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1. Innledning 

 

For Norges vedkommende betyr dette at landet i høymiddelalderen kulturelt ble en del av Europa, den 

vestlige kristenhet.1 

 

Sitatet ovenfor er hentet fra Sverre Bagges Mennesket i middelalderens Norge, hvor det gis i 

forbindelse med en omtale av skriftspråket og litteraturens innførsel til Norge i middelalderen. 

Tanken om at Norge i middelalderen kulturelt ble en del av Europa går også igjen i andre 

verker som omhandler epoken, enten det som i tilfellet over er rettet fokus mot innførselen av 

litteratur, mot religion eller som tilfellet tradisjonelt ofte har vært opp mot utviklingen av 

kirke- og statsmakt. Til bakgrunn for dette ligger en forutsetning om at Norge må ha stått i en 

tett kontakt med Europa som muliggjorde innlemmelsen i det kulturelle Europa, en kontakt 

som datidens teknologiske begrensninger tatt i betraktning utelukkende kan ha vært basert på 

ferdsel.2 

Som det fremgår av oppgavens tittel er det nettopp denne ferdselen som i det følgende skal 

behandles, med et fokus på nordmenns reiser. Perioden som skal behandles strekker seg fra ca 

1150 frem til 1300. Oppgaven dekker altså et tidsrom på 150 år. Den overordnede hensikten 

med oppgaven kan mer presist formuleres som å gi et helhetlig overblikk over nordmenns 

reiser til utlandet i perioden 1150 – 1300. Med ”nordmenn” menes i denne sammenheng 

beboerne på det norske fastlandet som lå under den norske kongemakten, noe som grovt 

tilsvarer nåtidens norske kongerike. Følgelig regnes territorier som Härjedalen, Jämtland og 

Bohuslän inn under det norske, mens oversjøiske territorier som i hele eller deler av perioden 

tilhørte Norgesveldet anses som utenlandske. Finnmark og den nå russiske Kolahalvøya, hvor 

både nordmenn og russere søkte overhøyhet og krevde skatt, havner i en mellomposisjon.3 

Norge har siden vikingtiden hatt en lang tradisjon for ferdsel, og vikingenes reiser har blitt 

behørig dekket i historiefaglig litteratur. Litteratur som omhandler perioden fra 1150 - 1300 

har derimot tradisjonelt vært rettet mot utviklingen av konge- og kirkemakten, samt 

                                                      

1 Bagge 2000, s. 96 
2 I den forstand at selv manuskripter og litteratur med nødvendighet måtte ha blitt fraktet til Norge via reisende. 
3 At disse områdene ikke var befolket av nordmenn tilsier at de har størst tilhørighet til kategorien ”utlandet”, og 
vil behandles deretter. 
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vekslingen mellom konkurranse og samarbeid de to imellom. En viktig hendelse i så måte var 

opprettelsen av erkebispedømmet i Nidaros i 1152/53, som kom til å legge grunnlaget for 

kirkens utvikling som en betydelig maktfaktor i Norge.4 Kongemakten stod derimot i en langt 

vanskeligere posisjon. Strid om den verdslige makten hadde sendt landet inn i den langvarige 

borgerkrigstiden som fra dens begynnelse i 1130 strakk seg helt frem til drapet på hertug 

Skule i 1240.5 Ved kong Håkon Vs overtakelse av kongemakten i 1299 fremstår likevel også 

kongemakten som sterkere enn noensinne, bygd på solid grunn og med et omfattende 

administrativt apparat fullt på høyde med samtidige kongedømmer på kontinentet. Fellestrekk 

for perioden er altså at både konge- og kirkemakt vokser frem og befester sine posisjoner som 

betydelige maktfaktorer. Det fortsetter også en tid etter år 1300, for kongedømmets del i alle 

fall frem til Håkon Vs død i 1319. Oppgaven rundes likevel av rundt år 1300. Dette er delvis 

av praktiske årsaker relatert til begrensning av oppgavens omfang, men det henger også 

sammen med at det kongelige maktsentrum ved Håkon Vs maktovertagelse skiftet fra Bergen 

til Oslo. Med dette fulgte også endringer i orienteringen mot utlandet, fra en orientering 

vestover til en orientering mot syd. 

For å oppfylle målet om å gi en helhetlig oversikt over nordmenns utenlandsreiser i den 

aktuelle perioden, er det et knippe sentrale spørsmål som må besvares. Disse spørsmålene kan 

formuleres som følgende problemstillinger: 

Hvem var det som reiste? Spørsmålet retter seg i hovedsak mot hvilke grupper av reisende vi 

finner i perioden, heller enn enkeltindivider, i tråd med oppgavens overordnede mål. En slik 

inndeling i grupper kan gjøres på flere måter. I denne oppgaven vil de reisende grovt sorteres i 

grupper etter hvilket formål reisen formelt sett hadde. Enkle eksempler på dette er 

handelsreisende (handel) og pilegrimer (valfart). Ettersom formålet er å skape en oversikt er 

det ikke individer som vil stå i sentrum, og i den grad disse omtales er det i funksjon av å 

være eksempler for den aktuelle gruppen. 

Hvor reiste man? Dette spørsmålet sikter seg inn mot å kartlegge de områdene som ble besøkt 

av nordmenn i løpet av perioden. Relevante faktorer i denne sammenhengen er hvor 

omfattende kontakten med de enkelte områdene var, og hvilke grupper av reisende det i 

hovedsak var som besøkte dem. 

                                                      

4 Sigurðsson 1999, s. 115 
5 Sigurðsson 1999, s. 112 
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Hvordan ble reisene utført? Målet her er å se på de praktiske forholdene rundt det å reise, 

med fokus på følgende tre hovedmomenter: Planlegging og forberedelse av reisen, 

fremkomstmidler brukt under reisen og reisetider. Spørsmål knyttet opp mot det sosiale 

aspektet ved reisene behandles ikke her, men inn under det påfølgende spørsmålet. 

Hvilke tanker og holdninger hadde man overfor det å reise? Dette spørsmålet retter seg inn 

mot det mentale aspektet ved å reise. Emner som tas opp inkluderer holdningen til reiser og 

reisende, det sosiale aspektet ved reisene, fattigdomsidealet, forholdet til tiden og spørsmålet 

om det gir mening å snakke om noen form for middelaldersk turisme. 

Hvilken innvirkning hadde reisevirksomheten på de hjemlige forhold? En oversikt over 

nordmenns reiser i perioden 1150 – 1300 er av liten interesse om ikke også følgene reisene 

fikk nevnes. Dette inkluderer påvirkningen reisene hadde på utviklingen av kirke- og 

statsmakt, kunst og litteratur, atferd og sosiale normer, samt innførsel av teknologi og varer. I 

tillegg vil det vurderes om reisene først og fremst hadde innvirkning på de høyere sosiale lag, 

samt betydningen av at nordmenn også selv dro ut sammenlignet med om kontakten med 

utlandet kun hadde blitt opprettholdt av utenlandske besøkende. Spørsmålet inviterer til et 

storverk over 15 bind, men det er ikke hensikten her. I stedet er formålet å vise til 

sammenhengen mellom reisene og utviklingstrekk i Norge, og med det grunngi deres 

betydning. 

I tillegg til disse problemstillingene kunne spørsmålet om endringer i reisemønsteret i løpet av 

perioden vært stilt. Dette vil i stedet omtales inn under de enkelte problemstillingene. 

 

Historiografi 

Det har vært svært lite diskurs i historiemiljøet når det gjelder det helhetlige perspektivet over 

nordmenns ferdsel til utlandet i perioden 1150 – 1300. Kun ett historisk verk som har et 

lignende formål har blitt utgitt, nærmere bestemt Sverre Steens Ferd og Fest publisert så tidlig 

som i 1929. Boken kom i ny utgave i 1942, men endringene som da ble gjort var kun knyttet 

til redigering av språk.6 Også Ferd og Fest fremstår som et oversiktsverk over reisende, men 

                                                      

6 Dette i følge Steens eget forord i Steen 1942, s. 5. Jeg har selv saumfart begge utgavene og kan bekrefte at 
innholdet i begge utgavene er det samme. I denne oppgaven er det 1942-utgaven det refereres til. Dette av den 
enkle grunn at den veier ¼ av førsteutgaven. 
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den strekker seg over en lang periode – helt fra isens tilbaketrekning fra Norge frem til 

middelalderens utløp ved reformasjon. Bokens første halvdel er ordnet dels kronologisk, dels 

etter ferdsel i utland og innland. Bokens andre halvdel omhandler mer spesifikke emner som 

veiforhold, reiseforberedelser og – som tittelens andre halvdel spiller på – bevertning av ulikt 

slag langs reiserutene. I denne andre halvdelen er fokuset i størst grad rettet mot reiser 

innenlands. Naturlig nok har Steens bok vært av stor nytte for denne oppgaven, både som 

sparringspartner og ved at den har gitt indirekte tilgang til kildemateriale hvor språk og 

tilgjengelighet ellers ville vært en hindring. 

Et naturlig spørsmål i så måte er hva som skiller denne oppgaven fra Sverre Steens Ferd og 

Fest. Noen forskjeller i tema er det. Steens bok omfatter hele Norges historie frem til 

reformasjonen, riktignok med hovedvekt på middelalderen. Den tar også for seg ferdsel 

innenlands, og vektlegger dette i noe større grad enn ferdselen utenlands. Dette vises blant 

annet gjennom den fyldige omtalen av hjemlige reiseruter og veiforhold og emner som mat og 

drikke, hvor også utenlandske besøkendes omtale av norske forhold beskrives. Men den 

viktigste forskjellen ligger i hvordan stoffet er ordnet og fremstilt. Foruten en grov 

kronologisk og til dels også geografisk inndeling, gir ikke Steens bok en godt ordnet 

fremstilling av spørsmål som hvem de reisende var eller hvor de dro. Mye informasjon er 

med, men den fremkommer i små og atskilte porsjoner. Dette gjelder generelt for de emnene 

som tas opp i denne oppgaven, kanskje i aller størst grad når det gjelder mentaliteten man 

hadde. I dette ligger det ikke en kritikk av Sverre Steens bok, men en erkjennelse av – eller 

kanskje en forhåpning om - at denne oppgaven og Ferd og Fest har ulikt fokus og med det 

også ulike, men utfyllende funksjoner. 

På de over 80 årene som har gått siden Ferd og Fest først ble gitt ut, har det ikke kommet ny 

litteratur som har norske reisende i perioden 1150 – 1300 generelt som tema, og boken har 

vært lite fremme i den historiske diskursen. Derimot har det blitt utgitt litteratur som knytter 

seg til mer spesifikke deler av emnet, avgrenset av eksempelvis geografi eller enkeltstående 

grupper av reisende. Verdt å nevne er Hallvard Magerøys Soga om austmenn som er 

avgrenset av både geografi så vel som type reisende. Soga om austmenn gir en grundig og 

ordnet oversikt over norske kjøpmenn som dro til Island og Grønland gjennom middelalderen. 

Fokuset i Magerøys bok er å tallfeste antallet norske kjøpmenn på Island og Grønland, og 

med det omfanget av Islands- og Grønlandshandelen de stod for. Nevnes kan også Ragnhild 

Bjellands hovedfagsoppgave Bot og bedring. Også Bjellands verk strekker seg over hele 
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middelalderen og ytterligere litt frem i tid, men her ligger fokuset på pilegrimsmål i både inn- 

og utland som sikkert eller antagelig ble besøkt av norske pilegrimer. Bjellands oppgave gir 

med basis i skriftlige kilder og arkeologiske funn en god oversikt over pilegrimsmål som ble 

besøkt av norske reisende, samt hva som motiverte ferdselen til de ulike pilegrimsmålene. 

I tillegg finnes det en hel del mer generelle historieverk om norsk middelalder som følgelig 

ikke direkte handler om reiser, men som like fullt er nyttige for å belyse enkelte sider ved 

emnet. Blant disse er Knut Helles Under kirke og kongemakt, Øystein Ekrolls Ei anna historie 

og selvsagt Sverre Bagges Mennesket i middelalderens Norge, for å nevne noen. Knut Helles 

verk er rik på informasjon om kulturutveksling og europeisk innflytelse på Norge, Øystein 

Ekrolls bok fremstiller norsk middelalderhistorie med basis i arkeologiske funn, mens Sverre 

Bagge gir en mentalitetshistorisk fremstilling. Alle disse tre legger til grunn en omfattende 

kontakt og kulturutveksling mellom Norge og Europa. Ferdsel blir sporadisk nevnt som 

bakteppe for denne kontakten, men ingen av forfatterne behandler emnet i større detalj. 

Utenlandsk litteratur som spesifikt omhandler reiser i middelalderen er langt rikere enn den 

norske. Av litteratur som har blitt benyttet kan nevnes Norbert Ohlers The Medieval Traveller 

som inneholder mye informasjon om praktiske forhold underveis på reiser, mens Jean 

Verdons Travel in the Middle Ages har en mentalitetshistorisk vinkling. Begges fokus er rettet 

mot reiser i middelalderens Europa. Mentalitetshistorie danner også basisen for Jacques Le 

Goffs Medieval Civilization 400 – 1500, som på tross av å omhandle middelalderen generelt 

også har med mye informasjon om datidens reisende. Av litteratur rettet inn mot mer 

spesifikke grupper av reisende fremstår særlig litteratur om pilegrimer som et populært tema. 

Her kan nevnes Jonathan Sumptions Pilgrimage, Benedicta Wards Miracles and the Medieval 

Mind og Diana Webbs Medieval European Pilgrimage. 

Den utenlandske litteraturen har gitt verdifulle innspill både når det gjelder forholdene for 

reisende i Europa, mentalitet og logisk nok mer spesifikt om pilegrimsreiser. De gir dessuten 

et grunnlag for å sammenligne norske reisende med deres europeiske motparter, der dette er 

gjort. Norske reisende nevnes dog sjeldent i den utenlandske litteraturen, og i den grad det 

forekommer er det normalt knyttet opp mot vikingene. 

Som nevnt er formålet med denne oppgaven å gi en helhetlig oversikt over nordmenns reiser 

for perioden 1150 – 1300. Måten dette er gjort på er i liten grad historiografisk orientert, selv 

om enkelte påstander og kortere fremstillinger tidvis vil drøftes. Dette skyldes naturlig nok at 
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lite har blitt skrevet om emnet, men det dreier seg også om hvordan målet om oversikt best 

kan nås. I denne sammenhengen innebærer det at fokuset har blitt lagt på å samle inn og 

sammenstille allerede foreliggende informasjon – fra kilder så vel som annen litteratur - som 

til sammen kan bygge opp denne helhetlige oversikten. Det er også av hensyn til det 

overordnede målet at oppgaven vil disponeres i henhold til problemstillingene, nærmere 

bestemt ved at hver av de fem hovedproblemstillingene behandles i hvert sitt kapittel. 

 

Kilder 

Kildeomfanget for perioden er forholdsvis omfattende.7 De viktigste kildetypene brukt i 

arbeidet med denne oppgaven er sager og diplomer, samt Kongespeilet. Når det gjelder 

sagaene kan disse deles tematisk inn i tre hovedkategorier; kongesagaer, biskopssagaer og 

islendingesagaer, og man kan dele de inn i samtidssagaer og fortidssagaer. Førstnevnte 

kategorisering baserer seg på hvem sagaens hovedkarakterer er, mens sistnevnte dreier seg om 

hvorvidt sagaen ble nedskrevet kort eller lang tid etter de hendelsene den omtaler fant sted. 

Av samme grunn regnes samtidssagaene for å være langt mer pålitelige som kilder 

sammenlignet med fortidssagaene. Diplomene er på sin side skriftlige dokumenter som ble 

nedskrevet som bevis for nylige handlinger eller avgjørelser.8 Eksempler på diplomer kan i så 

måte være regnskap, vernebrev og rettslige vedtak, og de anses for å være gode og pålitelige 

kilder. I en særstilling står Kongespeilet. Kongespeilet er et litterært verk som trolig ble 

skrevet midt på 1200-tallet, utformet som en samtale mellom far og sønn. Verkets første 

halvdel dreier seg i hovedsak om kjøpmannsyrket, mens den andre halvdelen fokuserer på 

hirden rundt kongen, samt forholdet mellom kongen og kirken. 

Av sagalitteraturen er det i fremste rekke kongesagaene som har vært viktige i arbeidet med 

denne oppgaven, og i særdeleshet Håkon Håkonssons saga. Sagaen dekker perioden fra 1204 

– 1263, fra Håkonssons fødsel til hans død. Den ble forfattet av islendingen Sturla Tordsson i 

årene etter Håkonssons død på oppfordring fra Magnus Lagabøte, og regnes på grunn av 

nærheten i tid for å være en samtidssaga og den mest pålitelige av kongesagaene, noe som 

også underbygges av at Tordsson i arbeidet med sagaen hadde tilgang til både det kongelige 

arkiv og øyenvitner til mange av hendelsene sagaen omtaler. For arbeidet med denne 

                                                      

7 Oversikt over kilder for perioden finnes i: Helle 1974, s. 13-21 
8 Sigurðsson 1999, s. 15 
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oppgaven har den store detaljrikdommen i sagaen vært av betydning. Det refereres hyppig til 

reiser, og ved noen av disse tilfellene oppgis det ofte nøyaktig informasjon om hvem som 

deltok på reisen, reisens forløp og ikke minst reisens hensikt. I så måte går det et viktig skille i 

sagaen i år 1240, året hvor borgerkrigstiden tok slutt etter drapet på hertug Skule. Under 

stabile hjemlige forhold kunne nå kongemakten vende blikket mot utlandet, noe sagaen 

gjenspeiler. Håkon Håkonssons saga gir derfor langt fyldigere informasjon knyttet til 

utenlandsreiser sammenlignet med noen av de eldre kongesagaene. 

Verdt å nevne er også Sverres saga og Sagaen om baglere og birkebeinere. Sverres saga ble i 

følge verkets egen fortale bestilt av Sverre selv og dens første del skrevet av abbeden Karl 

Jonsson under Sverres oversyn, mens den andre delen ble skrevet noe senere basert på 

vitneutsagn.9 Foruten en rask omtale av Sverres fødsel og oppvekst, omhandler den perioden 

fra 1175 til Sverres død i 1202. Sagaen om baglere og birkebeinere eller bare Baglersagaen 

finnes i to versjoner, begge med ukjent forfatter. I denne oppgaven er det den såkalte B-

utgaven som har blitt benyttet, da denne dekker et større tidsspenn, nærmere bestemt årene fra 

Sverres død i 1202 og frem til Håkon Håkonsson ble konge i 1217. Av biskopssagaer sagaer 

kan kort biskopssagaene Biskop Arnes saga og Biskop Laurentius’ saga nevnes. Også disse 

regnes i likhet med ovennevnte kongesagaer for å være samtidssagaer, og dekker samlet sett 

perioden fra ca 1270 frem til 1331. Biskopssagaene gir noe relevant informasjon om norske 

geistliges reiser, samt skildringer av hendelser i Norge. Når det gjelder fortidssagaer som for 

eksempel Laksdøla saga og Kjetil Høngs saga er disse forholdsvis lite brukt i arbeidet med 

denne oppgaven, ettersom de hovedsakelig omtaler hendelser fra tiden før 1150. De har 

likevel hatt en viss nytteverdi som levninger, ettersom en kan anta at en del av de holdninger 

og tankemønster fortidssagaene uttrykker gjenspeiler rådende holdninger i samfunnet på tiden 

da de ble nedskrevet. De kan derfor gi verdifulle bidrag til emner knyttet opp mot 

mentalitetshistorie. 

Et problem angående bruken av samtidssagaene som kilder er at de i hovedsak vier 

oppmerksomhet mot de øvre sosiale lag av befolkningen, nærmere bestemt miljøene rundt 

kongene og til dels biskopene. Det overveldende flertallet av befolkningen som ikke tilhørte 

samfunnets elite forteller kildene forholdsvis lite om, og det som er må ofte leses ”mellom 

linjene”. Følgen er at de øvre sosiale lag av befolkningen også i denne oppgaven vil vies en 

                                                      

9 Sverre-soga, Fortale 
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uforholdsmessig stor del av oppmerksomheten. Likevel vil det bli forsøkt å trekke inn de 

lavere sosiale lag av befolkningen der dette lar seg gjøre, samt bemerkes på de områder hvor 

det ikke har latt seg gjøre. I tillegg bør det presiseres at en viss kritisk sans uansett må 

benyttes, også i møtet med sagaer som regnes for å være pålitelige. Dette fordi de gjerne er 

bestillingsverker og med det søker å fremstille sagaens hovedperson i et positivt lys. 

Den andre hovedtypen av kilder, diplomer, har blitt benyttet via kildesamlinger som Regesta 

Norvegica og til dels Diplomatarium Norvegicum. Diplomatarium Norvegicum er en 

kildesamling som gjengir brev fra perioden 1050 – 1590 i deres opprinnelige språkform, mens 

Regesta Norvegica har til hensikt å gi kronologisk ordnede sammendrag (regester) av alle 

brev og middelalderdokumenter med direkte relevans for norsk historie. Disse 

kildesamlingene gir den store fordelen at man får enkel tilgang til dokumenter som ellers ville 

vært vanskelig tilgjengelig, som for eksempel latinske dokumenter tilhørende Vatikanet. 

Diplomene gir kortfattet og pålitelig informasjon som særlig er gunstig for å bestemme blant 

annet omfanget av og formålet til ferdsel til de ulike områdene, samt en rekke andre forhold. 

Antallet bevarte diplomer øker kraftig gjennom perioden. For eksempel er det i Regesta 

Norvegica registrert 109 diplomer datert til hele siste halvdel av 1100-tallet, mens det 

tilsvarende tallet for perioden 1290 – 1299 er 439. At dette for en stor del skyldes den økte 

bruken av skrift er et viktig hensyn å ta om man eksempelvis skal vurdere endringer i 

omfanget av ferdsel. 

Når det gjelder Kongespeilet gir den lite informasjon om konkrete reiser, men er likevel svært 

relevant fordi den gjennom samtalen mellom far og sønn gir et innblikk i datidens tankegang, 

atferdsidealer og verdensbilde. Den yter derfor store bidrag, særlig i forhold til 

mentalitetshistorie. I likhet med sagaene er det i fremste rekke stormenn det fokuseres på også 

her. 

Av andre kilder kan kort nevnes reiseskildringer som Danenes ferd til Jerusalem og den 

islandske biskopen Nikolas Bergssons reiseguide for pilegrimer, som begge omhandler 

pilegrimsreiser til Jerusalem. Sistnevnte gir en relativt detaljert beskrivelse av de viktigste 

ferdselsårene for pilegrimsreisende til Jerusalem, inkludert severdigheter underveis. Danenes 

ferd til Jerusalem omhandler på sin side en ferd til Jerusalem, men vier merkelig nok langt 

større oppmerksomhet mot et opphold i Norge enn selve oppholdet i Jerusalem. Også norske 

lovverk gir relevante pekepinner angående forholdene for norske reisende, inkludert 

utenlandsreisende. 
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Disposisjon 

Oppgaven er disponert etter de fem problemstillingene som har blitt presentert, i form av at 

hver problemstilling vil behandles i hvert sitt kapittel som til sammen utgjør oppgavens 

hoveddel. 

Kapittel 2, ”De reisende og deres motiver”, er åpningskapittelet i hoveddelen. Her redegjøres 

det for hvem de reisende var. Disse er ordnet etter hvilke hovedtyper årsaker som formelt sett 

lå til grunn for reisen. 

