man havde en ”navnløs” 

skibsformet høj et par kilometer nord for Hals, tæt ved 

Bisnap Strand, blev den koblet til Guldharalds levned. (”At 

Halsi i Limafirdi” er betegnelsen for Limfjordens smalle løb 

mod øst fra Aalborg til Kattegat – kaldet Langerak. (I Nørre 

Tranders syd for Langerak har man også en Guldharalds 

høj, og den ligger under kirkegårdsmurens nordlige del). 

Efter henvendelser fra en gæstgiver i Hals, Niels Lassen 

Holm, foretog ”Direktionen for de antiquariske 

Mindesamlingers Bevaring” (nu Nationalmuseets 

Oldtidssamling) under ledelse af museumsinspektør 

Wilhelm Boye, i sommeren 1886 en udgravning af højen.  

”Den såkaldte ”Guldharalds Høi” ligger omtrent 1½ 

Fjerdingsvei øst for Hals By på Matrnr. 30, en gaard, der 

tilhører Gaardeier Larsens Enke, og som hører til stedet, 

der kaldes Skovshoved. Terrainet er sandet og fladt, mod  

øst findes lave klitter, der er bevoxede med Lyng.”  

Wilhelm Boye registrerede 55 fund i den oprindeligt 18x24 

m brede, 3 m høje jordhøj. Der blev hverken fundet guld 

eller sølv eller andre værdigenstande i højen, men en stor 

mængde knogler. Der blev registreret 6 stk. jernspir og 

potteskår, 3 stk. dyreknogler og 46 stk. andre (led-)knogler, 

stærkt forvitret.  Alligevel bliver det Boyes konklusion, at 

der ikke fandtes menneskeknogler i højen. Derfor 

konkluderede Boye, at det så ikke var en gravhøj, men en 

mindehøj. Undersøgelsen kunne desuden konstatere, at 

højen engang var besøgt af en gravrøver fra højens østside. 

Det blev udlagt til lokalbefolkningen at genopføre 

Guldharalds høj, (der nu ligger hengemt i Winthers 

Plantage fra 1905), måske i skuffelse over, at der ikke blev 

fundet guld i Guldharalds høj. Wilhelm Boye tog hurtigt 

tilbage til København med genstandene ombord på 

københavnerfærgen fra Aalborg, S/S H P Prior, for at blive 

behandlet for nyresten. 

Den såkaldte Guldharalds høj er i dag Guldharalds hulning, 

da genopførelsen endnu ikke er sket – her 131 år efter! 

”Højens” nuværende udseende skyldes dels, at tyskerne i 

1940-45 også fandt interesse i Guldharalds høj.  

 

 

 

 

 

 

 

Guldharald i Hals 

Sagnet om vikingeprinsen Guldharalds endeligt ved Hals er 

lige så sejlivet som myten om Hals som købstad. Da 

Guldharald godt kan være en person de norrøne 

krønikeskriverne har opfundet for at være ansvarlig for en 

norsk konges død og da Guldharald og hans far ikke 

optræder i den officielle danske vikingehistorie kan 

sagligheden diskuteres. Sagn eller ej, så blev Guldharald 

dyrket som en lokal helt i Hals. I 1926 oprettede lærer Jens 

Gregersen en spejdertrop i Hals under Det Danske 

Spejderkorps, DDS, kaldet Guldharalds Trop. Det var gule 

spejdere og Jens Gregersen, kaldet Guldharald, elskede at 

vise rundt og fortælle de måbende børn om Guldharalds 

spændende liv og endeligt ved Hals. Troppen blev nedlagt i 

1940. Halsdrengen Frederik Als var også med i Guldharalds 

Trop og blev den sidste overlevende spejder fra troppen, 

og han satte da et skilt på Guldharalds høj i 2002 med 

”Guldharald” graveret på en egeplanke til minde om den 

gamle spejderleder. 

For at Guldharald/Harald Knudssøn/Gull-Harald Knutsson 

bliver anerkendt i den danske vikingetradition, skal der 

findes bevis for hans levned i form af et par runesten med 

hans navn ristet på eller en tysk krønikeskriver beretter om 

ham, men dette er endnu ikke sket. Stenene, der kunne 

danne skibssætningen rundt om Guldharalds høj, er fjernet 

og måske brugt til opbygningen af den store Hals Kirkes 

fundament. 

Sagnet om Guldharald lever videre i Hals. En stor 

Guldharaldfigur pryder i dag på Lilletorvet, ved Midtergade 

7, midt i Hals. Figuren er udført af Allan Bo Jensen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snit og plantegning af Guldharalds høj udført af Wilhelm Boye i 1886 + runesten. 