Kapittel 3, ”Målet for reisen”, undersøker som kapittelets tittel tilsier hvilke områder de 

reisende besøkte. Områdene er ordnet etter regioner som i grove trekk begynner i nordvest og 

derfra beveger seg mot sørøst. 

Kapittel 4, ”Fra forberedelser til ankomst”, omhandler spørsmålet om hvordan reisene ble 

utført. Dette inkluderer planleggingen i forkant av reisen, fremkomstmidlene som ble brukt og 

tiden man brukte på å reise. 

Kapittel 5, ”Mentalitet i tilknytning til reiser”, skifter fokuset vekk fra kartleggingen av det 

rent empiriske reisemønsteret og over til mentale aspekter som holdninger og idealer knyttet 

opp mot det å reise. Innledningsvis undersøkes den generelle holdningen til det å reise, før 

kapittelet så går inn på mer spesifikke sider som fattigdomsidealet og de reisendes forhold til 

tiden.  

Kapittel 6, ”Det de tok med seg hjem”, avslutter oppgavens hoveddel. Hensikten her er å vise 

til noen av følgene utenlandsreisene fikk for Norge og hvorvidt det var av betydning at 

nordmennene selv aktivt dro ut fremfor at kontakten med Europa ble vedlikeholdt av 

utenlandske besøkende.  

Oppgaven avsluttes deretter med en samlende oppsummering av de svar som har blitt gitt på 

oppgavens fem problemstillinger, svar som forhåpentligvis vil gi den helhetlige oversikten 

over reisemønsteret som er oppgavens formål. 
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2. De reisende og deres motiver 

 

Å legge ut på reiser i vårt moderne samfunn er noe som i stor grad hører hverdagen til. Med 

hjelpemidler som biler, busser, tog og fly kan de aller fleste av oss lett komme oss dit vi vil, 

oftest uten andre hindringer enn økonomi og tid til rådighet. Nettopp denne moderne 

mobiliteten gjør at en lett tenker seg et heller lite mobilt norsk middelaldersamfunn, hvor man 

sjelden så andre steder enn stedet man var født og oppvokst, avgrenset av elver, fjell og fjord. 

En slik fordom er da heller ikke helt ubegrunnet, da den gjennomsnittlige nordmann av i dag 

legger bak seg langt flere reisemil og ser langt flere og fjernere himmelstrøk enn hva som var 

vanlig den gang. Men forestillingen om et immobilt og bokstavelig talt stillestående samfunn 

bør snarest skrinlegges. Både innad i landet og ut i Europa dro nordmenn fra alle lag av 

befolkningen, om enn med ulike midler, motiver og destinasjoner. Kildene forteller naturlig 

nok mest om reisende fra de høyere lag av befolkningen, slik som konger og bisper, og det er 

derfor disse reisene vi i dag vet mest om. Men de var langt fra de eneste som hilste hjemstedet 

farvel for i stedet å legge ut på ferd til fremmede steder. 

Formålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over hvem de norske utenlandsreisende var, 

noe som også innebærer å se på årsakene til at de la ut på sine reiser. Noen vil kanskje tenke 

at mange av svarene er opplagte, slik som at handelsmenn reiste med den hensikt å bedrive 

handel, men de faktiske forholdene var gjerne mer kompliserte, med overlappende motiver og 

flytende grenser mellom de ulike gruppene. På tross av dette har jeg forsøkt å ordne stoffet 

etter grupper av hovedmotiver og ut fra disse kategoriene sett på hvem de reisende var 

innenfor hver motivgruppe. Til slutt vil dessuten sendebudene behandles som en egen gruppe, 

ettersom de vanskelig lar seg plassere inn under en enkelt av de øvrige kategoriene. 

 

Krigføring, diplomati og alliansebygging 

Diplomati, krigføring og alliansebygging henger tett sammen. Alle dreier seg i hovedsak om 

relasjoner mellom ledende maktfaktorer i de ulike riksdannelser, blant dem kongemakten. 

Dermed er det naturlig at kongen, hans familie og mektige stormenn var blant dem som stod 

bak reiser med slike formål. I alle fall er det naturlig i perioden 1150 – 1300, hvor 

kongedømmet til en viss grad fremdeles var ambulerende. I fremste rekke la kongen ut på 
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reiser på sommerstid, mens han på vinteren normalt holdt seg i en og samme by. Bergen ble 

særlig fra 1200-tallet av kongenes foretrukne vinterresidens, men det hendte også at vintrene 

ble tilbrakt i byer som Trondheim og Tønsberg. Utenfor landets grenser var det likevel sjelden 

at kongen dro, og de gangene det hendte var det oftest på grunn av alvorlige diplomatiske 

situasjoner som forutsatte bruk eller trusler om bruk av militær makt. Under Håkon 

Håkonsson skjedde dette første gang i 1225, da han med hæren sin krysset Eidskog helt sør i 

Hedmark og derfra gikk inn i det svenske Värmland.10 Bakgrunnen for dette var striden med 

ribbungene som frontet Sigurd Ribbung, sønnesønn av Magnus Erlingsson, som deres 

kongskandidat. I løpet av denne striden søkte ribbungene flere ganger tilflukt over grensen til 

Sverige og foretok derfra sine herjingstokt inn på norsk område. Tidlig i 1226 ble bedriften 

gjentatt, da kongens menn omringet og herjet kastellet ved Gamla Lödösa hvor en flokk 

ribbunger oppholdt seg. Avgjørelser som disse viste seg å være avgjørende for ribbungstriden: 

I frykt for konsekvensene vendte bøndene seg mot ribbungene da de igjen søkte tilflukt i 

Värmland i 1227, til den grad at de tok livet av flere sentrale ribbunger – inkludert deres siste 

kongsemne Magnus Bladstakk.11  At politisk opposisjonelle søkte tilflukt og støtte i 

nabolandene var i det hele tatt et vanlig trekk gjennom borgerkrigstiden. Blant annet var kong 

Sverre hvert år fra 1177 – 1179 på reiser i Sverige, hvor han bygde opp styrkene og fant støtte 

fra svenskekongen så vel som øvrige maktpersoner som Birger Brosa, jarl over Götaland.12 

Formelt grunnet støtten i slekt- og ekteskapsforbindelser, men i realiteten var trolig maktspill 

og ønske om større innflytelse i Norge gjennom Sverre mer avgjørende.13 Også baglerflokken 

som stod i opposisjon til Sverre ble reist i utlandet, nærmere bestemt i danske Skåne i 1196.14 

For den diplomatiske kontakten mellom de skandinaviske regentene var området ved utløpet 

av Götaelva svært viktig. Stadig ser vi at norske kongelige møter på svenske og/eller danske 

riksstyrere ved grensen mellom de tre landene i Bohuslän. Dette skjer nærmest hvert år på 

1250-tallet og et stykke ut på 1260-tallet, enten ved Håkon Håkonsson, Håkon Unge eller 

senere Magnus Lagabøte, og blant annet i 1272 og 1276 under Magnus Lagabøtes tid som 

enekonge.15 Det var her Håkon Håkonsson møtte den svenske Birger jarl, en av Sveriges 

mektigste menn og i perioder landets faktiske riksstyrer, i 1249 da vennskap mellom de to 

                                                      

10 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 111 
11 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 156 
12 Sverre-soga, kap. 7, 23, 31 
13 Helle 1995, s. 62 
14 Sverre-soga, kap. 129 
15 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 263, 280, 296, 301, 316. Soga om Magnus Lagabøte, s. 357, 360ff. 
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rikene ble knyttet etter det langvarige mistillitsforholdet som hadde fulgt ribbungstriden.16 

Ved enkelte anledninger ble grensene også krysset, som på våren 1257 da kong Håkon Unge 

slo følge med den svenske kong Valdemar herfra og opp i Götaland hvor de også møtte på 

Birger jarl.17  

Foruten slike møter hvor strategiske vennskapsforbindelser ble bygget og pleid, var området 

også utgangspunkt for stridshandlinger rettet mot nabolandene. Dette var flere ganger tilfelle 

på 1250-tallet, da forholdet mellom Norge og Danmark var anstrengt som følge av at norske 

handelsskip hadde blitt angrepet og plyndret på vei gjennom danske farvann. Et møte skulle 

holdes mellom kong Håkon Håkonsson og den danske kong Abel i Halland høsten 1251, men 

forholdet mellom landene ble ytterligere anstrengt da Abel ikke møtte.18 Det var i fortsettelsen 

av dette at Håkonsson i 1256 sendte hærfolk for å herje Halland, før han også selv tok turen 

over grensen.19 Konflikten nådde sitt klimaks sommeren 1257, da Håkonsson ledet en leidang 

på 375 skip som la seg til ved Kongedybet utenfor København. Flere års stridigheter med 

danskene tok nå slutt, ettersom fred og vennskapelighet ble avtalt mellom den norske og 

danske kongen.20 Leidangen med kongen i spissen seilte riktignok til København også i 1259, 

men da i den hensikt å hjelpe danskekongen.21 Etter dette rådet det igjen fred frem til 1263, da 

Håkon Håkonsson dro ut med en større hær for å beskytte Suderøyene mot herjinger fra den 

skotske kong Alexander III, mens sønnen og samkongen Magnus Lagabøte ble igjen i Norge 

for å styre riket.22 Denne ferden tok Håkonsson først til Hjaltland, dagens Shetland, og videre 

til Orknøyene, Suderøyene og det skotske fastlandet.23 Etter flere stridigheter med skottene, 

inkludert slaget ved Largs, la Håkonsson til ved Orknøyene for å overvintre. Han ble der syk 

og døde 15. desember 1263.24 Etter dette kjenner vi ikke til noen norsk regent utenlands før 

Magnus Lagabøte i 1276 drar til Västergötaland for å mekle mellom de svenske 

tronkreverne.25 

                                                      

16 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 267f 
17 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 288 
18 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 273 
19 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 285 
20 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 293 
21 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 298 
22 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 317 
23 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 319 
24 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 328, 330 
25 Soga om Magnus Lagabøte, s. 363 
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Kongen dro selvsagt ikke alene på slike ferder, verken de fredelige eller de krigerske. Med på 

de aller fleste reiser og alle hærtokt var hele eller deler av hirden, mennene som stod nærmest 

kongen og som pliktet å bistå ham i strid.26 Det var ikke uvanlig at også geistlige var med på 

slike ferder, og man skal heller ikke glemme bøndene som deltok i leidangen. Ved hærtoget til 

Värmland i 1225 gir sagaen noe informasjon om de deltagende i toget. Som ledere finner vi 

flere sysselmenn og lendmenn, i sagaen også omtalt som sveithøvdinger. Lendmennene var 

ofte av høvdingslekt, tilhørte den kongelige administrasjon og stod i et vasallignende forhold 

til kongen. Sysselmennene var kongelige ombudsmenn som fra siste halvdel av 1100-tallet 

styrte riket på lokalt plan og blant annet hadde ansvaret for skatteinnkreving og utkalling av 

hær og leidang i sine syssel. Med var også merkesmannen, en person som stod høyt i hirden 

og som førte kongens merke fremst i strid, i tillegg til høytstående hirdmenn som 

skutelsveiner og andre hirdmenn.27 Videre nevnes speidere, minst 360 ryttere med opptil flere 

hester hver og 1680 sledemenn, speidere med to hester hver, løypesveiner som skulle følge 

hver hest og minst 840 personer til fots som ikke omtales som annet enn ”menn” – i følge 

sagaen en hærstyrke på totalt 2500 mann, hvorav 600 fullt bevæpnede, løypesveiner ikke 

inkludert.28 Under stridighetene med Danmark i 1256 nevnes dessuten en Aslak Guss som 

hærfører. Guss omtales senere i sagaen som kongens stallare.29 Også gjestene var til stede 

med to skip.30 Stallaren var fra gammelt av den som stod kongen nærmest og fungerte blant 

annet som talsmann for kongen på hirdstevner og ting, han førte domssaker for kongen og var 

også hirdens talsmann. Gjestene fungerte som en paramilitær politigruppering som stod for 

vaktholdet rundt kongen, etterretning og utførelse av straff. De omtales sjelden i tilknytning til 

kongens reiser, ettersom de normalt ikke var av god ætt og for det meste ble holdt atskilt fra 

kongen og hirden.31 

Foruten kongen, hirden og andre verdslige stormenn hendte det også at geistlige deltok i 

militært motivert ferdsel. En av skipsstyresmennene i 1256, Helge Raude, omtales som 

prest.32 Da kongen kalte inn til leidang over hele landet - minst fra nord og mer jo lenger sør - 

                                                      

26 Avsnittets ordforklaringer knyttet til hirden er hentet fra: Hødnebø (red.): Kulturhistorisk leksikon for nordisk 
middelalder fra vikingtid til reformasjonstid, 1956 – 1978 
27 Etter europeisk mønster ble lendmannstittelen i 1277 endret til baron, mens skutelsveinene fikk tittelen ridder. 
28 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 111 
29 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 285, 319 
30 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 287 
31 Et unntak var til jul og påske, da skulle gjestene ”ete og drikke i kongshalla saman med hirda hans”. 
(Kongsspegelen, s. 88) 
32 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 287 
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mot danene vinteren 1256/57, gikk budet også til erkebiskopen og alle lydbiskopene.33 I alle 

fall deltok erkebiskop Einar og trolig flere biskoper med eget skip på ferden som gikk til 

København sommeren 1257, og i følge sagaen spilte erkebiskopen en sentral rolle i å få frem 

det forliket som da førte til fred mellom kongene.34 Også ved Håkonssons hærtog i 1263 og 

hans påfølgende død på Orknøyene finner vi flere av de norske biskopene og andre geistlige.35 

Dessuten omtales Håkonssons kansler, hærmann og hyppig brukte sendebud Askatin med den 

geistlige tittelen ”sira”, og vi finner han senere igjen som biskop i Bergen.36 Deres deltagelse 

på slike tokter foregikk på tross av at det i et kirkelig vedtak fra 1163 ble nedlagt forbud mot 

at geistlige skulle delta i militære aksjoner. Også geistlig handelsdeltagelse ble i det samme 

regelverket forbudt, men som vi senere skal se ble heller ikke dette overholdt.37 

Selve kongens hird og øvrige stormenn utgjorde uansett en liten - om enn viktig - del av 

hæroppbudet. Nøyaktig hvor omfattende hirden egentlig var er uvisst, men et anslag basert på 

Håkon Vs fredsavtale med Danmark i 1309 tilsier at det kan ha vært snakk om rundt 300 

menn.38 Det er blant slike stormenn at kildene nevner navn, men antallet deltagere var som 

tallene viser langt større. I denne grå massen av deltagere finner vi folk av de lavere klasser 

som sjelden ble funnet verdig en plass i historieskrivingen. Når sagaen forteller at det var 600 

fullt bevæpnede menn i 1225, innebærer det ut fra den samlede totalen på 2500 hærfolk at det 

også deltok 1900 personer som ikke hadde midlene til å sørge for tilstrekkelig utrustning. Av 

disse må de aller fleste ha vært bønder og bondesønner, noe beretningen om hærtoget til 

Skottland i 1263 langt på vei bekrefter. Her blir det sagt at ”bøndene og leidangsfolket” nektet 

å utføre et herjingstokt om ikke kongen selv deltok, og to bønder navngis som falne under 

slaget ved Largs.39 En del av stormennene som omtales kan dessuten ha vært folk som 

opprinnelig ble født inn i bondestanden, men som gjennom lojal tjeneste for kongen i 

borgerkrigstidene ble belønnet med en høyere rang. I alle fall omtales mange av mennene 

rundt kongen som birkebeinere heller enn lendmenn og sysselmenn, mens andre lenge 

omtales som birkebeinere før de tituleres som lendmenn. I sagaen om Sverre nevnes dette 

konkret: ”Dei same som før hadde vore arbeidsfolk eller endatil ransmenn og røvarar, dei bar 

                                                      

33 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 289 
34 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 292f 
35 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 330 
36 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 319 
37 Helle 1995, s. 39 
38 Krag 2000, s. 183 
39 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 319, 326 
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no skrud og skarlak og grepa våpen som hirdmennene eller lendmennene til kong Magnus 

hadde bore (..)”40 Atter andre gjorde krigføring til sitt levebrød, kanskje som en måte å slippe 

unna vanskelige levekår på hjemstedet. Baglersagaen forteller om følgende reaksjon etter 

forliket mellom baglere og birkebeinere i 1208: ”I båe flokkane murra dei mennene som var 

pengelause og likevel hadde namnebøter. Dei vart da samde om at neste vår skulle dei herje 

på Suderøyane for å vinne seg gods. Folk frå båe flokkane etla seg til å vere med på denne 

ferda.”41 Sagaen forteller videre at noen dro hjem til gårdene sine og andre i kjøpferd, i tillegg 

til to store skip som dro ut mot Det hellige land med både menn og kvinner ombord.42 Ved 

andre anledninger dro krigere ut i korstog, eller de lot seg verve til kamp for andre herskere. 

Blant annet kom vikværingen Reidar i 1195 med bud til kong Sverre fra keiseren av Bysants 

som i følge sagaen ønsket å få tilsendt 1000 gode hærfolk. Sverre avslo forslaget grunnet den 

hjemlige uroen, men Reidar fikk i stedet lov til å samle ”bondesøner og kjøpmenn”, noe han 

da også gjorde.43 

Innenfor reiser relatert til diplomatiske formål fantes det også en annen årsak som hittil ikke 

er nevnt, nemlig ekteskap. Ekteskapsinngåelser knyttet to familier sterkere sammen, og ved å 

gifte bort døtre kunne man slik sett velge å knytte de slektskapsforbindelsene man anså for å 

være gunstigst.44 Ekteskapsinngåelse hadde derfor i lang tid vært et viktig virkemiddel for 

alliansebygging, og de forble vanlige også frem mot 1300-tallet. Dette ser vi blant annet 

gjennom ekteskapet mellom kong Sverre og den svenske kongsdatteren Margret i 1185, 

mellom kong Håkon Unge og Birger jarls datter Rikitsa i 1251 og ved den danske kongsdatter 

Ingeborgs ekteskap med Magnus Lagabøte i 1261.45 Utsendinger fra storfyrsten Aleksander 

av Novgorod fremla dessuten et friermål til Kristin Håkonsdatter, men på grunn av 

mongolenes herjinger i fyrstens rike ble ikke dette noe av.46 I stedet giftet hun seg i 1258 med 

Filippus, erkebiskop i Sevilla og bror til kongen av Castilla. Ekteskapsforbindelsene 

ekspanderte også til Skottland gjennom ekteskapet mellom kong Erik Magnusson og 

Margareta, datter av skotske kong Alexander, i 1281.47 I forbindelse med ekteskapet med 

                                                      

40 Sverre-soga, kap. 40 
41 Soga om baglarar og birkebeinar, kap. 35 
42 Soga om baglarar og birkebeinar, kap. 39 
43 Sverre-soga, kap. 127, 129. Reidar sendemanns flokk dro deretter sørover, men kom ikke lenger enn til Skåne 
hvor de møtte biskop Nikolas og reiste baglerpartiet. Reidar ble en av de viktigste baglerhøvdingene. 
44 Bagge 2000, s. 54. Holtan 1996, s. 24 
45 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 274, 309. Sverre-soga, kap. 100. 
46 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 271 
47 Regesta Norvegica bind 2, nr. 275 
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danske Ingeborg ble hun hentet derfra av et norsk reisefølge ledet av biskop Håkon og et 

utvalg lendmenn og sysselmenn.48 Motsatt vei hadde kong Harald av Suderøyene kommet til 

Bergen for å gifte seg med Cecilia Håkonsdatter i 1248.49  Det vanlige var likevel at 

kongsdatteren med følge dro fra eget land til den kommende ektemann, slik at det helst var 

ved gifte av norske kongsdøtre det ble utenlandsreiser. Dette var i alle fall tilfelle på jomfru 

Kristins ferd til Castilla. Ferden ble påbegynt høsten 1257, og den tok dem til England, videre 

til hest gjennom Frankrike og Aragon og frem til Castilla. Med på reisen var selvsagt flere enn 

bare kongsdatteren selv. Blant de gjeve menn i følget var biskop Peter av Hamar, 

dominikanermunken Simon - i sagaen omtalt som Simon preikar - og ”enda fleire lærde 

menn”, to av kongens svenner og i tillegg de sedvanlige lendmenn og andre stormenn som 

stod kongen nært. Det berettes også at følget totalt var på 100 menn, i tillegg til flere gjeve 

kvinner.50 At andre kvinner enn kongsdøtrene selv nevnes er sjeldent, men trolig var de å 

finne når store flokker dro utenlands. Årsaken til at de likevel nevnes akkurat her ligger 

kanskje i omtalen av dem som ”gjeve”, i den forstand at så mange kvinner av høy sosial rang 

var sjelden kost på store utenlandsferder. Antallet personer i reisefølget antyder også at langt 

fra alle var storfolk. En god del må ha vært storfolkets tjenere og hestesvenner, forhandlere, 

forlovere og skrivere. 

Et direkte resultat av ekteskapet var at en allianse ble knyttet mellom kongene Alfonso av 

Castilla og Håkon Håkonsson, en avtale som likevel hadde så mange unntak at den rent 

praktisk bar mer preg av å være en vennskapsgest enn en faktisk allianse.51 Ferden ble også 

benyttet til å besøke den franske kongen med lendmannen Torlaug Bose som fremste 

representant for den norske kongen.52 Betydningen disse ekteskapene fikk for kontakten, og 

følgelig også ferdselen mellom landene, var i mange tilfeller begrenset. Cecilia døde allerede 

under overfarten til Suderøyene da skipet hennes gikk ned med alle mann på sørsiden av 

Shetland, mens Kristin døde i Castilla i 1262 – kun fire år etter at ekteskapet ble inngått. 

Kvinnene som stod i ekteskapsforbindelse med den norske kongefamilien, samt norske 

kongsdøtre, er for øvrig blant de få kvinnene som kildene spesifikt omtaler i forbindelse med 

                                                      

48 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 306 
49 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 260 
50 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 290, 294 
51 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 296. Fra Alfonsos side gjaldt ikke avtalen om Håkonsson hadde ufred med 
kongene av Aragon, Frankrike eller England. Håkonsson tok forbehold mot å hjelpe i strid mot kongene av 
England, Sverige og Danmark. Det kan for øvrig være verdt å merke seg at slike avtaler gikk på det personlige 
forholdet mellom kongene, ikke nasjoner eller stater. 
52 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 294 
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reiser. Foruten Kristin nevnes dronning Margret som flere ganger etter kong Sverres død dro 

mellom Norge Sverige, og det nevnes at hun hadde følge av en kvinnelig slektning.53 Også 

Rikitsa returnerte til Sverige etter at hennes ektemann, Håkon Unge, døde.54 

Helt sist kan det hva diplomatiske forbindelser gjelder nevnes noen ord om Skule, norsk jarl 

og fra 1237 den første som kunne titulere seg som hertug. Fra Nidaros styrte Skule i lange 

perioder en tredjedel av det norske riket, og hadde med det en makt og ressursrikdom som 

muliggjorde en egen diplomatisk forbindelse med utlandet på siden av den kongelige 

administrasjonen. To ganger dro jarlen selv til København for å møte danske kong Valdemar, 

først i 1223 og igjen i 1228. At disse besøkene ikke var på vegne av kongen kommer tydelig 

frem i sagaens omtale av det siste besøket, hvor det sies at de snakket om ”mange ting som 

ikkje anna folk fekk vete”, og at jarlen deretter dro hjem igjen med store personlige gaver og 

fikk halve Halland i len.55 Ved flere anledninger nevnes det også at jarlen, på lik linje med 

kongen og de øverste geistlige, sendte folk til landene lenger sør – pavestolen inkludert. 

 

Reiser i kirkens navn 

I likhet med kongemakten var også geistligheten til dels ambulerende. Riktignok hadde 

biskopene helt fra siste halvdel av 1000-tallet hatt sine faste seter, men de pliktet årlig å 

besøke hver hovedkirke, innvie nye kirker, konfirmere ungdom og absolvere syndere. Derfor 

hadde de også, i likhet med kongen, rett til kost og losji på gårdene som lå rundt om. Pliktene 

kunne formelt sett kun unnslippes dersom biskopen var syk, om kongen kalte han til seg eller 

om erkebiskopen påla han å vie en annen biskop. Biskopen dro heller ikke alene, men hadde 

følge av blant annet unge prester og prestelærlinger, brevbærere, tjenere og mye sannsynlig 

også en frille. Etter hvert ble påbudet om slike reiser mindre etterlevd, og retten til kost og 

losji gikk over til å bli en fast avgift, betalt i penger eller naturalia – noe som ble det normale 

senest på 1300-tallet.56 Også de oversjøiske områdene som lå under erkebispesetet skulle 

besøkes, da av erkebiskopen selv. Dette ble i de fleste tilfeller likevel utført av fullmektige 

utsendinger, men det bidro i stor grad til at kontakten mellom disse områdene og Norge ble 

                                                      

53 Soga om baglarar og birkebeinar, kap. 3-4, 10, 39 
54 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 296 
55 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 84, 161 
56 Steen 1942, s. 75f 
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vedlikeholdt – ikke minst etter at et par av dem gikk tapt for kongemakten, slik som Man og 

Suderøyene.57 

Det var heller ikke uvanlig at geistlige tok turen utenfor erkebispedømmets grenser. For 

erkebiskopene var dette en nødvendighet, ettersom de helt fra opprettelsen av 

erkebispedømmet måtte dra til Roma for å vies – eller til Frankrike i periodene hvor kurien 

befant seg der.58 I kongesagaene ligger fokuset naturlig nok på kongens aktiviteter, men 

forfatteren av Håkon Håkonssons saga knytter tidslinjen opp mot viktige hendelser, blant dem 

vielser av erkebiskoper. Dermed får vi bekreftet at påbudet om å vies av paven overholdes 

også på 1200-tallet. Eksempelvis så ble korsbrødrene Tore og Sigurd Tafse viet i Roma i 

henholdsvis 1227 og 1230, mens Sorle, erkeprest og tidligere korsbror, ble viet av paven i 

Perugia i 1253.59 Kanniken Einar Smørbak Gunnarsson ble valgt som hans etterfølger allerede 

året etter, og ble viet i Napoli i 1255.60 Sagen forteller at Smørbak på dette tidspunktet 

oppholdt seg i Paris, og at en mester Håkon og erkepresten Ottar ble sendt for å informere 

Smørbak om dette.61 Årsaken til at han befant seg i Paris nevnes ikke i sagaen, som i det hele 

tatt er sparsommelig med opplysninger om de geistliges reiser. Trolig var det snakk om 

vennskapelige forbindelser mellom klostre og munkeordener, eventuelt også bispedømmet 

selv, muligens også i kombinasjon med vennskapelige hensikter på et mer personlig plan. For 

øvrig kunne det forekomme at personen innstilt til ny erkebiskop ikke ble godkjent av paven. 

Dette skjedde blant annet for abbeden Birger som dro til paven i Perugia i 1264, men som 

måtte returnere uten erkebispestatus året etter fordi han var klostermann og sønn av en prest – 

hvorav sistnevnte innebar at han var født utenfor ekteskap og dermed ikke kvalifisert som 

erkebiskop.62  

Med varierende mellomrom hendte det også at pavemakten kalte inn til konsiler, hvor 

høytstående geistlige møttes. I perioden 1150 – 1300 skjedde dette ved fire anledninger, først 

i Roma i 1179 og igjen i 1215. Noen norske deltagende på møtet i 1179 er ikke kjent, men en 

islandsk biskop skal ha vært til stede. Ved innkallingen til konsilet i 1215 var beskjeden klar 

nok: De norske biskopene, erkebispen inkludert, skulle møte opp eller sende fullmektiger. Et 

lignende brev ble også sendt til kongene, med oppfordring om å sende representanter til 
                                                      

57 Steen 1942, s. 176 
58 Regesta Norvegica bind 1, nr. 92 
59 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 159f, 165, 276 
60 Regesta Norvegica bind 1, nr. 901, 914 -918 
61 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 281 
62 Soga om Magnus Lagabøte, s. 353. Regesta Norvegica bind 2, nr. 20. 
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konsilet.63 Hvem som faktisk møtte opp på konsilet er likevel uvisst, kildene røper ikke annet 

enn at biskop Nicolaus av Suderøyene var til stede.64 De påfølgende konsiler ble holdt i Lyon, 

først i 1245 og deretter i 1274. Til møtet i 1245 ble erkebiskop Sigurd av Nidaros bedt om å 

møte, i tillegg til at domkapitler, abbeder og andre prelater skulle sende folk.65 Det er likevel 

først ved konsilet i 1274 vi med full sikkerhet kan slå fast at norske geistlige møtte opp, blant 

dem erkebiskop Jon og biskopene i Oslo og Bergen.66 Etter denne reisen kan man for øvrig 

spore en viss motvilje mot lange reiser hos erkebispen, da han i et brev til paven klaget på at 

de store avstandene i erkebispedømmet gjorde det umulig å personlig skulle samle inn tienden 

pålagt av det nylige konsilet.67 Kanskje lå en lignende motvilje mot unødvendig havseilas bak 

den islandske biskop Arne av Skålholts avgjørelse om i sitt sted å sende kanniken Sigvat 

Vigfusson Lande av Nidaros til konsilet.68 

Utenlandsreiser ble også utført i tilknytning til klosterordenene, hvorav benediktinerne som 

første klosterorden hadde etablert seg i Norge rundt år 1100.69 I Magnus Lagabøtes testamente 

av 1277 nevnes flere klosterordener i Norge, blant dem fransiskanerklostre, 

premonstratenserklostre, dominikanerklostre og cistercienserklostre, og dertil nonneklostre og 

hospitaler.70 Det var en aktiv kontakt både innad mellom klosterordenene og med andre 

geistlige. Blant annet besøkte erkebiskop Øystein Erlendsson og flere av hans kanniker 

klosteret Saint Victor ved Paris på 1160-tallet, en munk kalt Hugo av Norge ser ut til å ha 

oppholdt seg ved et kloster i Yorkshire på slutten av 1100-tallet, mens munken Sigurd av 

Tautra i 1218 ble pålagt å ta opphold ved klosteret i Clairvaux.71 Tilfellene er slett ikke unike, 

norske munker besøkte og oppholdt seg i klostre også i andre land, slik som Sverige, 

Danmark og Tyskland. De fleste norske klostre hadde dessuten moderklostre i utlandet som 

det ble pleid kontakt med. Eksempelvis lå cistercienserklostrene på Lyse og Hovedøya under 

klostrene i henholdsvis Fountains og Kirkstead.72 Dette i seg selv sannsynliggjør en hel del 

kontakt mellom dem, og i tillegg ble det innenfor hver orden holdt generalkapitler hvor de 

enkelte klostre pliktet å møte med sine representanter. Til cistercienserordenens årlige 

                                                      

63 Regesta Norvegica bind 1, nr. 355f 
64 Regesta Norvegica bind 1, nr. 384 
65 Regesta Norvegica bind 1, nr. 708, 711, 750 
66 Biskop Arnes saga, kap. 30  
67 Regesta Norvegica bind 2, nr. 156f 
68 Biskop Arnes saga, kap. 21 
69 Ekroll 2006, s. 229 
70 Regesta Norvegica bind 2, nr. 177 
71 Regesta Norvegica bind 1, nr. 122, 150, 272f, 420 
72 Regesta Norvegica bind 1, nr. 339 
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generalkapitel i Fountains var det i 1235 abbeden av Lyse som fikk beskjed om å møte, men 

han var neppe alene.73 Til premonstratenserordenens generalkapitel i Prémontré i 1289 var det 

i alle fall langt flere som slapp unna, formelt grunnet store avstander og farlige veier. Både 

abbeder, priorer og proster ble nevnt i fritaket, selv om de til gjengjeld skiftevis måtte besøke 

moderkirken i Prémontré hvert fjerde år.74 

En reise med grunnlag i geistlige formål ble tidvis også benyttet til verdslige formål. Et 

eksempel er den nevnte ferden til Lyon i 1274, hvor det geistlige reisefølget utførte oppdrag 

på vegne av kongemakten, ved at de på hjemveien besøkte den franske kong Filip III. Med 

seg fikk det geistlige følget en kostelig gave til kong Magnus Lagabøte, nærmere bestemt en 

flik av det som ble sagt å være Kristi tornekrone.75 Reiser med geistlige formål og reiser med 

verdslige hensikter var altså ofte to sider av en sak, slik at de havner i en gråsone i det man 

forsøker å gruppere dem inn etter formålstypen. Det samme kan sies om ferdsel forårsaket av 

konflikter mellom kirkemakt og kongemakt, som både kunne være på et institusjonelt plan og 

et personlig plan. Et eksempel er erkebiskopen Øystein som i 1180 flyktet til England etter å 

ha valgt side med Magnus Erlingsson heller enn den seirende kong Sverre.76  Under 

formynderstyret etter Magnus Lagabøtes død i 1280 ble det også strid med kirken, og flere ble 

landsforvist og måtte flykte. Blant dem var den daværende erkebiskop Jon Raude som med 

flere andre dro til Sverige, mens biskopen Torfinn av Hamar søkte tilflukt i et kloster i Brügge 

før han sammen med biskop Andres av Oslo fortsatte til Roma – trolig for å klage sin nød til 

paven.77 En konflikt av mer personlig art oppstod i 1234 mellom biskop Pål av Hamar og 

Håkon Håkonsson, hvor begge hevdet eiendomsrett på Helgøya i Mjøsa. Følgen av dette var 

at biskopen flyktet gjennom Götaland til Danmark, sør gjennom Saksland og deretter til 

paven.78 

 

Handelsreiser 

Det var få, om noen, bakenforliggende motiver som førte nordmenn så ofte og til så mange 

forskjellige steder i utlandet som det handel gjorde. Samtidig er det i denne gruppen av 
                                                      

73 Regesta Norvegica bind 1, nr. 649 
74 Regesta Norvegica bind 2, nr. 525 
75 Biskop Arnes saga, kap. 31 
76 Sverre-soga, kap. 44, 78 
77 Steen 1942, s. 184f 
78 Regesta Norvegica bind 1, nr. 631. Soga om Håkon Håkonsson, kap. 178 
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reisende at man finner de største endringene i perioden denne oppgaven dekker. I løpet av 

1100-tallet ble utenrikshandelen samlet i de norske byene med Bergen i front, samtidig som 

en gruppe av profesjonelle kjøpmenn gradvis vokste frem. Fra de norske byene dro 

handelsmennene vest over havet til De britiske øyer og de norske territorier i Atlanterhavet, 

sørover så langt som til nordkysten av Afrika og østover til Bjarmeland og Palestina. 

Handelsreiser til England bekreftes så å si hvert år gjennom engelske regnskap samlet i 

Regesta Norvegica, mens nordmennene opparbeidet seg et monopol på handelen med Island 

og Grønland. 

Fra tidlig av var det kongemakten og den øverste geistligheten som - i tillegg til velstående 

landeiere - stod bak mange av de norske handelsreisene til utlandet. Helt fra opprettelsen fikk 

erkebispesetet rett til hvert år å utføre 30 lester mel til Island samtidig som utførsel av andre 

varer ikke ble utelukket. Privilegiet ble under Magnus Erlingssons tid supplert med retten til 

tollen fra ett skip, mens et pavebrev fra 1194 legger til at inntektene skal brukes på kjøp av 

tøy til erkebispesetets folk.79 Tilsvarende fikk erkebiskopen av de engelske konger rett til årlig 

å føre et skip med korn fra England til Norge, avgiftsfritt. Dette privilegiet ble først gitt under 

erkebiskop Øysteins tid (1160 – 1188), og deretter fornyet i 1189/90 og i 1203.80 Et dokument 

datert til 1217 – 1219 viser at også lavere geistlige bedrev handel. I dette dokumentet ga 

kongemakten Halsnøy kloster rett til å dra på handelsferd til Island, og det blir vist til at de 

øvrige kanniker i Bergen allerede var i besittelse av en slik rett.81 At slike privilegier ble gitt 

av kongen vitner om at kongemakten ikke bare tok del i, men også utøvet en hel del kontroll 

over handelsvirksomheten med Island. I siste halvdel av 1200-tallet var det da også 

kongemakten som måtte garantere skipsforsyninger til både Island, Grønland og Færøyene.82 

Det er likevel ikke så å forstå at kongene og erkebiskopene selv utførte handelsreisene, det ble 

gjort av deres ombudsmenn, slik som lendmenn, eller av innleide skipsstyrere. Private 

stormenn som drev med handel eide som regel selv et skip, eller de var en av flere eiere av 

skipet, og ofte var de selv skipsstyresmenn.83 Blant handelsmennene var det en del hirdmenn, 

lendmenn og andre med høye posisjoner. For eksempel finner vi en av Inge Krokryggs 

hirdmenn på handelsferd til Island i 1158, mens en Jon Stål som i Håkon Håkonssons saga 

                                                      

79 Regesta Norvegica bind 1, nr. 90, 145, 226 
80 Regesta Norvegica bind 1, nr. 187, 202, 307 
81 Regesta Norvegica bind 1, nr. 430 
82 Magerøy 1993, s. 62 
83 Magerøy 1993, s. 35f 
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omtales som birkebeinerhøvding og lendmann, i 1225 kalles kjøpmann og gis 

handelsprivilegier i England i 1225.84 En del av disse drev nok handel på egen hånd, mens 

andre gjorde det på vegne av kongemakten, slik også de geistliges undersåtter gjorde det. 

Felles for dem er at handelsvirksomheten var et supplement til deres egentlige 

hovedoppgaver, noe som står i kontrast til gruppen av profesjonelle kjøpmenn som etter hvert 

vokser frem, hvor sønner fulgte sine fedre i virket som handelsmenn.85 Denne gruppen kunne 

slå seg opp nettopp ved å utføre handel på vegne av stormenn, samtidig som de supplerte med 

egen handel.86 De kunne være av stormannsslekt, mens andre hadde sitt opphav fra lavere 

sosiale lag. Dette ble gjort mulig blant annet av måten handelsskipene ble organisert på, hvor 

flere slo seg sammen for å finansiere et skip og deretter eide det i fellesskap, mens andre 

kunne tinge seg plass på skipet og få en viss lasteplass mot at de under reisen fungerte som 

håseter – en del av skipets mannskap.87 Denne muligheten til profitt og økt sosial status har 

tydeligvis vært fristende også for landets mindre velstående: I Magnus Lagabøtes landslov ble 

det skrevet at det var vanskelig å finne arbeidsfolk på landet, ettersom alle ville dra på 

kjøpferd.88 I både Landsloven og senere bestemmelser ble det derfor vedtatt stadig strengere 

krav til eiendom om man ønsket å dra på kjøpferd. 

Utviklingen av en gruppe som hadde handel som sin hovedgeskjeft var som nevnt en 

langvarig og gradvis prosess. Utviklingen kan ha begynt allerede på 1100-tallet og vokste seg 

stadig større i løpet av 1200-tallet. I alle fall må utviklingen ha vært godt i gang tidlig på 

1200-tallet, da det bare i løpet av årene 1217-1220 forekom minst tre konflikter på Island og 

Grønland som direkte involverte norske private kjøpmenn.89  Blant de profesjonelle 

kjøpmennene holdt de fleste til i Bergen eller andre norske byer, men velstående menn bosatt 

på bygdene tok også del i handelsvirksomheten.90 Kongen og kirken holdt frem som aktive 

deltagere i handelen, men da i samspill heller enn konkurranse med kjøpmennene. Private 

handelsskip fraktet på vegne av både konge- og kirkemakt folk, brev og varer, og hva 

islandshandelen gjelder hadde kongen dessuten rett til ¼ av lasterommet på ethvert privat skip 

som allerede hadde gjennomført én tur til Island.91 De profesjonelle kjøpmenns ferdsel ble 
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med det tatt opp i et større reisemønster som en aktiv bidragsyter til det statlige diplomati, i 

tillegg til at de fraktet mennesker med andre formål enn handel. Handelsskipene ble med det 

ikke bare ”et seilende handelsselskap med hele mannskapet som interessenter” slik Sverre 

Steen sa det, men spilte også rollen som datidens kollektivtransport til utlandet.92 

 

Pilegrimsferder og korstog 

Religiøs tro har alltid vært en sterk drivkraft bak mange menneskers handlinger. I 

middelalderens reiseliv kom dette særlig til uttrykk gjennom pilegrimsreisene, som omfattet 

folk fra alle samfunnslag. Ragnhild Bjelland definerer i hovedfagsoppgaven Bot og bedring 

fra 2000 en pilegrim som ”en person som foretar en reise til et hellig kristent sted”, med større 

vekt på forflytningen heller enn motivet, ettersom motiver ofte var av blandet art.93 Motivet 

må likevel i det minste delvis ha vært av religiøs art, og som tittelen på hovedfagsoppgaven 

antyder operer hun med to slike hovedmotiver. Det ene var bot, altså pilegrimsreiser foretatt i 

den hensikt å gjøre opp for egne eller andres synder, enten av eget initiativ eller fordi det var 

pålagt som straff. Det andre motivet var helbredelser, hvor håpet var at man ved 

helligdommen kunne helbredes på mirakuløst vis.94 I løpet av oppgaven redegjør Bjelland for 

at i alle fall Jerusalem, Roma, Santiago de Compostela og Canterbury ble besøkt av norske 

pilegrimer i perioden 1150 – 1300, samtidig med at bot var det dominerende religiøse motivet 

for slike større, utenlandske mål, mens helbredelsesmotivet i hovedsak ble forbeholdt lokale 

mål i nærmiljøet – i alle fall fra siste halvdel av 1100-tallet. Selv for disse store 

pilegrimsmålene er kildematerialet begrenset, slik at det er naturlig å tro at også andre hellige 

steder ble besøkt uten at det definitivt kan bekreftes i kildene. I Håkon Håkonssons saga 

nevnes blant annet ”den heilage øya” Iona i de indre Hebridene, hvor det lå et kloster etter den 

hellige Columba.95 Små og relativt sett ubetydelige pilegrimsmål som dette har det helt 

sikkert vært flere av. 

Som ellers er det stormennenes reiser som helst nevnes i kildene. I 1181 omtaler Sverre-

sagaen Eirik, påstått sønn av kong Sigurd Haraldsson, som skal ha kommet tilbake til Norge 
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etter en forfriskende dukkert i Jordanelven.96 I 1209 dro baglerhøvdingene Reidar sendemann 

og Peter Støype til Jerusalem med ”to store skip og mykje folk”, blant dem deres respektive 

hustruer Ingebjørg og Margret, døtre av Magnus Erlingsson.97 Flere reisende til Det hellige 

land nevnes i 1217, blant dem birkebeinerhøvdingen Sigurd og en Roar, begge omtalt som 

”kongsfrender”, og Ogmund av Spånheim som tok den østlige veien til Jerusalem etter å ha 

bedrevet handel i Bjarmeland og Russland. Sammen med Roar dro også Erlend Torbergsson 

med et skip bygd av ”bymennene”, trolig fra Nidaros, mens Roar selv ledet et ”stort og fagert 

skip”.98 Året etter måtte lendmannen Gaut Jonsson returnere fra sin påbegynte Jorsalferd på 

grunn av uvær.99 I 1225 forteller kildene at lendmannen Jon Stål, som i forrige avsnitt ble 

omtalt som kjøpmann, returnerte fra Canterbury etter å ha besøkt Thomas Beckets hellige 

grav.100 I 1228/29 dro kongsfrenden Andres Skjaldarbrand ut mot Jerusalem, først til hest 

gjennom Danmark og til Frankrike, før han gikk om bord på et skip ved franskekysten som 

siden trolig forliste.101 Og blant de som fulgte jomfru Kristin til Castilla dro stormennene 

Torlaug Bose og Ivar Engelsson videre til Palestina, hvorav sistnevnte døde underveis.102 

Også geistlige nevnes fra tid til annen som pilegrimer, blant dem en gruppe norske klerker på 

vei gjennom Frankrike til et uvisst sted, nevnt i et brev datert til 1159 – 1172. Galfrid Jonsson, 

prest og klerk hos den norske kongen, omtales som pilegrim til Det hellige land i 1293.103 

Dertil kommer skalden Måne nevnt som pilegrim i Sverres saga i 1184, og en Bård smed som 

skal ha dratt til Jerusalem rundt år 1300.104 Kvinner på pilegrimsreise omtales sjeldnere, men 

foruten nevnte Ingebjørg og Margret forteller sagaen at kong Sverres mor Gunnhild dro til 

Roma på 1170-tallet, mens Sturlunga saga forteller om en islandsk høvdingdatter som omtrent 

på samme tid dro til Roma med hennes mann etter å ha avlagt et pilegrimsløfte.105 Tilsvarende 

ferdsel forekom høyst sannsynlig også fra Norge. Videre ser Skule jarl ut til å ha planlagt en 

pilegrimsferd til Jerusalem. I alle fall fikk han et leidebrev til dette formål av den engelske 

kong Henry III i 1233, men ut i fra informasjonen i Håkon Håkonssons saga ser det ikke ut til 
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at det noen gang ble noe av denne ferden, kanskje på grunn av konflikten med kongen som på 

dette tidspunktet var i ferd med å blusse opp.106 

Blant dem som dro på pilegrimsferd til utlandet finner vi altså stormenn og deres reisefølger, 

handelsmenn, lavere geistlige, en høvdingdatter, en skald og en smed – kvinner så vel som 

menn, og ofte familier. Tilfellene viser også et ofte uklart skille mellom handelsreiser og 

pilegrimsreiser, noe som skyldes at reiser gjerne hadde sin bakgrunn i flere motiver – handel 

og pilegrimsferd kunne gå hånd i hånd. I alle fall kjenner vi til flere handelsreiser til det 

østlige middelhavet i siste halvdel av 1200-tallet, omtalt av den arabiske forfatter Ibn Sa’id, 

hvor isbjørnskinn, falker og trolig også våpen ble solgt.107  Disse reisende lot neppe 

anledningen til å besøke de hellige steder gå fra seg. Tilsvarende uklare er beretningene om 

korstog. Generelt gikk det få korstog fra Norge, og en del av reisene omtalt som nettopp 

korstog bar i praksis større preg av å være handelsferder eller pilegrimsreiser. Et eksempel på 

et slikt ”handelskorstog” er Eirik jarl, bror av kong Sverre, sin ferd til Estland i 1185 - 

1188.108 Noe lignende finner vi i Historien om danenens ferd til Jerusalem, der både daner og 

nordmenn rustet til korstog men nådde et Jerusalem hvor freden hersket. Dermed gikk i stedet 

oppholdet med til å besøke alle helligdommer i området.109 Et av de sjeldne genuine korstog 

fant sted i 1153, da en hær ledet av Erling Skakke, Ragnvald Orknøyjarl og flere lendmenn 

ledet en flåte på 15 skip langs vesterveien til Jerusalem. Underveis ble det hedenske Spania 

herjet og skip angrepet. Tilbake gikk ferden om Konstantinopel og derfra til lands hjem til 

Norge.110  Ferden var, som sagaen selv også impliserer, utvilsomt inspirert av Sigurd 

Jorsalfares korstog i 1108- 1111. Sigurd Jorsalfare var da også den siste norske kongen som 

dro i korstog. Håkon Håkonsson avla riktignok et løfte om dette da han i 1247 ble anerkjent 

som konge av paven - et løfte kongen av Castilla senere ivret for at han skulle overholde - 

men noen realitet ble det aldri.111 

De norske stormenn som dro til Jerusalem tok oftest sjøveien dit, en reise som var så kostbar 

at den forutsatte store midler, mens andre dro til hest eller varierte mellom hest og skip 

underveis. Kostnadene kunne føre til at selv stormenn måtte ty til pantsetting av gårdene sine 

til klostre for å finansiere reisen. For fattige var det likevel mulig å legge ut på lengre 
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pilegrimsreiser, hvor man tigget penger både før reisen og underveis, samtidig som man la sin 

lit til menneskers gjestfrihet. I alle fall må det ha vært mange reisende også fra de lavere 

klasser, og i en opptegning fra Lübeck datert til 1286 nevnes en ikke tallfestet gruppe av 

avdøde fattige, norske pilegrimer.112 Egne hospitaler for pilegrimer som talte norrøne mål i 

områder som Tyskland, Østerrike, Italia, Konstantinopel og Jerusalem vitner dessuten om 

langt flere reisende fra de skandinaviske landene enn hva overklassen selv kunne ha stått 

for.113 Også veiviseren til Roma og Jerusalem, skrevet av den islandske abbeden Nikolás 

Bergsson på 1150-tallet, gir gjennom sine formuleringer og blotte eksistens ytterligere 

grobunn for å anta en omfattende ferd av pilegrimer fra Norge og de andre norrøne landene. 

 

Ferdsel relatert til studier 

Til utlandet dro også nordmenn som ønsket å studere for å skaffe seg de nødvendige 

kvalifikasjoner for høyere stillinger innenfor det geistlige og verdslige. Kanskje har ferdselen 

knyttet til utdanning begynt allerede før 1100-tallet: I et brev sendt fra pave Gregor VII til 

Olav Kyrre i 1078 ble det foreslått at kongen skulle sende noen unge menn av god ætt til 

opplæring ”under Peter og Paulus’ vinger”.114 Med sikkerhet vet vi likevel ikke om norske 

studenter i utlandet før mot midten av 1100-tallet, og veldig tallrike var de neppe. Knut Helle 

registrerte kun 34 sikre tilfeller av nordmenn som tok utdanning før år 1300.115 Det faktiske 

tallet var nok likevel høyere, og ettersom både det geistlige og noe senere det verdslige 

apparatet økte i omfang ble det stadig viktigere med utdanning for de som siktet mot de beste 

stillingene.  

Blant kjente eksempler på tidlige norske studenter i utlandet finner vi blant annet de senere 

biskopene Tore av Hamar og erkebiskop Eirik, som begge utdannet seg ved St. Victor-

klosteret i Paris.116 Senere ble det også grunnlagt et universitet i Paris, og Frankrike befestet 

dermed sin posisjon som viktigste utdanningssenter for norske studenter. Dette var delvis på 

grunn av den relative geografiske nærheten til Norge, men det hadde også sammenheng med 

at kun et fåtall universiteter hadde et slikt ry at en utdannelse her ble regnet som tilstrekkelig. 
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Universitetet i Paris ble senere supplert ved at nordmenn også dro til universitetene i Orléans 

og Bologna.117 I de to sistnevnte var det foruten latin særlig jus som ble studert, mens studiene 

i Paris for det meste fokuserte på filosofi og teologi.118 Norske geistliges utdannelse på slike 

steder la grunnlaget for senere kontakt, både på vennskapelig basis og gjennom kirkens og 

munkeordeners organisasjonsmønstre, og kanskje var det relatert til sine tidligere studier at 

den kommende erkebiskop Einar Smørbak i 1254 befant seg i Paris.119 I 1282 nevnes en norsk 

klerk som student i Paris, og i fire kilder fra perioden 1288 – 1299 omtales en kannik fra 

Nidaros som student og magister i Bologna.120 Begge studerte ved universitetene på de 

respektive stedene. Videre omtales i Biskop Laurentius’ saga en ”fremstående og dyktig 

geistlig” i kong Håkon Vs følge ved navn Åge, som hadde studert i flere land.121 

I tråd med utviklingen av universitetssystemet ble det stilt strengere krav fra kirkens side: 

Fullført universitetsgrad ble fra midten av 1200-tallet en forutsetning for å kunne tre inn i 

høyere geistlige stillinger. Også for menn som ønsket seg en god posisjon i det verdslige 

apparatet kunne formell utdannelse spille en stor rolle, og grensene mellom geistlige og 

verdslige var da også flytende – blant annet var stillingen som kongens kansler av delvis 

geistlig art.122 Reiser foretatt av studenter ble med det stadig hyppigere, grunnet både de 

strengere kravene og den kirkelige og statlige ekspansjonen. I Det norske Folks Historie 

hevdet P.A. Munch at det i årene rundt 1300 ”overhodet neppe gik noget aar hen uden at 

enten nordmænd efter fuldførte studier kom tilbage fra Paris, eller andre drog derhen for at 

begynde studeringerne”.123 Påstanden bygget på undersøkelser av norske navn ved franske 

universiteter, og det er ingen grunn til å tvile på at den holder mål. Tvert om kan det godt 

være at det faktiske antallet norske studenter var større en det Munch anslo, kildenes taushet 

tatt i betraktning, men dominerende var ikke studentene blant de norske reisende. Det var en 

lav andel av det norske folk som hadde noen nytte av å gjennomføre en utdannelse ved 

europeiske klostre eller universiteter, og ikke minst var det få som hadde ressursene som 

krevdes for både reise og opphold, foruten at det neppe var hvem som helst som ble akseptert 

og tatt opp som studenter. De aller fleste norske utenlandsstudenter må derfor ha tilhørt 
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slekter av høy rang. Like fullt går den jevne strøm av studenter inn i det store norske 

reisemønsteret som en viktig del av kontakten med særlig Frankrike. Gjennom de bånd og 

vennskap som ble knyttet i løpet av studietiden bidro studentene til å vedlikeholde og 

underbygge en utenlandskontakt som strakte seg godt utover selve studietiden og de reiser 

som ble foretatt i den forbindelse. 

 

Reisende som sendebud 

En gruppe reisende som stadig var å finne på utenlandsferd, var sendebudene. For hver 

brevsending fra konger, stormenn, erkebiskoper og biskoper, abbeder og klostre, handelsmenn 

og studenter forutsettes et sendebud som kunne frakte brevsendingen til mottakeren.124 

Sendebudene kunne være reisende som av andre årsaker uansett skulle til det aktuelle stedet, 

slik som kjøpmenn på vei til Island eller England, men å bringe bud kunne også i seg selv 

være det viktigste motivet bak reisen. Ikke minst gjaldt dette bud som skulle sendes over 

lange avstander, til steder hvor kjøpmenn og andre ikke dro på en årlig basis, eller ved saker 

som virkelig hastet. Videre må den hyppige kontakten med pavemakten alene ha skapt stor 

ferdsel fra Norge, så også kontakten med naboland man stod i en sterk diplomatisk 

forbindelse med, mens den sporadiske kontakten med øvrige europeiske og nordafrikanske 

herskere samlet sett også utgjorde mange ferder. 

Sendebudene var ikke en egen, separat gruppe i samfunnet. Tvert om kunne de i følge 

Kongespeilet være både biskoper og bønder, og om det var kongen selv som befalte oppdraget 

pliktet man å dra.125 Hvem som faktisk ble brukt til slike oppdrag forteller kildene forholdsvis 

mye om. Ofte er det riktignok kun diplomers blotte eksistens som tilsier at en reise må ha 

funnet sted, mens sagalitteraturen gjerne nøyer seg med å konstatere at det ble sendt brev eller 

ordsendinger mellom folk. Slike forsendelser var likevel så hyppige at det også finnes en 

rekke tilfeller hvor de som fikk i oppdrag å bringe bud omtales med både navn og titler. Ikke 

minst er sagaen om Håkon Håkonsson rik på slike eksempler. Å nevne dem alle ville blitt 

håpløst, men et par trekk gjør seg gjeldende. Som ellers er det helst stormennene kildene 

omtaler, slik som lendmenn og diverse hirdmenn, og noen av dem fikk oppdraget oftere enn 
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andre. Betrodde menn ble ikke bare sendt ut én gang, men dukker gjentatte ganger opp i 

kildene på oppdrag fra kongen eller andre, enten det var som bærere av brev eller som 

utsendinger med diplomatiske fullmakter. At stormenn gjerne ble benyttet, i alle fall på 

utenlandsoppdrag, kan også tilskrives at disse ofte var i besittelse av fordelaktige 

språkkunnskaper som latin, samt at de hadde kjennskap til den rette høviske atferden. I siste 

halvdel av 1200-tallet ble det da også stadig vanligere at stormenn spesialiserte seg i å utføre 

diplomatiske oppdrag, som igjen kunne føre til økt anseelse og hirdrang. Birkebeineren og 

lendmannen Torlaug Bose fungerer som et godt eksempel. Bose ble flere ganger sendt ut på 

diplomatiske oppdrag, blant annet til Sverige i 1249, til Danmark i både 1256 og 1262, han 

fulgte Kristin Håkonsdatter til Castilla i 1257/58 og han var den i reisefølget som underveis 

utførte ærend hos franskekongen på vegne av Håkon Håkonsson. Blant de høyættede 

sendebudene finner vi også andre markante skikkelser som Andres Plytt, Bjarne Moisesson, 

Audun Hugleiksson og Lodin Lepp – en liste som lett kan forlenges. Sistnevnte ble stadig 

sendt på oppdrag til fjerne strøk, som da han som kongens utsending i 1262 overrakte falker 

og andre gaver til sultanen av Tunis, mens han senere dro til blant annet Egypt.126 

I likhet med de verdslige stormenn ble også geistlige ofte benyttet som sendebud. Ved spesielt 

viktige eller ærefulle begivenheter var det gjerne biskopene som fikk oppdraget, som ved 

kongelige ekteskapsinngåelser eller som diplomater i situasjoner med en overhengende fare 

for krig. Vanligere var det likevel at man benyttet lavere geistlige, slik som abbeder, prester 

og munker. En del av disse vies en god del plass i kildene, slik som sira Askatin, senere 

biskop i Bergen, som ofte er å finne på oppdrag for kongen. Mye omtale i sagaen mottar også 

abbeden Bjørn av Holm, en sjelden original som i kraft av å være utsending for både kong 

Håkon og Skule jarl endte opp i klammeri med kongemakt så vel som kirkemakt. Likevel 

evnet han å komme seg helskinnet ut av problemene. Etter en ferd til paven returnerte han til 

kongen i 1244 med ”så fagre ordsendingar at det snautt har komme så fagert brev til Noreg frå 

paven”.127 Kun kort tid etter døde abbeden. På siden av både stormenn og geistlige nevner 

sagaen også en Jatgeir skald, hyppig brukt som sendebud av Skule jarl, blant annet på ferd til 

Sverige i 1240.128 
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Sendeferder ble i likhet med andre reiser sjeldent utført i ensomhet, det var i de fleste tilfeller 

flere som dro i flokk. Ved en del anledninger nevnes flere av deltagerne ved navn, blant dem 

ofte både verdslige og geistlige menn i samme følge, mens de reisende andre ganger kun 

omtales ved tittel – som for eksempel at de var dominikanermunker eller at det var en prest 

som ledet ferden. Av dette må vi slutte at det også ved sendeferder deltok flere av lavere rang, 

folk som kildenes forfattere ikke fant det nødvendig å nevne. Jo høyere sendeferdens ledere 

stod i rang, dess flere tjenere, hestesveiner og andre lavtstående kan man regne med at fulgte 

med. 

Ferdsel utført i kraft av rollen som sendebud spilte en markant rolle i middelalderens norske 

reisemønster. Særlig fra kong Sverres tid ble brevsendinger stadig vanligere i og med den 

økende bruken av skrift, ikke bare fra kongen, men også fra erkebiskoper, biskoper og andre 

stormenn. Dermed måtte nordmenn også stadig oftere legge ut på reise for å frakte brevene 

frem til mottageren, til den grad at brevsendinger godt kan ha vært den vanligste årsaken til 

nordmenns utenlandsreiser på 1200-tallet. Slike reiser favnet også relativt bredt i folket, 

ettersom både stormenn selv og laverestående ble benyttet, i tillegg til det følget de omga seg 

med på slike reiser. Videre dekket ferdselen til sendebudene et omfattende geografisk område. 

Ethvert område nordmenn hadde en viss grad av kontakt med innebærer at det høyst 

sannsynlig også gikk sendeferder dit, og eksemplene strekker seg fra Grønland til Russland i 

nord, og fra Castilla til Tunis og Egypt i sør. I 1286 kom det til og med sendemenn fra kongen 

av tartarene og i 1315 fra Armenia.129 Om det også gikk sendebud andre veien vet vi 

ingenting om, antagelig ikke. Men det vitner likevel om den betydelige rollen sendebudene 

spilte for reisemønsteret i middelalderen, hvor fjerne landområder ble knyttet tettere sammen. 

At nordmenn som dro utenlands med bud utgjorde en betydelig del av den norske 

utenriksferdselen er det ingen tvil om. 

 

De lavere sosiale lag 

Problemet med kildene er, som nevnt mange ganger tidligere, at de stort sett kun omtaler 

stormenn av ulike slag, enten det er snakk om verdslige eller geistlige. Det er derfor lett å få 

inntrykket av at det stort sett kun var slike nordmenn man kunne støte på utenfor landets 
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grenser. Til en viss grad kan et slikt synspunkt forsvares, i den forstand at utenlandsreiser nok 

var langt mer utbredt og hendte oftere blant folk i de øvre klasser. Den store majoriteten av 

Norges befolkning tilhørte likevel ikke denne overklassen, minst 95% levde på landsbygda og 

hadde en form for jordbruk som viktigste levegrunnlag.130 Så selv om bøndene generelt var 

langt mer knyttet til hjemstedet, gjør deres enorme flertall at de likevel oftere må ha vært å se 

utenlands enn hva tilfellet var med landets elite. En sjelden gang gir da også kildene støtte til 

et slikt utsagn, noe som har blitt forsøkt vist gjennom dette kapittelet: Detaljene rundt 

hærferden til Värmland i 1225 omtaler langt flere deltagere enn det var stormenn, hvorav kun 

et mindretall var fullt utrustet med våpen. I striden med Skottland nevnes det at bønder i 

leidangen nektet å dra på herjingstokt uten kongens deltakelse, mens et par ”gode bønder” 

omtales ved navn som falne i Slaget ved Largs. Reidar Sendemann fikk verve bondesønner og 

kjøpmenn for den bysantiske keisers tjeneste. Kongelig lovgivning utover 1200- og 1300-

tallet tyder på at fattige bønder i kjøpferd var et eksisterende og vedvarende problem, i alle 

fall sett fra kongens og kanskje konkurrerende kjøpmenns side. Og stormenns prangende 

ferder forutsatte et større antall tjenere, folk som stelte med hester, roere som fraktet dem 

fremover til havs osv. Dertil kommer Europas hospitaler innrettet for folk av norrøne mål, så 

mange og spredte at deres eksistens umulig alene kunne skyldes elitens utenlandsferdsel. 

Flere lover og retterbøter som regulerte forhold tilknyttet omstreifere, blant annet bønders 

plikt til å gi dem mat og ly, tyder på at også de aller fattigste – de som verken eide eller leide 

jord – var å finne langs veiene.131 Lover og retterbøter som dette omhandler riktignok 

nasjonale forhold, men omstreifere som stod på siden av samfunnet lot seg neppe binde til 

riksgrenser som for dem ikke hadde særlig betydning, og motsatt vei var i alle fall 

utenlandske landstrykere ofte å finne langs norske veier. Blant disse reisende var mange syke 

og arbeidsuføre som ikke evnet å livnære seg på andre vis, men det hendte at også friske 

mennesker tross forbud og manges misnøye valgte et slikt levevis. Særlig problematisk var 

det med folk som falskt ga seg ut for å være pilegrimer, som kan ha vært en måte å omgås 

datidens forbud mot arbeidsføre tiggere.132 

Den tyske historikeren Norbert Ohler gir et mulig svar på hvorfor noen frivillig ville føre et 

liv som omstreifere. I følge han kunne livet som reisende for mange fattige fremstå som 
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gunstig, ettersom man da i det minste kunne regne med i blant å motta et gratis måltid og 

finne overnatting på klostre og hospitaler.133  Andre endte kanskje ufrivillig opp som 

landstrykere som følge av ekskludering fra eget lokalsamfunn og sinnslidelser som ikke ble 

anerkjent i samtiden, eller bare av ren og skjær eventyrlyst. Det er vanskelig å si noe sikkert 

om denne gruppen reisende, ettersom kildene forteller så lite om dem. Sikkert er det likevel at 

stormenn ikke var alene om å knytte Norge til Europa gjennom sine reiser, for i deres tjeneste 

eller i egne grupper dro også fattige og småfolk, både kvinner og menn, enten de dro som 

tiggere, pilegrimer eller la ut på reise av andre årsaker som i løpet av historien har blitt gjemt 

for oss.  

 

Konklusjon 

I løpet av dette kapittelet har det blitt forsøkt å gi en oversikt over hvem de reisende var, delt 

inn etter hovedgrupper av bakenforliggende motiver. Fra de øverste nivåer i samfunnet dro 

kongen og hans følge, enten det var med bakgrunn i krig eller fredelig diplomati. Oftere ble 

kongelige representanter sendt utenlands med bud, og i noen tilfeller sørget prangende 

brudeferder for å knytte forbindelser med utenlandske herskere. Kirkelige anliggender sendte 

geistlige på visitas til bispedømmer, på palliereise eller til konsiler. Munker dro ut for å 

besøke klosterordenens moderklostre, pilegrimer valfartet til den kristne verdens store 

pilegrimsmål og handelsmenn dro for å selge sine varer i utenlandske havner. Dertil kommer 

nordmennene som aktet seg til europeiske klostre eller universiteter for å studere der, mens 

sendebudene sørget for at viktige beskjeder og brevsendinger kom frem dit de skulle. Ofte ble 

en og samme reise utført med flere av disse årsakene, og selv om det er de reisende som 

tilhørte de øvre sjiktene av folket kildene forteller mest om, kan det ikke være tvil om at også 

landets mindre velstående var å finne på ferd – blant annet som håpefulle kjøpmenn, 

pilegrimer og tjenere, eller som soldater i kongens hær. 
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3. Målet for reisen 

 

I forrige kapittel ble spørsmålet om hvilke nordmenn det var som dro utenlands i perioden 

1150 – 1300 stilt, sortert etter hvilke motiver de hadde. I den forbindelse ble også en del av 

stedene nordmenn besøkte overfladisk berørt, ettersom det vil være unaturlig å sette et rigid 

skille mellom disse to faktorene. 

I dette kapittelet er det ikke de hvem de reisende var som er hovedfokuset, men spørsmålet 

om hvor de dro. For å gi en mest mulig ordnet fremstilling av de utenlandske områdene 

nordmennene besøkte, har de blitt delt inn i regioner som grovt sett behandles fra nordvest til 

sørøst. Det vil også vurderes hvor omfattende ferdselen til de ulike områdene var, og hvilke 

grupper av reisende det i hovedsak var som besøkte dem. 

 

Ferdsel til det oversjøiske Norgesveldet 

Foruten det norske fastlandet omfattet Norgesveldet i løpet av 11- og 1200-tallet flere 

oversjøiske territorier, hvis tilknytning til Norge stammet fra norsk bosetning i vikingtiden. 

Disse områdene var Island, Grønland, Færøyene, Hjaltland (Shetland), Orknøyene, 

Suderøyene (Hebridene) og Man. Den politiske tilknytningen disse områdene hadde til Norge 

førte i seg selv til en del ferdsel relatert til blant annet politisk kontakt mellom norske 

stormenn og øyenes småkonger, og militært forsvar som ved stridighetene med Skottland i 

1263. Også på det geistlige plan var det kontakt, ettersom områdene ble underlagt 

erkebispesetet i Nidaros ved sistnevntes opprettelse i 1152/53. I følge Claus Krag var trolig de 

geistlige båndene i utgangspunktet sterkere enn de politiske, særlig hva de sydligste 

øygruppene gjaldt. Tendensen blant disse var at de utover 1200-tallet kom under stadig 

sterkere innflytelse fra den skotske kongemakten, mens norsk politisk innflytelse over 

Færøyene, Grønland og Island i samme periode økte i omfang.134 Særlig ferdselen til Island, 

den mest folkerike av de oversjøiske øyene, var omfattende. Foruten politiske og geistlige 

forbindelser var handelsforbindelsen med Island sterk. Hallvard Magerøy forsøkte med 

grunnlag i sagaer, annaler, lover og brev å kartlegge norske kjøpmenns ferdsel fra Norge til 
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Island og Grønland, og kom frem til at nordmenns ferdsel til Island og Grønland økte kraftig 

fra ca 1160 og utover, mens antallet islandske reisende til Norge ble tilsvarende redusert. 

Denne utviklingen fortsatte i en slik grad at vi på 1200-tallet kan snakke om et norsk monopol 

på handelsferder til Island og Grønland. Island vedtok da også i årene 1262-64 å anerkjenne 

den norske konges overhøyhet, mens Grønland gjorde det samme i 1261. Som en motytelse 

garanterte den norske kongemakten å sørge for skipsfart og forsyninger til Island og 

Grønland.135 Hvor mange skip som hvert år seilte fra Norge til Island er for de fleste år uvisst. 

Unntakene gjelder for årene 1187 og 1219, hvor det i førstnevnte tilfelle fortelles at det var 

uår og at ingen norsk skip da kom til Island.136  At disse to årene får en særskilt 

oppmerksomhet, tyder på at et helt års fravær av norske skip må ha vært utenom det vanlige. 

Når det gjelder Suderøyene og Man ser det ut til at ferdselen fra Norge var mindre 

omfattende, ikke minst på grunn av at disse områdene hadde en sterkere tilknytning til 

Skottland og England. Kontakten med disse områdene var i større grad av geistlig art, 

sammenlignet med den mer økonomiske og politisk pregede kontakten med Island og til dels 

Grønland. I 1266 avstod den norske kong Magnus IV Suderøyene og Man til den skotske 

kongen Alexander III, noe som ytterligere reduserte ferdselen hit fra Norge, selv om de forble 

underlagt erkebispesetet i Nidaros.137 Orknøyene og Hjaltland forble derimot tilhørende 

Norge. Orknøyene nevnes relativt ofte i kildene i forbindelse med reiser, da særlig på siste 

halvdel av 1200-tallet, en tid preget av turbulens i forholdet mellom den norske og skotske 

kongemakten. Det var blant annet under overvintring på disse øyene kong Håkon Håkonsson 

døde i desember 1263, mens den norske kongsdatteren Margareta døde der i oktober 1290, på 

vei til å inngå ekteskap med den skotske kongen.138 Øygruppen hadde altså en strategisk 

viktig beliggenhet politisk og militært sett, særlig i forhold til Skottland. Hjaltland og 

Færøyene nevnes sjeldnere i kildene, og som oftest er de nevnt i forbindelse med kirkelige 

anliggender. At områdene har blitt besøkt på vei til Island kan likevel ikke utelukkes, men det 

normale ser ut til å ha vært at man fra Norge reiste direkte til både Island og Grønland. Det 

var altså Island som hyppigst ble besøkt av norske reisende, av årsaker relatert til handel, 

politiske anliggender og forbindelser knyttet opp mot erkebispedømmet. 

 
                                                      

135 Magerøy 1993, s. 218ff 
136 Sturlunga saga bind 1, s. 138 
137 Regesta Norvegica bind 2, nr. 38 
138 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 329. Regesta Norvegica bind 2, nr. 580 og 611. 
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De britiske øyer 

I Ferd og Fest hevdet Sverre Steen at forbindelsen med England var Norges viktigste 

utenriksforbindelse frem til midten av 1200-tallet. En av Steens begrunnelser var den hyppige 

kontakten som ble holdt mellom landene.139 Det er vanskelig å si seg uenig i dette. De britiske 

øyene var et område det falt seg naturlig for nordmenn å besøke, i en tid hvor mye av 

ferdselen vendte vestover. Vi har allerede vært innom kontakten nordmenn hadde med 

Skottland i politisk henseende, med både uenigheter hva øyer og øygrupper nær det skotske 

fastland gjaldt, og når det kom til mer vennskapelig kontakt som bevitnet gjennom inngåelser 

av ekteskap mellom de to kongehusene. Når det kommer til kontakten med England vitner 

kildene om at nordmenn drev omfattende handel i flere engelske byer. Flere samtidige 

dokumenter, særlig engelske regnskap, vitner om den store handelen mellom nordmenn og 

engelskmenn. I tillegg til ren handel, foregikk det også en hyppig utveksling av 

vennskapsgaver som blant annet norske hauker og falker mellom det norske og engelske 

kongehuset.140 Det fant altså sted en omfattende kontakt relatert til både handel og politiske 

forbindelser. Omfanget kan illustreres ved at det i 1224 lå 13 norske skip til havns i Lynn på 

den engelske østkysten, for nordmennene den viktigste handelsbyen i England, i tillegg til 

norske skip i andre havner. Sammenhengen disse skipene nevnes i forteller også noe om det 

gode forholdet landene imellom, ettersom de norske skipene fikk tillatelse til å fare tilbake til 

Norge på tross av et generelt forbud mot utferdsel.141 I tillegg til handelsreiser og politisk 

kontakt kommer pilegrimer som valfartet fra Norge til Canterbury i det sørøstlige England, en 

valfart som senest eksisterte på 1220-tallet.142 Ferdselen til Skottland og særlig England ser 

altså ut til både å ha vært variert og omfattende. Hva som gjør at Steen likevel setter en grense 

rundt midten av 1200-tallet for viktigheten av kontakten med England er uvisst. Antagelig 

skyldes det den økende innflytelsen fra de tyske hanseatene, som Steen regner som den 

viktigste utenriksforbindelsen fra ca 1300 og utover.143 For nordmenn forble likevel England 

et sentralt reisemål gjennom hele perioden, selv om ferdselen dit kan ha blitt noe redusert mot 

slutten av 1200-tallet. 

                                                      

139 Steen 1942, s. 112 
140 Se blant annet: Regesta Norvegica bind 1, nr. 466, 608 
141 Regesta Norvegica bind 1, nr. 491-494, 498 
142 Bjelland 2000, s. 79 
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Like vest for England og Skottland finner vi i tillegg Irland. Også hit dro nordmenn, blant 

annet som sendebud fra den norske kongen, slik vi ser det i Håkon Håkonssons saga.144 Noen 

omfattende ferdsel til Irland ser det likevel ikke ut til å ha vært i denne perioden, da øya 

relativt sjelden nevnes i kildene. Irland får riktignok behørig omtale i Kongespeilet, men 

omtalen her er av den eventyrlige sorten. Merkverdige fenomener og undre beskrives, og 

omtalen tyder på at den faktiske kunnskapen om store deler av øya var begrenset.145 Likheten 

med omtalen av avsidesliggende områder som Grønland tyder på at Irland lå utenfor allfarvei, 

og Irland hadde heller ikke store handelssentra eller en politisk elite som kunne fremme øya 

som et selvstendig mål for norske reisende. Følgelig ble øya ut i fra det kildene forteller lite 

besøkt av nordmenn. 

 

Ferdsel til naboland og Østersjø-området 

Selv om kontakten med England kan ha vært Norges viktigste utenriksforbindelse med tanke 

på innflytelse, var ikke ferdselen dit nødvendigvis hyppigere enn hva tilfelle var med 

ferdselen til de øvrige skandinaviske kongerikene; Danmark og Sverige. Reiser til disse 

landene fant sted gjennom hele den aktuelle perioden, og kildematerialet vitner om stor 

variasjon angående hvem som reiste og bakgrunnen for reisene. Blant annet reiste norske 

handelsmenn med skip til Skåne, Øresund og andre steder hvor de tre skandinaviske 

kongerikene møttes.146 Også geistlige var å finne på reisefot fra Norge, ikke minst under 

borgerkrigstiden da bispene ble viet i København mens striden mot kong Sverre og 

birkebeinerne raste i hjemlandet.147 Gjennom tette politiske forbindelser som vekslet mellom 

allianser og mer krigerske tilstander, reiste mange nordmenn som sendebud til nabolandene. 

Samtidig fungerte naborikene ofte som tilflukssted for politisk opposisjonelle og håpefulle 

kongsemner. For disse var særlig Danmark et populært reisemål, ettersom de her som oftest 

fant støtte og kunne bygge opp sine styrker. Det var for eksempel i det danske Skåne-området 

at baglerne samlet folk og støtte til å fortsette kampen mot kong Sverre. Det er vel dermed 

ingen overraskelse at militære reiser også fant sted, både under og etter borgerkrigstiden. De 

                                                      

144 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 326 
145 Kongsspegelen, s. 53-62 
146 Her kan det være greit å minne om at Skåne og Halland på denne tiden tilhørte det danske riket, mens 
Bohuslän tilhørte den norske tronen. Ved Gøtaelvens utløp nær dagens Göteborg møttes de tre rikene, noe som 
førte til at en by som Konghelle ble strategisk svært viktig. 
147 Se blant annet: Sverre-soga, kap. 124 
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vekslende politiske forholdene mellom Norge og Danmark kommer tydelig til uttrykk under 

kong Håkon Håkonssons regjeringstid. I 1256 kalte Håkonsson ut hele leidangen og dro med 

den til København hvor det så ble sluttet fred.148 Noe lignende ble gjentatt i 1259, men 

allerede i 1261 hadde krigstoktene fra Norge til Danmark blitt erstattet med en høyst 

vennskapelig frierferd fra det norske kongehuset.149  

Generelt kan det virke som om ferdselen til Danmark forekom hyppigere enn ferdselen til 

Sverige, men dette kan like gjerne være et resultat av at kildenes forfattere anså forholdet til 

Danmark som viktigere for det norske kongehuset og dets historie. Det var likevel en spesielt 

sterk forbindelse mellom Viken-området og Danmark, ikke minst fordi Viken også var et 

interesseområde for danskene selv, og det var her opprørere mot den norske kongen kunne 

finne fotfeste med støtte både lokalt og fra Danmark.150 

Reisene til våre naboland i sør og øst stanset ikke alltid der, men forsatte inn i Østersjøen. En 

del av disse områdene var på denne tiden i tysk besittelse, noe vi kommer tilbake til under 

behandlingen av de tyske byene. Men vi kjenner også til ferdsel til områdene hvor vi i dag 

finner de baltiske stater, da først og fremst gjennom brev og instrukser utsendt fra paven til 

den norske erkebiskopen i Nidaros. Allerede i 1171 finner vi et slikt brev, hvor nordmenn og 

andre skandinaver garanteres ett års avlat til alle som deltar på korstog mot estlendere og 

andre hedninger, og full avlat til de som måtte omkomme i strid.151 I 1243 lover paven alle 

korsfarere som drar til Livland og Preussen de samme privilegier som korsfarere til Det 

hellige land, mens det i 1262 og 1265 gis instrukser om å oppfordre blant annet nordmenn til 

å legge ut på korstog til Livland, Kurland og Preussen for å hjelpe Den tyske ridderorden i 

kampen mot hedningene.152 Selv om kildene her er oppfordringer til korstog heller enn 

beretninger om korstogene selv, er det naturlig å tro at en del lot seg friste av belønningene 

som ventet i form av avlat og privilegier, og at det dermed kan ha vært nordmenn som deltok 

på korstog til de baltiske områder. Disse reisene kan riktignok ha hatt et like stort preg av 

handelsvirksomhet over seg, og fremstår i så måte som en fortsettelse av vikingtidens 

handels- og herjingstokter. 

                                                      

148 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 289, 293 
149 Frierferden resulterte i ekteskap mellom den fremtidige kong Magnus Lagabøte og Ingeborg, datter av den da 
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Også våre naboland i nord ble besøkt, der man reiste langs Finnmarkskysten til det man kalte 

Bjarmeland, landet på sørsiden av Hvitehavet, som igjen ligger sør for Kolahalvøya. Området 

kunne også nås ved å seile langs elvene og innsjøene fra Østersjøen. Ferdselen til Bjarmeland 

ser ut til å ha vært veletablert allerede rundt Ottar fra Hålogalands tid mot slutten av 800-tallet 

med særlig handel om pelsverk som en forlokkende faktor, men også herjetokter forekom i 

tillegg til skattlegging av områdene på nordsiden av Kolahalvøya. Senere ble handelsferder 

forbudt utenom for kongens utsendinger, noe som gjør at kildene sjelden nevner reiser hit.153 I 

Håkon Håkonssons saga omtales likevel en reise til Bjarmeland i 1222, som var et hevn- og 

røvertokt som følge av at norske handelsmenn få år tidligere hadde blitt drept her etter 

uenigheter med ”bjarmekongen”. I denne sammenhengen nevnes også reiser videre til både 

Novgorod og Susdal nord-øst for Moskva.154 Sagaen beretter videre at det siden ikke forekom 

reiser fra Norge til Bjarmeland, men Sverre Steen tolket dette som at det ble slutt på reiser 

hvis formål var å kreve inn skatt, men at nordmenn fremdeles bedrev fangst og handel i 

området, om enn i et mer begrenset omfang. Steen hevdet videre at det var disse reisene som 

brakte nordmenn så langt som til Svalbard i nord, oppdaget i 1194, og til Novaja Semlja i 

øst.155 Noen varig kontakt med sistnevnte områder var det likevel ikke snakk om.  

 

Flandern og Frankrike 

Nordmenn hadde kontakt både med Flandern og Frankrike, to områder som på hvert sitt felt 

hadde en fremtredende posisjon i datidens Europa, og som med det utgjorde viktige bindeledd 

mellom Norge og det øvrige Europa. Kontakten med Flandern var særlig basert på handel. Et 

stadfestingsbrev fra den tysk-romerske keiser Henrik V datert til 2. juni 1122 omtaler 

fremmede kjøpmenn som besøker Utrecht, og det nevnes spesifikt at nordmenn er fritatt for 

toll.156 Dette vitner om at handelen med Flandern må ha vært etablert i god tid før perioden 

som dekkes av denne oppgaven. Etter dette er det relativt få kilder som omtaler 

handelskontakter mellom Norge og Flandern, men en ny traktat av 1308 vitner om at handelen 

ble vedlikeholdt.157 I denne traktaten det likevel til allerede eksisterende forhold, og den er 

nok dermed å regne som en bekreftelse av eldre avtaler. Dertil kommer et diplom fra 1280-
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årene, hvor det står at grev Guido av Flandern sendte tjeneren hans til Norge for å kreve inn 

gjeld.158 At det har vært kontakt mellom Flandern og Norge er det derfor ingen tvil om, men 

hvor ofte nordmenn dro til Flandern er det vanskeligere å si noe om – trolig har mye gått via 

de engelske havnene. Men kontakten med Flandern var uansett ikke utelukkende relatert til 

handel, den var også av geistlig art. Særlig i løpet av perioden 1281 - 1284, etter en kirkestrid 

i Norge, ser det ut til å ha forekommet hyppig kontakt mellom norske geistlige og 

cistercienserklosteret Ter Doerst i Flandern. Eksempelvis ble klosteret besøkt av en kannik fra 

Nidaros i 1281, som brakte med seg sølv som erkebiskop Jon av Nidaros ønsket å oppbevare i 

klosteret.159 Videre ble klosteret nevnt i testamentet til biskop Torfinn av Hamar, som 

oppholdt seg i klosteret ved hans død i 1284.160 

Mens ferdselen til Flandern som naturlig er oftest foregikk til havs, benyttet man gjerne 

landeveien derfra videre til Frankrike. Denne ruten ble ikke bare brukt av nordmenn på vei til 

Frankrike, men også av folk som skulle videre til destinasjoner nær Middelhavet, eller av 

pilegrimer på vei til helligdommer som Santiago de Compostela i det nordvestlige Spania.161 

Men det er ikke slik å forstå at Frankrike utelukkende var et område man reiste gjennom. 

Generelt ser Frankrike ut til å ha hatt en spesielt viktig rolle som senter for kultur og lærdom. 

Det var her mange av klosterordenene som kom til Norge hadde sine hovedseter, blant dem 

cistercienserklosteret i Citeaux og premonstratenserordenen i Prémontré, noe som førte til at 

norske munker ofte var å finne på ferd til sine respektive moderklostre.162 Mange norske 

geistlige og med tiden også verdslige statsmenn fikk dessuten sin utdannelse ved det franske 

St. Victor-klosteret og senere ved universitetene i Paris og Orléans.163 Videre ble større 

kirkemøter ved et par anledninger lagt til franske byer, nærmere bestemt til Lyon i 1245 og 

1274, noe som medførte ferdsel av norske geistlige og apparatet rundt dem.164 Også politisk 

motivert ferdsel fant sted. Den politiske kontakten ser ut til å ha tiltatt i omfang under Håkon 

Håkonssons regjeringstid (1217-1263), og holdes ved like ut 1200-tallet. Tegn på dette ser vi 

blant annet i et brev fra den franske kong Louis IX fra 1247, hvor den franske kongen har fått 

greie på at Håkon Håkonsson tenker å begi seg ut på korstog, og ønsker at de slår seg sammen 
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for dette formål.165 En enda sterkere indikasjon på de tette politiske båndene mellom rikene 

finner vi i vennskaps- og forbundstraktaten av 1295, mellom Eirik Magnusson og kong Filip 

IV av Frankrike, hvor evig vennskap mellom de to rikene loves, i tillegg til at Norge forpliktet 

seg til å hjelpe Frankrike i den pågående krigen mot England.166 Krigshjelpen ble ytterligere 

utdypet i en traktat av samme dato, hvor den norske kongen mot betaling lovte å yte militær 

assistanse i form av 200 galeier og 100 store skip. Disse skulle være utrustet med våpen, 

krigsutstyr og proviant for 4 måneder hvert år, og med en bemanning på 50 000 gode 

krigere.167 Sistnevnte traktat sier trolig mer om ryktet Norge hadde som sjømakt enn om de 

faktiske forhold, og kravet om skip og mannskap ble da heller aldri satt ut i livet. Den 

fungerer likevel som et vitne om de sterke politiske båndene mellom Norge og Frankrike, noe 

som igjen forutsetter hyppig ferdsel mellom landene, blant annet med tanke på de nødvendige 

sendebud. Franskmenn i Norge forteller kildene likevel svært lite om, noe som betyr at 

kontakten i hovedsak må ha blitt opprettholdt ved at nordmenn dro til Frankrike. 

 

De tyske byene 

 

Mens det kanskje kan være tvil om enten den økonomiske eller politiske forbindelse med England er av 

størst betydning, og mens forbindelsen med Frankrike er utvilsomt mere kulturell og politisk enn 

økonomisk, er det ganske sikkert at den økonomiske forbindelse mellem Norge og de tyske byer både er 

eldre enn den politiske, viktigere enn den og helt bestemmende for det senere politiske samband.168 

 

Slik oppsummerte Sverre Steen kontakten med de tyske byene. At Steen snakket om ”de tyske 

byene” heller enn Tyskland er ikke tilfeldig. Det var nemlig handelsmennene i de tyske byene 

det normalt var kontakt med, byer som spredde seg fra sørkysten av Nordsjøen til de baltiske 

områder ved Østersjøen, i tillegg til Visby på Gotland som hadde en stor tysk befolkning. 

Allerede i et brev fra hertug Henrik Løve av Sachsen til den norske kongen, datert til mellom 

1158 og 1167, inviteres norske handelsmenn til å handle i Lübeck.169 Fra både 1188 og fra 

                                                      

165 Regesta Norvegica bind 1, nr. 805 
166 Regesta Norvegica bind 2, nr. 792 
167 Regesta Norvegica bind 2, nr. 794 
168 Steen 1942, s. 189 
169 Regesta Norvegica bind 1, nr. 120 
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årene 1220-1226, dateringen er i sistnevnte tilfelle usikker, finnes det dokumenter som videre 

bekrefter handelssamkvemmet med Lübeck, hvor blant annet norske handelsmenn gis fri 

ferdsel og tollfrihet.170 Det er likevel først på midten av 1200-tallet at handelen med de tyske 

byene virkelig økte i omfang, med Lübeck som det primære mål for norske handelsreisende. 

De tyske byene hadde nå samlet seg i handelsforbundet Hansaen, og handelen med dem var 

viktig for å dekke behovet for brødkorn hjemme i Norge, noe som vanskelig lot seg gjøre 

gjennom handelen med England.171 I perioden 1247 – 1250 oppstod det en konflikt mellom 

tyske og norske kjøpmenn, og i brev fra Håkon Håkonsson til både de lybske myndigheter og 

den tyske keiser Fredrik II kommer det frem at norske handelsskip opplevde å bli plyndret i 

Lübeck.172 Konflikten ble løst i 1250 og gjensidige privilegier gitt til både norske og tyske 

kjøpmenn, men i praksis overtok tyskerne stadig mer av handelen og dominerte ferdselen 

mellom områdene.173 I 1284 oppstod det igjen en konflikt relatert til handelsforbindelsene. 

Norge ble denne gang utsatt for en omfattende handelsblokade, og ved fredsinngåelsen i 1285 

fikk tyske kjøpmenn i Norge ytterligere styrket sin posisjon gjennom nye privilegier.174 

Norske handelsreisende til de tyske byene var altså ganske tallrike, men utviklingen gikk i 

retning av stadig økende tysk dominans over handelen, i takt med at antallet nordmenn på 

handelsferd til de tyske byene gikk ned. Selv om kontakten med tyskerne kom til å bli Norges 

viktigste utenriksforbindelse, stod derfor ikke nordmennenes ferdsel til de tyske byene i stil 

med dette – på tross av et likefullt stort omfang. 

 

Roma og de italienske områdene 

I følge Håkon Håkonssons saga var det et svært godt forhold mellom Håkonsson og Fredrik 

II, tysk-romersk keiser fra 1220 til 1250. Dermed gikk det også hyppige sendemenn mellom 

dem, hvorav flere nevnes ved navn i sagaen.175 Godt skal også keiserens forhold til hertug 

Skule ha vært. I et brev fra keiseren til Håkonsson datert til våren 1240 sies det at keiseren 

gjerne vil megle mellom kongen og Skule som han begge setter pris på.176 I 1250 finner vi 

                                                      

170 Regesta Norvegica bind 1, nr. 188 og 561 
171 Steen 1942, s. 190 
172 Regesta Norvegica bind 1, nr. 803, 808, 813, 822, 826. 
173 Regesta Norvegica bind 1, nr. 829 
174 Regesta Norvegica bind 2, nr. 399 
175 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 191 
176 Regesta Norvegica bind 1, nr. 705 
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nok et tegn på de politiske kontaktene, om enn i relasjon til de tidligere nevnte 

handelskonfliktene med de tyske byene. Her tilbød keiser Fredrik II Håkonsson herredømmet 

over Lübeck i kjølvannet av konflikten som hadde oppstått mellom tyske og norske 

kjøpmenn.177 Fredrik II var født og oppvokst i Palermo, Sicilia, og hadde hoffet sitt her. En 

del av korrespondansen med keiseren kan derfor ha gått dit, utført av sendemenn som stod 

kongen nær. 

Flest reiser til de italienske områdene var det likevel til Roma. Her hadde den katolske kirke 

sitt hovedsete gjennom det meste av middelalderen, og diplomer fra perioden vitner om en 

omfattende kirkelig kontakt mellom kurien og erkebispesetet i Nidaros. De fleste av de 

bevarte diplomene har gått fra paven til norske konger og biskoper, men mange av dem er 

tydelige svar på brev sendt fra Norge og vitner dermed om en omfattende geistlig-

administrativ forbindelse hvor norske sendebud må ha vært hyppig brukt.178 Videre måtte 

enhver erkebiskop som nevnt i forrige kapittel dra på pallieferd til kurien.179 Byen var også 

symbolsk viktig, og tiltrakk seg mange pilegrimer fra hele den kristne sfære. Hvor omfattende 

pilegrimsreisene til Roma har vært er likevel usikkert. I hovedoppgaven Bot og bedring finner 

Ragnhild Bjelland kun to konkrete eksempler på valfart til Roma i siste halvdel av 1100-tallet, 

og ingen på 1200-tallet.180 Dette gjelder da vel og merke pilegrimsreiser med Roma som 

hovedmål, slik at reiser som gikk videre til for eksempel Det hellige land ikke er regnet med. 

Dessuten er det sjelden at folk uten viktige posisjoner i samfunnet nevnes i kildene, mens 

pilegrimene like gjerne kunne være fattigfolk uten noen status som ga dem innpass i sagaer og 

diplomer. Ettersom Jerusalem ble mindre tilgjengelig utover 1200-tallet ble trolig Roma enda 

mer attraktivt som pilegrimsmål, for nordmenn som for europeere flest. Byen ble derfor 

besøkt av både høy og lav stand, både som et mål i seg selv og for andre som et stoppested på 

veien videre, på grunn av dens på flere måter viktige posisjon innenfor den vestlige 

kristendom. 

 

 

 
                                                      

177 Regesta Norvegica bind 1, nr. 827 
178 Se blant annet: Regesta Norvegica bind 1, nr. 127, 146, 722 
179 Se blant annet: Regesta Norvegica bind 1, nr. 92, 613, 912 
180 Bjelland 2000, s. 65 
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Den iberiske halvøy 

Lengst vest i Middelhavet ligger Den iberiske halvøy som i dag utgjøres av Spania og 

Portugal, og også hit reiste nordmenn i middelalderen. Ferdsel som hadde Den iberiske halvøy 

som hovedmål var i fremste rekke religiøst motivert: I Santiago de Compostela nordvest i 

landet oppdaget man på 800-tallet det man trodde var apostelen Jakobs grav, noe som la 

grunnlaget for at stedet utover middelalderen ble et av Europas store pilegrimsmål, kun 

overgått av Jerusalem og Roma. Som et selvstendig reisemål ble likevel ikke Santiago de 

Compostela hyppig besøkt av nordmenn før utover 1300-tallet, men funn av pilegrimsmerker 

i Norge vitner om at det også på 1200-tallet forekom norske pilegrimsreisende dit. 

Også politisk var det kontakt, da med kongen av Castilla, og nok en gang under Håkon 

Håkonssons regjeringstid. I 1255 ble det fra det norske kongehus sendt ut menn som brakte 

gaver til kongen av Castilla, noe som ser ut til å ha lagt grunnlaget for et godt forhold til den 

castillanske kongen.181 Dette ble bekreftet da det i 1258 ble inngått ekteskap mellom 

kongsdatteren Kristin og Filippus, erkebiskop og bror til den castillanske kong Alfonso X.182 

Samtidig ble det inngått en allianse mellom Castilla og Norge, hvor landene med noen unntak 

forpliktet seg til å bistå hverandre i krig.183 Det kan dermed slås fast at det forekom religiøst 

og politisk motivert ferdsel til Den iberiske halvøy, førstnevnte trolig gjennom hele perioden, 

mens den politiske kontakten kun utmerker seg i en kort periode under Håkon Håkonssons 

styre.  Reiser med Portugal eller Aragon som hovedmål er det derimot ingen kjennskap til.184 

Området i sin helhet ser ut til i størst grad å ha vært et område man dro gjennom, blant annet 

for pilegrimer som tok den vestlige havruten til Roma eller Jerusalem. 

 

Bysants 

En by som fra tidlig vikingtid og kanskje før hadde blitt besøkt av nordmenn var 

Konstantinopel, eller Miklagard som nordmennene kalte byen. Den bysantinske keiser holdt 

til her, og byen var hovedsete for den østlige kirken. Den ble derfor besøkt av mange på vei til 

eller fra Det hellige land, men var også et reisemål i seg selv for de som ønsket å tjenestegjøre 

                                                      

181 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 284 
182 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 294 
183 Regesta Norvegica bind 1, nr. 957  
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i væringgarden. Væringene var nordmenn og andre som tjenestegjorde for den bysantiske 

keiser, og de omtales i flere av sagaene som omhandler siste halvdelen av 1100-tallet.185 

Væringer deltok blant i forsvaret av byen under det fjerde korstoget i 1204, men dette 

markerte også slutten på væringgarden i Konstantinopel; etter dette finnes det ingen sikre 

kilder på væringer i Bysants.186 Konstantinopel ser derfor i hovedsak ut til å ha vært et 

gjennomfartssted for reisende til eller fra Jerusalem. 

 

Det hellige land 

Som kristendommens viktigste by ble Jerusalem og områdene rundt besøkt av kristne 

gjennom hele middelalderen, også av nordmenn. Reisene hit var med det som oftest religiøst 

motiverte pilegrimsreiser, men tidlig i perioden forekom det også norske korstogsreiser til 

Jerusalem. Et eksempel på dette er korstogsferden til Erling Skakke og Ragnvald Orknøyjarl i 

1153.187 Reiser til Det hellige land var svært ressurskrevende, og de fleste av dem ble derfor 

utført av stormenn, en tendens som gjorde seg gjeldende i hele Europa. I følge Ragnhild 

Bjelland nådde pilegrimsfarten til Jerusalem en topp i løpet av første halvdel av 1200-tallet.188 

Den påfølgende nedgangen i pilegrimsreiser fra Norge til Det hellige land kan forklares ved 

flere faktorer. Bjelland nevner Korsfarerstatenes nedgang og endelige undergang i 1291. I 

tillegg ble den østlige reiseruten gjennom dagens Russland og Ukraina utover 1200-tallet 

herjet av mongoler, og kunne med det ikke lenger benyttes. Vi har også nevnt at væringgarden 

ble avviklet tidlig på 1200-tallet, og en viktig post på veien til og fra Det hellige land ble med 

det borte. På tross av at kildeomfanget øker jo nærmere vi kommer i tid, synker altså antallet 

beretninger om reiser til Jerusalem og Det hellige land. Dette skyldes neppe at Jerusalems 

status som reisemål ble mindre, men at det ble vanskeligere å komme seg dit. Et brev datert til 

ca 1300 er siste gang kildene forteller noe om norske reisende til Jerusalem, da ved en Bård 

Smed.189 

 

 
                                                      

185 Se blant annet: Soga om Håkon Herdebrei, kap. 21. Sverre-soga, kap. 59, 127 
186 Blöndal m.fl. 1978, s. 166 
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Utenfor den kristne sfære 

Reisemålene vi så langt har nevnt tyder på at nordmenn for det meste reiste innenfor rammene 

av den kristne kultursfæren, med Jerusalem som et ytre grensesjikt. Men ettersom nordmenn 

seilte Middelhavet på vei til Roma, Konstantinopel eller Jerusalem kom de også i kontakt med 

muslimene på Afrikas nordkyst. I Håkon Håkonssons saga hører vi blant annet om en ferd til 

Det hellige land i 1217, hvor det sies at det ene av de to skipene som dro ut på det som må ha 

vært en pilegrimsferd la til land i Damietta i Egypt.190 Senere i samme saga omtales en 

kongelig norsk sendeferd som brakte falker og andre gaver til sultanen av Tunis.191 Lederen 

for denne ferden het Lodin Lepp, som også hadde vært med på Kristin Håkonsdatters gifteferd 

til Castilla, og den samme mannen ble i følge Biskop Arnes saga senere også sendt til 

Egypt.192 Kontakten med disse områdene var i hovedsak basert på handel, blant annet salg av 

falker, isbjørnskinn og våpen.193 Dette foregikk på tross av at paven ved flere anledninger la 

ned forbud mot handel med hedningene.194 Nettopp det kirkelige forbudet mot handelen med 

muslimene kan være med på å forklare hvorfor den så sjelden omtales i kildene, noe som 

igjen gir grunn til å tro at ferdselen til disse områdene kan ha vært noe mer omfattende enn 

det kildematerialet ved første øyekast gir inntrykk av, selv om den høyst sannsynlig tilhørte 

sjeldenhetene. 

 

Stedene i mellom 

Vi har hittil kun sett på de stedene og områdene nordmenn reiste til, men å si at kontakten 

med det store utland stopper der ville være en grov feilslutning. I en tidsalder der reiser kunne 

ta både uker, måneder og år, og hvor fremkomstmiddelet var føtter, hest eller skip, sier det seg 

selv at man på vei til målet dro gjennom flere områder og kom nært på menneskene som 

bodde der. Dette gjelder riktignok ikke reisene vestover, hvor turen gjerne gikk direkte fra 

Norge til reisemålet. Reiser sørover til Middelhavsområdet innebar derimot flere stoppesteder 

underveis. Vår tids typiske streben etter å komme seg raskest mulig til målet er ikke 

kjennetegnende for middelalderens reisende, med mindre det gjaldt noe som virkelig hastet – 
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slik som militærstrategiske årsaker eller spesielt viktige budsendinger. I stedet ble reisene 

underveis gjerne preget av lengre opphold, omveier og sidespor for å få med seg det som var 

verdt å se.195 

Reiserutene sørover på kontinentet kan grovt deles inn i tre hovedruter, hvorav alle var 

velkjent fra senest vikingtiden. Lengst øst lå austrvegr. Denne ruten gikk fra Østersjøen og 

Baltikum og langs elver og innsjøer gjennom det som i dag er Russland og Ukraina, og derfra 

over Svartehavet til Konstantinopel og videre til Det hellige land. Langs denne strekningen 

hadde svenske vikinger og deres etterkommere stor innflytelse, og den reisende kunne derfor 

flere steder møte på norrønt mål.196 Utover 1200-tallet ble bruken av denne reiseruten kraftig 

redusert, ettersom den da ble langt mer risikofylt grunnet mongolenes invasjoner fra øst. 

En annen reiserute var den som gikk tvers gjennom Europa, den såkalte sudrvegr. Denne 

veien ble gjerne benyttet av reisende til Roma, eller av pilegrimer og andre som ville besøke 

Roma og derfra dra til Det hellige land. Den krevde dessuten mindre økonomiske ressurser, 

ettersom man kunne følge ruten til fots helt til Venezia eller Roma, og ble derfor ofte benyttet 

av pilegrimer. Veien gikk gjennom Danmark og de tyske områdene, over Alpene og deretter 

gjennom de nordlige deler av Italia.197 Herfra kunne ferden – som tilfelle var i Historien om 

danenes ferd til Jerusalem - gå med skip fra havnebyer som Venezia, hvor forretningskyndige 

venezianere solgte ferdige reisepakker som inkluderte både reise, mat, opphold og guiding vel 

fremme i Jerusalem.198 Om nordmenn ofte benyttet seg av sistnevnte tilbud er ukjent, men at 

mange av dem fulgte sudrvegr er det ikke tvil om: Langs hele ruten fantes det hospitaler 

tilrettelagt for reisende med norrønt talemål.199 Også langs Donau gjennom Ungarn og 

Bulgaria kunne det hende at ferden gikk om området lå under kristne herskere, en rute som 

ble valgt av blant annet Sigurd Jorsalfar. 

Lengst vest gikk vestrvegr. Denne veien var i første rekke en reise til havs langs Europas 

vestkyst og deretter inn i Middelhavet med kurs mot Roma og/eller Jerusalem. En slik reise 

var ikke bare langvarig, oftest ett år eller mer frem og tilbake, men også svært 

ressurskrevende. Følgelig var det bare stormenn med egne skip og de som fikk tinget seg 

plass blant skipets mannskap som kunne legge ut på en slik reise. Alternativt seilte man til 
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197 Bjelland 2000, s. 47f 
198 Historien om danenes ferd til Jerusalem, ksp. 24. Sumption 2002, s. 185ff. 
199 Steen 1942, s. 126 



- 47 - 

 

Flandern eller de nordlige delene av Frankrike.200 For noen gikk reisen derfra videre til de 

italienske områdene i en kombinasjon av vestr- og sudrvegr, mens andre dro gjennom 

Frankrike på vei til Den iberiske halvøy. Et eksempel på sistnevnte er brudeferden til Kristin 

Håkonsdatter, som fra Normandie gikk gjennom det franske riket til Middelhavskysten, og 

derfra via Gerona og Barcelona til Castilla.201 

 

Konklusjon 

Dette kapittelet har sett på de stedene som ble besøkt av nordmenn i løpet av den perioden 

oppgaven dekker. Til sammen utgjør reisemålene og de stedene de reisende passerte et bilde 

av nordmenn som gjennom sin ferdsel hadde kontakt med de fleste avkroker av Europa og 

Middelhavet. Innenfor en ramme fra Grønland i nordvest til Novaja Semlja i nordøst, og fra 

Det hellige land og Egypt i sørøst til Gibraltar i sørvest, gjorde nordmenn seg kjent. Størst var 

i de fleste tilfeller kontakten med områder som geografisk sett lå nært Norge. Med England 

var kontakten av politisk, økonomisk og religiøs art, det samme kan sies for Island. Også 

Tyskland var et viktig reisemål for nordmennene, men da i hovedsak av økonomiske årsaker. 

Frankrike fremstod på sin side som et kulturelt senter, hvor politisk motivert ferdsel ble 

supplert av ferdsel knyttet til munkeordener og utdanning ved klostre og universiteter. Blant 

de viktigste reisemålene var også Roma, grunnet at den vestlige kristenhet hadde sitt 

hovedsete her. I tillegg ble en rekke andre områder besøkt, og ikke minst sørget de ofte 

langvarige og – sammenlignet med nåtiden – langsomme reisene til at de reisende også ble 

kjent med stedene de passerte underveis. Konklusjonen må dermed bli at nordmennenes reiser 

førte dem i kontakt med og ga dem kjennskap til hele Europa, selv om denne kontakten 

naturlig nok relativt sett ble langt sterkere med noen områder sammenlignet med andre. 
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4. Fra forberedelser til ankomst 

 

I de foregående kapitlene har vi sett på hvem det var som reiste, deres formelle motiver for å 

legge ut på reiser og stedene de dro til. Det som mangler for å gi en oversikt over de ytre 

trekkene ved det norske reisemønsteret i perioden 1150 – 1300 er hvordan reisene ble utført, 

noe dette kapittelet skal ta for seg. I den forbindelse er det tre hovedmomenter som det bør 

redegjøres for. Aller først måtte de nødvendige forberedelser til reisen foretas, slik som 

planlegging og utførelse av nødvendige hjemlige ærend. Dernest kommer fremkomstmidlene, 

altså hvilke metoder man benyttet seg av for fysisk å flytte seg fra et sted til et annet. Til slutt 

kommer momentet om tiden det tok å gjennomføre en reise, noe som innebærer reisehastighet 

og reisens varighet i sin helhet. 

Her som så ofte ellers utgjør kildeomfanget et problem. Kildene forteller sjelden i detalj om 

de forberedelser som ble gjort i forkant av en reise. Oftest nevnes de ikke i det hele tatt, og der 

noe nevnes er det helst i svært generelle vendinger. Dette kan ha flere årsaker. I de fleste 

tilfeller er det ikke den reisende selv som er hovedpersonen i en beretning, de nevnes som 

bipersoner i for eksempel en kongesaga, og detaljer rundt deres handlinger var dermed ikke av 

interesse for forfatteren – kanskje hadde han heller ikke tilgang på dem da kildene ble 

nedskrevet. Dessuten ville neppe en forfatter funnet det nødvendig å omtale handlinger regnet 

som allment kjente og hverdagslige, akkurat som vi i dag ikke ville lagt ut i detalj om 

formelle omstendigheter som booking av billetter og pakkingen av tannkremen vår i 

gjennomsiktige plastposer dersom vi gikk inn for å skrive et reisebrev fra ferieturen til 

Lanzarote. Tilsvarende er det sparsomt med detaljer rundt selve reisen og reisetidene. 

Opphold underveis, omveier, hastigheter og vekslende fremkomstmidler ble tatt for gitt eller 

ble ikke opplevd som relevant nok av forfatteren, og blir helst nevnt ved tilfeller opplevd som 

svært uvanlige, for eksempel ved eksepsjonelt raske eller trege reiser sammenlignet med hva 

som ble oppfattet som innenfor det normale. 

 

Forberedelser 

Forberedelsene til en reise varierte ut i fra flere faktorer, slik som reisens mål og varighet, og 

den reisendes sosiale rang. For den fattige landstrykeren, som normalt sett heller var på reise 



- 49 - 

 

enn bofast, må graden av planlegging og forberedelser ha vært minimal, kanskje begrenset til 

en vag forestilling om hvor man tenkte seg å dra til. For konger, biskoper og stormenn ble 

derimot de fleste reiser planlagt lenge i forveien og omhyggelige forberedelser utført. 

Hjemlige forhold ble ordnet opp i så godt det lot seg gjøre, reiseruten ble lagt opp slik at man 

fikk besøkt viktige steder underveis og eventuelle ærend kunne utføres, transportmiddel og 

mannskap måtte klargjøres, penger måtte skaffes, pass ordnes og bud sendes i forveien slik at 

man var sikret den mottakelse som ønskelig var. 

Omfanget av reiseforberedelsene varierte altså mye, så også tiden det tok å planlegge reisen. I 

Frostatingsloven står det at om en kvinne eller et barn under 15 år begikk drap, hadde de 5 

dager på seg om sommeren og 2 uker om vinteren til å dra ut av landet. Om fristen ikke ble 

overholdt kunne kvinnen fritt drepes, mens barnet ville fratas all eiendom.202 At drapsdømte 

ble gitt god tid til å flykte er lite sannsynlig, og i så måte må de ovennevnte fristene tolkes 

som et absolutt minimum av den tiden man trengte til å planlegge og iverksette utreisen – i 

alle fall med mindre man tilhørte de aller fattigste og eiendomsløse. For andre tok 

planleggingen atskillig lengre tid, særlig om reisen skulle foretas til havs og man selv stod for 

skipene. Det er i alle fall ikke uvanlig å lese i sagaene at stormenns reiser ble avtalt på høsten 

for så å settes i verk den påfølgende sommeren, som for eksempel da baglere og birkebeinere 

slo seg sammen på et herjingstokt til Vesterhavet i 1209.203 Tendensen til at slike reiser ble 

avtalt på høsten og påbegynt på våren var ikke tilfeldig. For det første tok det tid å klargjøre 

skipene. ”Men om du skal bu deg til kjøpferd over havet, og du eig skip sjølv, så bre det vel 

om hausten og la det stå under bråd om vinteren, om det er råd” kan Kongespeilet berette.204 

For det andre var skipsfart på havet langt mer risikofylt om vinteren. Kongespeilet forteller 

videre at ferdsel på store hav så langt mulig burde unngås fra oktober til april, grunnet sterk 

vind, havstrømmer og korte dager. Mindre hensyn trengte man derimot å ta om det var snakk 

om kortere reiser over små hav, så fremt værforholdene var gode.205 

Et eksempel som gir et innblikk i hva planleggingsprosessen kunne bestå av, er hentet fra 

Sturlunga saga og omhandler en reise utført i siste halvdel av 1170-tallet. Her hører vi om den 

velstående islandske presten Tore Torsteinsson, gift med høvdingdatteren Torlaug. Torlaug 

hadde tidligere avlagt et løfte om Roma-ferd som hun ønsket å holde, og som mannen 
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motvillig gikk med på. Det gis ingen detaljert skildring av forberedelsene ferden krevde, men 

sagaen beretter at Torsteinsson før avreise overlot bestyrelsen av formuen til hans svigerfar 

for så lenge de var ute på reise. Ferden går først til Norge hvor de oppholder seg over to 

vintre, og hvor Torlaug fødte en sønn. Barnet ble satt i oppfostring på en gård utenfor Bergen, 

slik at ekteparet kunne fortsette reisen sørover.206 Tore og Torlaug var riktignok islendinger, 

men det er ingen grunn til å tro at reiseforberedelsene her skilte seg noe fra hva som var 

normalt i Norge. I Norge som på Island må det for menn med formue eller eiendom ha vært 

viktig å sørge for at denne ble vedlikehold mens man var bortreist. For andre reisende var 

derimot fravær av formue et langt større problem, ettersom langvarig ferdsel til fjerne strøk 

kunne være en svært så kostbar affære. Mange finansierte derfor reisene gjennom å ta opp lån, 

ofte gitt av klostrene som var det nærmeste man kom et banksystem i høymiddelalderens 

Norge. Lånene kom ikke gratis men gjennom pantsetting av eiendom, hvor eiendommen da 

tilfalt långiveren om den reisende ikke returnerte fra utlandet. Denne gangen må eksempelet 

hentes fra Danmark, datert til ca 1199, da en Jens Sunesen pantsatte gården sin og en 

tiendeinntekt til Sorø kloster på Sjælland. For dette fikk han 200 mark som skulle benyttes på 

en pilegrimsferd til Jerusalem, og avtalen ble bevitnet av flere høyerestående geistlige, blant 

dem den norske erkebiskopen og biskopen av Bergen.207 Likevel hendte det stadig at reisende 

gikk tom for penger, slik det kanskje hendte den islandske skalden Måne som i 1184 kom til 

kong Sverre som ”skallut, mager og mest kledeslaus” etter å ha vært på Roma-ferd, mens 

andre ikke hadde penger å benytte seg av i utgangspunktet.208 Disse måtte sette sin lit til 

tigging og gjestfrihet underveis, fra privatfolk så vel som fra klostre og hospitaler, og 

eventuelle skipsseilas måtte betales ved at de ble hyret som en del av skipets mannskap. 

Følgelig kunne en reise til for eksempel Roma være svært kostbar for noen, mens den for 

andre ikke medførte noen utgifter annet enn egen arbeidskraft. 

Et annet eksempel tilhører den andre enden av den sosiale rangstigen, nærmere bestemt de 

forberedelsene kong Håkon Håkonsson utførte i forkant av krigstoktet til Vesterhavsøyene i 

1263. Et kongelig krigstokt var naturligvis noe utenom det vanlige, og slik sett lite 

representativt for de forberedelser som vanligvis ble gjort i forkant av reiser. På tross av dette 

gir det et inntrykk av en langvarig planleggingsprosess som blant annet har det til felles med 

andre reiser at den dreier seg om å ordne i hjemlige forhold før avreise. Kongens ferd hadde 
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sitt forspill allerede sommeren 1262, da det kom bud om ufred på Suderøyene. Etter å ha 

rådført seg med venner og rådgivere kalte så kongen ut leidang over hele landet på vinteren 

etter jul, inkludert skip, kost og folk, med beskjed om å møte i Bergen tidlig på sommeren.209 

Kongen overvintret dette året i Trondheim, dro på senvinteren til Vika og utførte ærend der, 

før han ankom Bergen 3. mai 1263. Samtidig forteller sagaen at Magnus Håkonsson gjorde 

sine forberedelser i Rogaland.210 Etter videre militære forberedelser holdt så kongen ting i 

Bergen. Her ble reisen vestover kunngjort og forhold relatert til både hjemlige anliggende og 

de reisende ble avklart. Lite nevnes i detalj, men blant annet ble kong Magnus satt til å styre 

landet den tiden Håkon var bortreist, mens bøndene ble lovet at ingen saker utenom de største 

skulle tas opp mens han var i utlandet. En del bønder østfra ble dessuten gitt hjemlov av 

hensyn til landvernet. Her nevnes det også at kong Håkon hadde latt bygge minst ett stort skip 

for ferden, et arbeid som må ha blitt beordret en god stund før avreise, og han hadde sendt 

menn vest over havet for å varsle om at han tenkte seg ut på ferd.211 Kort tid før Håkonsson 

selv dro ut, sendte han en ny delegasjon vestover for å forberede grunnen der.212 I dette 

tilfellet må reisen ha vært påtenkt i minimum et halvt år, fra det øyeblikket utkallingen av 

leidangen ble gjort, men trolig har planleggingen og forberedelsene begynt enda tidligere, 

kanskje helt fra sommeren før da beskjeden om ufred kom. 

I forkant av lange reiser ble det ofte satt opp testamenter, gjerne inkludert sjelebotsgaver til 

klostre, kirker eller fattige.213 Jo lengre og mer farefull ferden var, jo mer vanlig var det trolig 

at testamenter ble satt opp. Årsaken til dette kan diskuteres. Sverre Steen åpnet i Ferd og fest 

for at mange slike testamenter ble satt opp av folk som allerede var syke og som derfor la ut 

på pilegrimsreiser i håp om helbredelse.214  Det kan selvsagt ha forekommet, men at 

eksisterende sykdom var årsaken til en stor andel av slike testamenter er heller tvilsomt. For 

det første innebar en lang reise mye strev og vansker som satte store krav til den reisendes 

helse og mobilitet, med mindre vedkommende tilhørte de få rikeste som gjennom store 

utgifter kunne nå et visst minimum av komfort underveis – om enn langt under det vi i dag 

ville regnet som komfortabelt. I sin undersøkelse av norske pilegrimsreisende i middelalderen 
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konkluderte dessuten Ragnhild Bjelland med at botsmotivet i løpet av siste halvdel av 1100-

tallet overtok for helbredelse som det viktigste motivet for valfart til store og fjerntliggende 

pilegrimsmål, mens helbredelsesmotivet muligens ble ivaretatt for de små, lokale målene.215 

Det er derfor lite som tyder på at eksisterende sykdom lå bak oppsettelsen av testamenter i 

forkant av lange utenlandsreiser. Så hva kan da bakgrunnen for at testamenter ble satt opp ha 

vært? Kanskje er det ikke mer komplisert enn at dødsfall var en mulighet man måtte regne 

med i forkant av reiser som kunne vare i opptil flere år, noe blant annet den tyske historikeren 

Norbert Ohler har hevdet. I følge Ohler bidro testamentet til den reisendes åndelige frelse i 

tilfelle dødsfall, ved at messer ble holdt og gaver gitt til religiøse institusjoner, fattige, syke og 

andre pilegrimsreisende.216 I middelalderens religiøse verden, med læren om skjærsild og 

fortapelse, kombinert med reisenes ofte langvarige og farefulle natur, var dette mer enn nok 

motivasjon til å gjøre seg bryet verdt med å sette opp et testament – også for dem som ved 

avreise ikke viste noen tegn til sykdom. Slik sett ble testamentet en del av de spirituelle 

forberedelser før en reise, forberedelser som også inkluderte bønn til Gud og helgener – for de 

mest innflytelsesrike kanskje også bønner fra det lokale klosteret – mens skyld ble gjort opp 

for og tilgivelse gitt og mottatt.217 

Enda vanligere for korte så vel som lange reiser var det at man i forkant skaffet seg et pass 

eller leidebrev som skulle vise at man var en respektabel person med hederlige hensikter, slik 

at man var sikret rimelig mottakelse og en viss beskyttelse underveis. Slike brev ble normalt 

skrevet i høytstående personers navn, slik som konger, stormenn, biskoper eller til og med 

paven selv, og fulgte en forholdsvis standardisert formel på latin med et tilnærmet likt innhold 

i Norge som i øvrige skandinaviske land, England og andre steder. Vanlige formuleringer 

gikk på at den reisende ble anbefalt ”alle kristnes kjærlige omsorg”, god mottagelse, at han 

eller hun ikke skulle utsettes for noen form for skade og at reisende andre veien skulle motta 

tilsvarende hjelp og støtte i utstederens innflytelsesområde.218 Slike pass var ikke forbeholdt 

velstående reisende, men ble gitt til studenter, pilegrimsreisende og handelsmenn så vel som 

til stormenn og deres utsendinger. Regesta Norvegica gir flere eksempler på slike pass gitt i 
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perioden relevant for denne oppgaven, de fleste av dem rettet mot stormenn, kongelige 

sendebud og kjøpmenn.219 

I det avreisetidspunktet nærmet seg og de øvrige forberedelsene unnagjort, var det lite igjen å 

gjøre annet enn å pakke sammen det man trengte å ha med seg på reisen. Norske kilder er så å 

si tause når det gjelder akkurat dette, men variasjonene må ha vært store. For eksempel kan 

det ikke ha vært lite Kristin Håkonsdatter og det omfattende følget hennes tok med seg på 

brudeferden til Castilla i 1257-58, en ferd som neppe bar noe preg av en pietistisk 

pilegrimsferd, og også utsendinger fra kongen kunne nok foreta sine reiser i stor prakt om 

man fant det ønskelig fremheve hans makt og ære.220 For de aller fleste reisende var det 

derimot hensiktsmessig å dra ut med minst mulig bagasje, ikke minst for dem som dro til fots 

og selv måtte bære alt av bagasje på en ferd som kunne ta både måneder og år. Norbert Ohler 

omtaler pilegrimen som prototypen på middelalderens reisende og nevner ut fra dette den 

typiske bagasjen man tok med seg. Av bekledning inkluderer dette en lang kappe som også 

kunne benyttes som teppe om natten, en bredremmet hatt som beskyttet mot sol og regn, 

strømper og sko av varierende kvalitet - her burde Ohler kanskje også nevnt de som på grunn 

av ekstrem fattigdom eller av religiøst betinget idealisme helst dro uten sko. Av utstyr og 

proviant nevner han en liten skreppe med plass til papirer slik som pass og noen mynter, noe 

mat som brød, ost og nøtter, en matkniv og eventuelt et drikkebeger av lær, samt steiner til å 

slå gnist. Dessuten hadde de reisende oftest med seg en stav som kunne hjelpe dem over elver 

og fjellpass og til forsvar mot angripende dyr.221 Ohler skrev riktignok ikke om nordmenn 

spesielt men middelalderreisende generelt, med et særlig fokus på Vest-Europa. Det er likevel 

ingen grunn til å tro at nordmenns bagasje skilte seg nevneverdig fra hva eksempelvis tyskere 

eller franskmenn tok med seg på sine reiser gjennom Europa.  

Pilegrimseksempelet representerer likevel ikke alle reisende. Havreiser eller reiser på 

hesteryggen hadde andre forutsetninger som åpnet for mer bagasje, og førte dessuten med seg 

andre behov. Handelsmenn måtte naturlig nok frakte sine handelsvarer, mens sendebud 

kanskje hadde større tilgang til vertshus, hospitaler eller hos private som kjente utsenderen, 

slik at for eksempel medbrakt mat og drikke kunne justeres i forhold til dette. Om man skulle 

til havs var det dessuten nødvendig å sørge for at man hadde med seg nødvendige redskaper 
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om noe skulle bli ødelagt, noe Kongespeilet gir et innblikk i. Her nevnes blant annet vadmål, 

nål og tråd for reparasjon av seil, økser og navrer – generelt alt av redskap som hørte til 

skipsbygging.222 Foruten dette sier dessverre kildene svært lite om hva man måtte ha med seg 

på reiser. Pilegrimsprototypen gir likevel et visst inntrykk av de nødvendigheter en sparsomt 

utrustet reisende til fots helst tok med seg, og Kongespeilet forteller som logisk er at utstyr for 

reparasjon var en nødvendighet ved havseilas. 

 

Fremkomstmidler 

De norske reisende i middelalderen kunne i hovedsak benytte seg av tre fremkomstmidler; til 

fots, til hest eller med båt og skip. Ferdsel til fots var på grunn av de lave kostnadene og 

tilgjengeligheten for alle funksjonsfriske personer den vanligste måten å reise på, noe som i 

følge Norbert Ohler forble uforandret i Europa helt frem til 1800-tallet.223 På grunn av de lave 

kostnadene var det dermed de lavere klasser som først og fremst foretrakk en slik reisemåte, 

noe som videre betyr at kildenes dekning av slike reiser er langt mindre enn utbredelsen skulle 

tilsi. Også i større og mer høyverdige reisefølger fulgte det ofte med reisende til fots, slik som 

tjenere, bærere eller løypesveiner. I tillegg hendte det at velstående folk dro til fots i 

forbindelse med pilegrimsreiser hvor pietisme og ydmykhet var et ideal, mens bot ofte var 

reisens formelle hensikt. I Jean Verdons undersøkelse av europeiske og særlig franske forhold 

kom det derimot frem at slike pietistiske reiser av symbolske årsaker ofte ble innledet og 

avsluttet til fots, mens hoveddelen av reisen ble foretatt med andre fremkomstmidler.224 

Foruten helt enkel ferdsel til fots, kunne man også benytte seg av enkle hjelpemidler på 

vinterstid. Ski omtales blant annet i Kongespeilet, mens truger og skøyter lagd av dyrebein er 

kjent i Skandinavia senest fra 900-tallet av.225 Særlig ski og truger må på vinteren ha vært 

praktiske hjelpemidler for ferdsel innenlands, og for kortere reiser til de landfaste 

nabolandene. 

En del mer status ga det å reise på hesteryggen, som var det foretrukne fremkomstmiddel til 

lands for stormenn og kongelige, noe sagaene gir flere eksempler på. Blant annet benyttet 

Skule jarl seg av hesteryggen da han i 1227 dro fra Nidaros til Vika, mens Håkon Unge red 
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fra Ljodhus inn i Värmland sammen med Valdemar sveakonge i 1257, og derfra tilbake til 

Konghelle.226 At hesten var et fremkomstmiddel forbeholdt de rike og velstående hang 

unektelig sammen med kostnadene knyttet til oppholdet av hesten, som med for og stell førte 

til minst like store utgifter som for den reisende selv, slik at de totale kostnadene ved å reise 

til hest var i alle fall dobbelt så store som ved ferdsel til fots.227 Det var da heller ikke vanlig 

at reisen ble foretatt med egen hest. Innenlands sørget bøndenes skyssplikt for at konger, 

geistlige og deres sendebud kom seg frem.228 Også på utenlandsreiser måtte hestene normalt 

skaffes underveis, ettersom det for lange reiser sjeldent holdt med bare én hest på hele ferden. 

Derfor omtales det i Sturlunga saga som noe svært spesielt da kong Valdemar i 1235 forærte 

den islandske pilegrimen Urøkja en hest som visstnok var så god at han kunne benytte den 

samme hesten hele veien både til og fra Roma.229  

Det som kan overraske er at hjulet, i form av vogner trukket av hest, ikke ble mer benyttet i 

Norge. Vogner blir riktignok nevnt i skriftlige kilder, men dette dreier seg da om fiktive 

fortellinger av den eventyrlige sorten.230 Den manglende omtalen av vogner i skriftlige kilder 

underbygges av arkeologien. Osebergvogna, datert til 800-tallet, står frem som et enestående 

unntak, og er ikke representativt for den senere middelalder i Norge, selv om de kan ha blitt 

noe benyttet lokalt på flatbygdene. I Ei anna historie omtaler Øystein Ekroll hjulet som 

”nesten ukjent” for norske bønder, som i stedet brukte sleder til frakt av høy, ved og annet, 

ikke bare på vinteren men også på sommeren.231 Men en slik påstand om manglende 

kjennskap fremstår upresis. Vogner var mer brukt i for eksempel Danmark og England, land 

nordmenn hadde forholdsvis mye kontakt med, så det er trolig at nordmenn kjente til dette via 

de reisende. Noe annet vil kunne virke som en undervurdering av den kunnskap norske 

utenlandsreisende brakte med seg hjemover. Da er det mer trolig at årsakene lå i det praktiske, 

noe Ekroll riktignok også er inne på.232 En sammenligning mellom norske og engelske 

forhold kan være fruktbar. Verken i Norge eller England var veiene konstruerte verker slik 

nåtidens eller for den saks skyld romertidens veier var, men i følge Frank M. Stentons artikkel 
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The Road System of Medieval England dekket de behovene til både ryttere og fotgjengere. For 

kveghandlere, et vanlig syn på veiene den gang, var de til og med fordelaktige, ettersom de ga 

nok bredde og samtidig tilstrekkelig med beite underveis.233 For hjulbasert ferdsel ga derimot 

middelalderveiene store utfordringer. Basert på kilder fra 1200-tallet nevnte Stenton at 

vognene var svært trege, de var utsatte for mange typer skader og uhell, og de var spesielt 

utsatte for problemer relatert til regnfall. I et eksempel fra 1294 evnet riktignok en gruppe å 

forflytte seg fra Westminster til Norwich med en gjennomsnittlig hastighet på 12 miles per 

dag, noe som tilsier snaue 20 kilometer, men for å oppnå dette måtte de reisende flere ganger 

hente hjelp, i følge kilden på grunn av våte veier og svake hester. Ved ankomst i Norwich ble 

lasten straks flyttet over på båter for på den måten å fraktes den resterende strekningen til 

reisemålet. I følge Stenton er det hevet over enhver tvil at særlig tyngre laster heller ble fraktet 

med båt eller skip der det var mulig, men at det engelske nettverket av vannveier og retningen 

de gikk i hindret at dette var mer utstrakt.234 Og nettopp her ligger trolig den viktigste årsaken 

til den manglende bruken av vogner i Norge. For det første er de geografiske forholdene i 

Norge enda dårligere egnet til vognbruk enn hva tilfellet er i England, med et innland preget 

av fjell og store høydeforskjeller. For det andre er det motsatte tilfelle hva vannveiene gjelder. 

Som i dag bodde de fleste nordmenn ved kysten, og det var nærmest alle byene og 

handelsstedene lå, mens de mer befolkede innlandsområdene på opplandene kunne nås via 

nettverket av elver fra Vika helt opp til enden av Mjøsa. Denne fordelen hadde man verken i 

England eller Danmark, hvor befolkning og byer ofte lå til slik at de vanskelig eller umulig 

kunne nås via vannveier. Mer utstrakt bruk av vogner i disse landene ser derfor ut til å ha vært 

mer et resultat av nødvendighet enn av eget ønske. Tanken underbygges av Norbert Ohler, 

som hevdet at vogner heller ikke på kontinentet ble foretrukket som fremkomstmiddel for 

langveisfarende. Tvert om ble slik ferdsel ble ansett som både umandig og ubehagelig, og den 

ble med det forbeholdt syke, gamle, fanger og kvinner.235 Norske handelsreisende fraktet 

varene sine til Europas havner, mens de som fartet til lands ikke hadde med seg tunge laster. 

Dermed hadde de verken erfaringen, behovet eller ønsket om å benytte vogner – og oftest 

heller ikke ressursene det ville kreve å underholde eventuelle trekkdyr. Derfor var det først fra 
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16-1700 - tallet at vogner ble brukt som fremkomstmiddel i Norge, og i utstrakt bruk kom de 

ikke før så sent som på midten av 1800-tallet.236 

Den tredje hovedtypen av fremkomstmidler var skipene. For nordmenn som skulle ut i krig 

var dette den aller mest ærefulle måten å gjøre det på, om man skal tro Håkon Håkonssons 

saga der hertug Skules menn uttalte at ”det ikkje høvde for dei å reke gjennom fjell og skogar 

(…) for det var nordmanns vis å fare på skip når dei skulle ha ufred”.237 Men også utenom 

krigsferder måtte datidens reisende ofte ty til skipsseilas. Nordmennene benyttet to 

hovedtyper skip som skilte seg lite fra skipene vi kjenner til fra vikingtiden. Det ene var 

langskipet som ble brukt blant annet i krig, og som fullt lastet ikke stakk mer enn én meter 

ned under vannflaten, slik at det var like godt egnet til seilas på elver som til havs. Mer brukt 

var knarrene og byrdingene. Disse var kortere, bredere og noe dypere, og kunne med det ta 

mer last slik at de ble foretrukket som handels- og passasjerskip. Felles for begge skipstypene 

var at de var utstyrt med både seil og årer, noe som gjorde dem mindre avhengige av vinden 

sammenlignet med mange samtidige skipstyper.238 Selv om skipsbygging var en svært kostbar 

affære hvor kun de aller rikeste kunne eie egne skip, var ikke sjøfarten forbeholdt stormenn. 

Vi har tidligere sett at kjøpmenn og andre gikk sammen om bygging og eierskap av skip, 

mens reisende kunne tinge seg plass som passasjer enten ved betaling eller ved å bli en del av 

mannskapet for reisens varighet. Dermed ble sjøveien til utlandet åpnet også for dem som 

ikke nødvendigvis hadde så altfor store ressurser å rutte med. Når det gjelder utenlandsreiser 

tilsier dessuten Norges geografiske beliggenhet, med lang kystlinje og fastlandsforbindelse til 

kontinentet kun i nord via Finnmark, at havgående skip må ha vært et vanlig 

fremkomstmiddel. At områder som Island og England, begge blant nordmenns mest besøkte 

områder, ikke er tilgjengelig på andre måter enn ved havfart, underbygger påstanden om 

havreisenes utbredelse blant middelalderens nordmenn.  

 

Reisetider 

Hastigheten man kunne oppnå på en reise var naturlig nok avhengig av fremkomstmiddelet. Å 

ferdes til hest gikk atskillig raskere enn til fots, men ingen av dem var i nærheten av de 

                                                      

236 Ekroll 2006, s. 168f 
237 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 238 
238 Ohler 1989, s. 38. Verdon 2003, s. 73 - 76. 
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hastighetene man kunne oppnå med skip til havs eller langs Europas elver. Norbert Ohler 

beregnet at man til fots kunne gå 30 – 40 kilometer per dag ut fra en hastighet på 4 – 6,5 km/t, 

mens man på hesteryggen kunne tilbakelegge 50 – 55 kilometer på en dag.239 De norske 

skipene mente han kunne nå en fart på 11 knop, som tilsvarer i underkant av 20 km/t.240 

Anslagene stemmer forholdsvis godt med tilsvarende undersøkelser gjort av Sverre Steen. 

Steen beregnet en liten dagsreise til å dekke 35 – 40 kilometer, og rundt 50 kilometer som en 

normal dagsreise for folk som dro alene eller i små flokker med hest eller slede, mens større 

flokker reiste noe saktere. Steen hevdet også at kortere reiser i snitt dekte større strekninger 

per dag sammenlignet med langvarige reiser, noe som virker rimelig.241 Også hva havreiser 

gjelder er det godt samsvar mellom Ohler og Steens anslag. Steen tok utgangspunktet i ideelle 

skipsreisetider mellom Norge, Island og Grønland nevnt i Landnåmabok og Rymbegla, og 

regnet seg ut fra det frem til en reiselengde på henholdsvis 180 og 218 kilometer per døger, 

noe som gir en hastighet på 15 til drøye 18 km/t.242  

Slike undersøkelser sier en del om potensielle eller ideelle reisehastigheter, men lite om 

reisenes varighet i sin helhet, noe både Ohler og Steen erkjenner. For det første var 

reisehastigheten avhengig av naturforholdene. Reisende til lands kunne støte på 

fjelloverganger, elver som vanskelig lot seg krysse og skiftende vær som kunne gi store 

snømengder, gjørmete veier eller annet. Til havs var den reisende avhengig av gode 

vindforhold for å oppnå hastigheter opp mot det ideelle, mens både storm og fravær av vind 

kunne forsinke eller hindre en reise. Ofte kunne skipsreisende ligge flere dager ved 

utreisesteder i påvente av gode nok forhold før de i det hele tatt kunne ta fatt på selve 

reisen.243 I løsrivingen fra de eksterne værforhold ligger den kanskje største endringen fra 

datidens til nåtidens reisemønster. Rett nok kan vi i dag ferdes mye raskere, men relativt sett 

er denne endringen mindre viktig sammenlignet med presisjonen vi kan anslå reisetiden med. 

Mens vi i dag vet at en gitt reise tar oss et par timer med fly, ante man ikke den gang om den 

samme reisen ville ta tre eller seks måneder, kanskje mer. Dermed har også de forberedelser, 

hensyn, krav og forventninger en reise bringer med seg blitt radikalt forandret. Uvissheten 

knyttet til reisehastigheter kommer til syne i følgende eksempel hentet fra Håkon Håkonssons 

saga, under striden mellom hertug Skule og Håkonsson i 1240: 
                                                      

239 Ohler 1989, s. 97 
240 Ohler 1989, s. 38 
241 Steen 1942, s. 321f 
242 Steen 1942, s. 307. Et døger tilsvarer et halvdøgn, altså 12 timer. 
243 Se blant annet: Håkon Håkonssons saga, kap. 318 
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Hertugen var tre netter i Krossgildet og var heller fåmælt. Da klaga venene hans over at han bar seg 

uvarleg åt og ikkje tok seg i akt. Hertugen sa at birkebeinarane ikkje kunne fare på så kort tid mellom 

Vika og Trondheimen. Da vart det svara at om våren hadde kong Håkon fare på kortare tid enn det som 

tyktest rimeleg, ”og det kan hende enda ein gong”. Etter dette vart det sendt ei skute ut på fjorden til 

speiding.244 

 

Men variabel hastighet er ikke det eneste forholdet som gjør det vanskelig for oss i dag å 

beregne tiden middelalderens reisende brukte på ferden, for det var sjeldent at man hastet av 

gårde raskeste veien til målet. Omveier ble tatt for å få med seg attraksjoner eller for å besøke 

kjente underveis, og opphold og pauser fant sted enten det var av frivillige årsaker som 

hviledager i havner og på vertshus, eller av ufrivillige årsaker som sykdom og røveri. Ut fra 

informasjon gitt i blant annet kongesagaene vet vi at biskopers vielsesreiser til Roma oftest 

tok rundt et år tur-retur, og også pilegrimsreiser til Middelhavsområdet varte normalt et år 

eller mer, hvorav bare en liten del av reisens varighet gikk med til faktisk forflytning. Dermed 

kan en også slutte at selve ferdselen fra et sted til et annet var langt viktigere for 

middelaldermennesket, at opplevelsene underveis i langt større grad ble verdsatt og tillagt 

egenverdi, mens reisen for oss ofte ikke er annet enn en brysom forutsetning for å nå målet, 

og som helst skal ta så lite tid som mulig. Kun dersom det virkelig hastet å overbringe 

informasjon, i strid eller ved andre svært viktige situasjoner hendte det at 

middelaldermennesket opplevde et jag etter raskest mulig fremdrift. Å sette en klar norm for 

reisers varighet i middelalderen blir derfor vanskelig og til dels også lite relevant, selv om 

kilder som for eksempel kongesagaene gir en del opplysninger om reisetider – særlig til havs 

mellom norske byer som Nidaros, Bergen og Viken-området. For også disse opplysningene 

forteller oss først og fremst om den store variasjonen i reisetid, ikke minst fordi reisers 

varighet særlig nevnes om en reise hadde gått uventet raskt eller sakte. Eksempelvis fikk kong 

Magnus dårlig bør og brukte nesten en måned på havreisen fra Trondheim til Bergen i 1263, 

mens Erling Skakke skal ha foretatt den samme reisen på halvannet døgn i 1165.245 

Variasjonene kunne være enda større; i 1342 ser det ut til at et brev fra erkebiskopen av 

Nidaros til biskopen av Bergen kan ha brukt over to måneder på å nå frem.246 Slike 

variasjoner fant sted på utenlandsreiser så vel som innenlands. Problemet med kildene forblir 

                                                      

244 Soga om Håkon Håkonsson, kap. 238 
245 Soga om Magnus Erlingsson, kap. 25. Soga om Håkon Håkonsson, kap. 316 
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uansett den manglende detaljinformasjonen. Der det gis informasjon om tiden det tok fra 

avreise til ankomst nevnes det lite om hva man foretok seg underveis, eller omvendt. 

 

Konklusjon 

For de aller fleste krevde en utenlandsreise i norsk middelalder store og ofte langvarige 

forberedelser. Noen av disse var direkte relatert til reisen, slik som finansiering og ordning av 

fremkomstmidler. Andre dreide seg om å ordne opp i de hjemlige forhold, som å skrive 

testamenter, sikre forvaltningen av formue og eiendom, og å skvære opp i eventuelle saker 

som å gi og skaffe seg tilgivelse. Dertil kom de religiøse forberedelsene. Tendensen var også 

at reiser krevde flere og mer langvarige forberedelser jo høyere status den reisende hadde. For 

eksempel krevde kongelige reiser forberedelser med hensyn til både riksstyre og et stort antall 

deltagere, i motsetning til den fattige som neppe hadde mer enn seg selv og de nærmeste 

forhold å ta hensyn til. Tilsvarende varierte forberedelsene etter reisens antatte varighet. En 

lang og farefull pilegrimsferd til Jerusalem krevde langt større forberedelser enn for eksempel 

en kortvarig og rutinepreget handelsreise til England.  

Hva fremkomstmidlene gjelder hadde middelalderens nordmenn i hovedsak tre måter å ferdes 

på. Til lands reiste man oftest til fots, ettersom dette var billigst og tilgjengelig for de alle 

funksjonsfriske. Mer velstående personer kunne benytte seg av hesteryggen, som krevde 

omtrent det dobbelte av utgifter, men som til gjengjeld ga raskere fremdrift. På vinterstid ble 

også sleder benyttet, samt ski og truger. Reisende til havs benyttet seg av to hovedtyper skip, 

begge lett modifiserte utgaver av skipene brukt i vikingtiden. Det smale langskipet ble helst 

brukt i militært henseende, mens de bredere byrdingene og knarrene ble brukt til transport av 

folk og varer. På grunn av store kostnader kunne kun de aller rikeste dekke utgifter til eget 

skip, men flere kunne gå sammen om å eie et skip i fellesskap. Andre kunne reise sjøveien 

mot betaling eller ved å ta hyre på et skip for reisens varighet, slik at utenlandsferdsel via 

havet ble mulig for langt flere enn bare skipseierne. Havreiser ga også den største potensielle 

hastigheten, men var som andre fremkomstmidler sterkt avhengig av eksterne forhold slik 

som værforhold og årstider. Nettopp avhengigheten av varierende forhold, samt at reiser 

sjelden ble utført med raskest mulig ferdsel fra utreisested til ankomststed, gjør at det er 

umulig å vite nøyaktig hvor lang tid en middelalderreise tok. Men det samme var tilfelle for 

middelaldermennesket selv; det fantes ingen presis normal reisetid slik vi kan operere med i 
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dag. Vår manglende visshet om dette trenger dermed ikke være en svakhet i vår 

historieforskning, men kan tvert om hjelpe oss til å gi verdifull innsikt i de utfordringer, 

holdninger og mentaliteter man i datiden hadde til det å reise. 
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5. Mentalitet i tilknytning til reiser 

 

Tidligere kapitler har foruten å se på hvem som reiste, også tatt for seg spørsmålene om 

hvordan og hvorfor slike reiser ble foretatt. Behandlingen av disse spørsmålene har likevel 

hatt et overfladisk preg med fokus på det formelle og praktiske: For å svare på hvorfor har det 

blitt vist til blant annet økonomiske, religiøse og politiske årsaker, enkeltstående eller i 

kombinasjon. Spørsmålet om hvordan har blitt besvart ved hjelp av ytre elementer, slik som 

forberedelser og fremkomstmidler. Vel så viktig er det mentale aspektet. Å trenge inn i og 

oppnå en fullstendig forståelse av middelaldermenneskets idéverden vil for oss i dag være 

komplett umulig, men ved hjelp av norske så vel som europeiske kilder lar det seg likevel 

gjøre å få en grunnleggende innsikt i de tanker og holdninger datidens nordmenn hadde rundt 

det å reise. 

Hensikten med dette kapittelet kan dermed fremstilles på følgende, noe stusselige måte: Å gi 

et innblikk i den grunnleggende innsikten man kan opparbeide seg av middelalderens 

nordmenns tanker og holdninger rundt det å dra på ferd. Emner som tas opp innunder dette 

inkluderer den generelle holdningen til ferdsel og hvorvidt frykt for farer i noen grad 

begrenset omfanget av dem, opplevelsen av tid og bakgrunnen for at reiser normalt ble 

foretatt i kollektiv. Videre stilles spørsmålet om det er rimelig å snakke om en form for 

middelaldersk turisme, før kapittelet rundes av med et forsøk på å se etter eventuelle ulikheter 

mellom den norske og europeiske mentaliteten tilknyttet emnet.  

 

Frykt og ferdsel – generell holdning 

”Ikke er det noe jeg heller vil (..) enn å fare” sier Lopthøna, hustru av en håløygsk stormann 

som figurerer i fornaldersagaen om Orvar-Odd, idet mannen akter seg sørover til Vika.247 I 

Laksdøla saga sier Bolle Bollason at ”Lenge har jeg hatt hug til å reise mot sør for en gangs 

skyld. Jeg mener en mann må bli fåvis om han ikke har kjennskap til mer enn Island”248. 

Utsagnene vitner om en klart positiv holdning i den norrøne kulturen til det å reise, som i alle 

fall gjorde seg gjeldende blant de høyerestående verdslige og geistlige hvor litteratur ble 
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skrevet og lest, og hvor man hadde ressursene påkrevd for å kunne foreta lengre reiser. I 

Kongespeilet, utformet som en samtale mellom far og sønn, søker sønnen å lære om ulike 

yrkers skikker og seder gjennom å stille spørsmål til hans kloke og kunnskapsrike far. ”Sidan 

eg no er i beste alderen, har eg hug til å fare landemellom; for eg trøyster meg ikkje til å søkje 

til hirda før eg først har sétt sedene hjå andre menneske” forteller sønnen, og så sant sønnen 

akter å være ærlig og redelig er farens respons positiv: ”Endå eg har vori meir kongsmann enn 

kjøpmann, så vil eg ikkje laste dette yrket for deg, for det er ofte dei beste menn som vel 

det.”249 Folk som ikke dro ut ble på sin side kalt heimfødinger, et negativt ladet begrep som 

kom til å bli synonymt med en dum, sneversynt og ulærd person. I Kongespeilet blir begrepet 

særlig benyttet om hirdmenn som ikke visste å oppføre seg i møte med utenlandske stormenn, 

med den følge at de kunne utsettes for spott og spe og i verste fall skade ryktet til kongen de 

stod i tjeneste for.250 Å ha vært på utenlandsferd ble som en utdanning å regne, ettersom det 

senere ga store fordeler om man søkte seg en høyverdig stilling enten det var innenfor det 

geistlige eller verdslige. Derfor tilbrakte gjerne stormenns sønner ungdomstiden på 

utenlandsfart for å skaffe lærdom, erfaringer og opplevelser, gjerne i handelsferd, før de 

returnerte til Norge og her søkte seg til gode stillinger. Samtalen mellom far og sønn i 

Kongespeilet reflekterer dette. 

Den positive holdningen til reiser innebar ikke at det farefulle aspektet ved dem ble oversett. 

”Den som kjøpmann skal vere, han må setje seg i mang ein livsfare, stundom på havet og 

stundom i heidningeland og mesta allstøtt mellom ukjende folk” sier Kongespeilets farsfigur i 

fortsettelsen av samtalen sitert i forrige avsnitt.251 Fremmede og fjerne strøk ga dessuten 

grobunn for en livlig fantasi. I sagaene om Kjetil Høng og Ån Bogsveige nevnes røverne og 

illgjerningsmennene som fant sitt tilholdssted i skogen.252 I andre sagaer er det troll og andre 

overnaturlige vesener det fokuseres på.253 Mer enn noe annet pirret det ukjente havdypet 

fantasien: I det ellers nøkterne Kongespeilet fortelles det om fryktinngytende, 

menneskelignende skapninger i Grønlandshavet som avhengig av oppførselen deres kunne 

bære bud om kommende ulykke, men også håp om berging.254 Sverre Steen observerte 

dessuten at reisevarighet oftere enn normalt oppgis i kildene for strekninger uten land i syne, 
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noe han mente vitnet om at en slik tilstand i større grad var fryktet sammenlignet med 

kystseilas, og at det derfor så langt mulig ble unngått.255 Og når ulykken til havs så ut til å 

være nært forestående kom religiøsiteten til syne ved at man påkalte hjelp fra helgener og 

avga løfter om bot og bedring til Gud.256 Overtroiske forestillinger er likevel unntaket heller 

enn regelen når det gjelder omtalen av ferdselens farer, og i de historisk baserte sagaene er de 

nærmest fraværende, foruten i Baglersagaen hvor det kort nevnes om Sauesundet i Sogn og 

Fjordane at ingen konge måtte fare der, uten at det gis noen videre forklaring på hvorfor.257 

Røveri langs norske veier ser også ut til å ha hatt større grobunn i fantasi enn virkelighet, 

ettersom de kun nevnes i eventyrsagaene.258 I stedet er det utfordringer som årstidenes ulike 

vær- og vindforhold det rettes oppmerksomhet mot. Slike farer var i høyeste grad reelle, noe 

som også ble gjenspeilet i middelalderes øvrige litteratur. I poesien var uttrykk som ”det 

stormende havet” og ”trygge havner” hyppig brukt, noe som ikke har forandret seg mye frem 

mot moderne tid.259 Dokumenter vitner også om flere tilfeller hvor spesielt geistlige ba om å 

slippe lengre reiser med henvisning til farene det innebar. Eksempelvis ga paven i 1244 

erkebiskopen av York rett til å vie biskopen av Man, dersom erkebiskop Sigurd av Nidaros 

ikke ønsket å begi seg ut på den farlige havreisen dit.260 I 1276 er det igjen erkebiskopen som 

med grunnlag i store vansker og avstander, samt havstormer og den strenge vinteren, ber om å 

slippe ferdsel, denne gang i forbindelse med innsamling av tiende i de oversjøiske 

bispedømmene.261 Tilsvarende fikk premonstratenserordenens norske og danske abbeder, 

priorer og proster i 1289 fritak fra å møte til generalkapitlet på grunn av den langre reisen 

langs farefulle veier, mot at de til gjengjeld hvert fjerde år skiftevis besøkte moderkirken i 

Prémontré.262  

Bildet som tegnes av kildene er altså ikke ensartet, men vitner om en delt holdning til det å 

ferdes utenlands. Kongespeilet viser en positiv holdning til reisende som også skinner 

gjennom i sagaene, men likevel finnes det flere dokumenter hvor datidens geistlige søker å 

unngå reiser nettopp med begrunnelse i farene de innebar. Så hvorfor valgte noen likevel å 

trosse disse farene? Faren i Kongespeilet besvarer det samme spørsmålet: 
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Faren: Du vil gjerne vite kva folk søkjer i det landet263, eller kvifor dei fer dit i så stor livsfare. Det er tre 

slag natur hjå mannen som driv til det. Det eine er kapphug og lyst til frægd, for det er den 

menneskjelege naturen at ein vil fare dit der ein kan vente mykje fare, og gjere seg fræg av det. Det 

andre er vitehug, for det er òg den menneskjelege naturen at ein vil røkje etter og sjå det som blir han 

fortalt, og få vite om det er så som det er sagt han eller ikkje. Det tredje er hug til vinning, for allstad 

leitar folk etter gods der dei har spurt at det er vinning å få, om det så kan vere stor fare med det.264 

 

Ære og berømmelse, eventyrlyst og økonomisk gevinst er altså de tre ”naturene” – eller 

motivene – faren bruker for å forklare hvorfor folk trosset farene ved å dra utenlands. Svaret 

dreier seg riktignok rent bokstavelig om reisende til Grønland, men gjaldt like sterkt for andre 

langveisfarende. I denne tredelte forklaringen kan man også finne årsaken til skillet mellom 

de litterære kildenes positive holdning til utenlandsfart og de nevnte forsøkene på å unngå det. 

Personlige preferanser kan selvsagt ha spilt en rolle; Ikke alle besatt den samme naturen, for 

noen stod eventyrlysten og ambisjonene sterkere enn for andre. Viktigere er det å merke seg 

at både den første og den tredje delen av farens forklaring dreier seg om former for gevinst, en 

mulighet for å skaffe seg et fortrinn for dem som ville opp og frem i samfunnet. Det er sønnen 

i Kongespeilet som vil ut på ferd for å opparbeide seg kunnskap og lærdom, rikdom og frægd, 

slik at han på sikt kan skaffe seg en posisjon i kongens hird. Faren har derimot allerede lang 

hirdtjeneste bak seg, og har lite eller ingenting å vinne på å krysse havene. Tilsvarende er det 

erkebiskoper og munker som forsøker å unngå overflødige reiser. Munkene hadde like mye å 

vinne på å gjøre en god tjeneste i klosteret, mens erkebiskopen allerede var i besittelse av den 

mektigste stillingen en norsk geistlig kunne forvente. Og både munker og erkebiskoper hadde 

allerede vært på lange utenlandsreiser i forbindelse med studier og vielsesferder. Ved å dra på 

rutinepregede reiser til de oversjøiske områdene i erkebispedømmet utsatte man seg ikke bare 

for farer og ubehag uten at det ga nevneverdig gevinst, men man måtte også overlate 

styringen til andre for fraværets varighet. 

Skillet gikk ikke bare mellom uetablerte og etablerte, unge og gamle. For noen yrkesgrupper 

forble utenlandsreisene viktige så lenge man hadde helse og ressurser nok til å utføre dem. 

For mange handelsmenn forble utenlandsreiser viktige så lenge man hadde helse og ressurser 

til å gjennomføre dem. Blant norske stormenn i kongens tjeneste spesialiserte noen seg på å 
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utføre diplomatiske utenlandsoppdrag, ofte i kombinasjon med handel, og kunne med det 

opparbeide seg stor innflytelse og tillitt hos kongen. De reisende var klart bevisste på farene 

som fulgte med utenlandsreisene, men så lenge det var en mulighet for tilstrekkelig gevinst 

stoppet det dem ikke. I stedet forsøkte man som best mulig å minimere farene; til lands ved å 

reise i flokk, til havs gjennom å benytte et godt mannskap med god kjennskap til værtegn, 

seiling i dagslys, bruk av los og ikke minst ved å ta seg tid i påvente av gode forhold.265 

Erkebiskopene og munkenes ønske om å slippe å utføre reiser med henvisning til ”det 

farefulle havet” bærer på sin side større preg av å være en unnskyldning for å slippe 

brysomme og overflødige reiser, enn det dreide seg om faktisk frykt for farene man utsatte 

seg for. 

Til sist bør det nevnes at farene de utenlandsreisende utsatte seg for lett kunne overdrives, 

med tanke på å fremheve motet til den som la ut på ferd. I de norske kongesagaene ser man 

ikke så mye til dette. Der er det en nokså nøktern og nærmest hverdagslig fremstilling av 

reisene, hvor det slås fast at man dro fra et sted til et annet, uten videre utbrodering. Andre 

kilder smører derimot tykkere på, og fremhever med det både motet og kunnskapen til heltene 

i fremstillingen. I følge Diana Webb stod lange og farefulle ferder ut i verden i stil med det 

bildet stormenn hadde av seg selv, og mye av det samme skinner i gjennom i ridderkulturen 

hvor det å utsette seg for store farer i Guds navn var en ærerik handling som ga spirituell 

belønning.266 Norbert Ohler hevdet i sin studie av europeiske reisende at pilegrimer slett ikke 

oppfattet vansker på veien som uhell, men at man i stedet tenkte at helgenen man dro til ære 

for ville sikre dem et hjem i himmelen om ulykken skulle være ute.267 Påstanden er kanskje 

noe i overkant, men at troen på at man var under beskyttelse fra oven kan helt klart ha gitt 

trøst og en følelse av beskyttelse, og med det ha bidratt til å dempe frykten den troende 

reisende følte. Bevisste var uansett middelaldermennesket på de farer en utenlandsreise førte 

med seg, men det er vanskelig å argumentere for at den eventuelle frykten for dette la noen 

nevneverdig demper på omfanget av norske reisende i utlandet. 
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Reisefølget 

Kun noen svært få reisende i middelalderen foretok reisen på egen hånd, og de var oftest 

sendebud som hastet eller flyktninger som ikke kunne ta risikoen ved å følge andre reisende. 

Det normale var derimot at folk slo seg sammen med andre reisende og dro i flokk, flokker 

som stadig vokste og fikk flere deltagere etter hvert som reisen skred frem. Tidvis vokste 

gruppene seg så store og mangfoldige at de nærmest fremstod som omreisende sirkus, med et 

slep av gjøglere, sangere og musikere som fulgte med for å tjene til livets opphold.268 

Europeiske kilder gir inntrykk av at det ofte kunne utvikle seg et godt samhold innad i 

gruppene på tvers av sosial lagdeling og nasjonalitet. Blant annet fortelles det om en 

pilegrimsreise til havs fra Venezia til Det hellige land i 1480, hvor fattige så vel som rike i 

løpet av en ukomfortabel reise under dårlige kår fikk tiden til å gå ved hjelp av felles sang, 

bønn og underholdning slik som terningspill og sjakk.269 Men slik det oftest er når mennesker 

møtes for en kortere eller lengre periode, fant ikke alle tonen like godt. I følge Jonathan 

Sumptions undersøkelser av middelalderens pilegrimer kunne medreisende også skape 

irritasjon, for eksempel ved at de var for raske eller trege, for pratsomme eller for kranglete - 

eller rett og slett bare alt for annerledes. Dessuten forekom organisert kriminalitet i form av 

røvere som ga seg ut for å være pilegrimer slo følge med reiseflokkene, noe særlig 

strekningen gjennom det vestlige Frankrike fra Saintes til Pyreneene var kjent for.270 

Å slå følge med et større antall andre reisende hadde ikke alltid vært normen, foruten militært 

motivert ferdsel og lignende hvor det var en forutsetning å være flere. I følge Sumption bestod 

ikke et pilegrimsfølge av flere enn 3-4 personer før 1000-tallet, og aller helst skulle 

pilegrimen dra på egen hånd. Men allerede etter 1000-tallet var enslige reisende blitt et 

sjeldent syn. Årsaken til dette skiftet kan forklares ved sikkerhetsmomentet nevnt i forrige 

avsnitt. Sumption forklarte endringen ved nettopp dette, nærmere bestemt at veiene til 

Jerusalem var så farlige at reisende måtte slå seg sammen for å øke sikkerheten, en norm som 

raskt kom til å bli gjeldende uavhengig av reisemålet.271 Også den franske historikeren Jean 

Verdon ga en lignende begrunnelse, at de store reisefølgene var et resultat av reisenes lave 

hastigheter, de dype skogene man måtte krysse og den mangelfulle beskyttelsen fra 

                                                      

268 Verdon 2003, s. 266. Webb 2002, s. 155 
269 Verdon 2003, s. 90ff 
270 Sumption 2002, s. 197 
271 Sumption 2002, s. 196 



- 68 - 

 

øvrigheten i områdene man reiste gjennom og til.272 Sverre Steen fremhevet også sikkerhet, 

hjelp og støtte som en årsak, men mente at rent praktiske årsaker alene ikke var forklaring god 

nok. I følge Steen spilte også middelalderens kollektivt innstilte mentalitet, i motsetning til 

den senere individualismen, en rolle. Ved å reise i flokk, ”for så vidt likesom sauene, ikke 

samlet i flokk av praktiske grunner, men ifølge et instinkt som nutidens sauer og 

middelalderens mennesker hadde til felles”, videreførte man i størst mulig grad de forhold 

man var vant til hjemmefra.273  

Begge forklaringsmodeller, den praktisk innstilte og den som vektlegger samfunnets 

mentalitet, gir mening. Å avgjøre hvilken av dem som hadde størst innvirkning er derimot 

vanskelig. Førstnevnte peker på opplagte fordeler ved et kollektivt reisemønster, fordeler 

middelaldermennesket også var bevisst på. Eksempelvis ble kvinner frarådet å reise uten 

selskap av ektemann, familie, naboer eller andre de kjente fra før på grunn av en reell 

bekymring for at jomfrudommen eller i det minste kyskhetsidealet skulle brytes, enten det 

skjedde gjennom voldtekt eller om det, noe mer normalt, skjedde på frivillig basis i de ofte 

løsslupne reisefølgene.274 Samtidig styres mennesker gjerne mer av kulturell kontekst og 

instinkter enn vi liker å innrømme, vi lar oss styre av tillærte vaner og atferdsmønstre. Og selv 

om de kulturelle normer på sin side godt kan ha hatt sitt utspring i praktiske funksjoner er det 

ikke det praktiske opphavet som i hovedsak spiller inn når vi uten større refleksjon følger 

dem. Mennesket er dessuten en sosial skapning: De lange reisetidene ville, om utført alene, 

for de aller fleste mennesker medført en følelse av ensomhet og isolasjon, og følgelig også en 

mistrivsel som slett ikke var mer ønsket da enn den er nå.  

Likevel er det lett for oss i dag å legge for mye vekt på de praktiske årsaker. De fremstår som 

opplagte og rasjonelle, i motsetning til de uhåndgripelige mentale årsakene som ligger skjult 

bak kildene heller enn å tre klart frem i dem. Men om enslig ferdsel likevel hadde vært det 

vanligste, ville heller ikke det nødvendigvis vært vanskelig å forklare rasjonelt. Økt mobilitet 

og selvbestemmelse klinger gjerne godt i våre moderne ører, og det kan tenkes at man ville 

vært vel så trygg på egen hånd hvor man ville ferdet raskt og anonymt slik blant annet 

flyktninger gjorde det, fremfor i store bråkete bander potensielle røvere ikke kunne unngått å 

fått øye på. Tanken blir selvsagt hypotetisk, men urimelig er den ikke. De ovennevnte 
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historikeres forklaringer kan bære preg av å ha undervurdert rollen det mentale spiller for våre 

atferdsmønstre. Middelaldermenneskets mentalitet var ingen enerådig årsak, den utviklet seg i 

gjensidig samspill med de praktiske hensyn, men standpunktet her er at mentaliteten var den 

mest dominerende av dem. Pilegrimer eller andre som skulle ut reflekterte ikke først grundig 

over om det mest fordelaktige var å dra i flokk eller alene. Utgangspunktet var å reise sammen 

med andre, deretter fulgte rasjonaliseringen av valget. 

 

Fattigdomsidealet 

Majoriteten av middelalderens reisende var fattige mennesker som ikke hadde annet valg enn 

å ferdes på sparsommelig vis til fots, ofte også barføtt. Men nødvendighet lå ikke til grunn for 

alle fattigslige reiser. Fattigdom som ideal særpreger den europeiske middelalderen, og den 

gjorde seg spesielt bemerket når det kom til reiser. Idealet var religiøst begrunnet og dreide 

seg om at man ved å ferdes i fattigdom viste ydmykhet overfor Gud og tilhørighet med 

samfunnets fattige, men det kunne også gjøre det lettere å komme i kontakt med andre 

reisende.275 Idealet ble popularisert og utbredt av munkeordener som fransiskanerordenen, og 

var følgelig utbredt blant disse og til dels også blant andre geistlige.276 Idealet stod også sterkt 

blant pilegrimer, og for mange idealistisk innstilte geistlige var en pilegrimsreise verdiløs om 

den ikke innebar den totale moralske reformen fattigdomsidealet stod for. Å dra til fots var 

bra, å dra barføtt det optimale.277 I Europa ønsket også mange adelige å fremvise ydmykhet på 

deres reiser. Eksempelvis var den franske adelsmannen Joinville barføtt og kledd som en 

pilegrim da han i 1248 fulgte franskekongen på korstogsferd. Andre europeiske kilder 

forteller om problemet høytstående geistlige møtte da de på ferd søkte å fremvise ydmykhet 

og moderasjon, men stikk i strid med dette ble møtt med pomp og prakt hvor enn de kom.278 

Flere av middelalderens velstående reisende gjorde sitt beste for å følge fattigdomsidealet. I 

følge Sumption gjaldt dette særlig reisende til Jerusalem da byen var kontrollert av kristne på 

1100-tallet, og noen av disse valgte i tillegg å jobbe for veldedige institusjoner slik som 

hospitser, mens andre – oftest adelige og velstående - valgte å leve som eremitter, av 
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Sumption kalt datidens spirituelle helter.279 Vanligere var det likevel at fattigdomsidealet fikk 

et symbolsk heller enn et faktisk idealistisk innhold. Pilegrimsreiser foretatt av adelige bar 

ofte preg av å være sømmelige fremvisninger av pietisme, like mye som de var drevet av et 

ønske om bot og tilbedelse.280 Den overfladiske betydningen kom også til syne ved at 

fattigdomsidealet ofte ble fulgt i det man innledet og avsluttet en reise, mens brorparten av 

reisen ble foretatt på en mer komfortabel og praktisk måte.281 Atter andre valgte heller å dra ut 

i prangende luksus for å fremvise egen status og rikdom, noe som særlig var utbredt blant 

tyske pilegrimer. Følgen av dette var ikke bare utstrakt kritikk fra kirkelig hold, men også en 

økt risiko for å bli utsatt for røverbander, vertshusholdere og lokale bønder som lot seg friste 

av muligheten for stor vinning.282 Følgelig stod ofte idealet sterkere i teorien enn det gjorde i 

praksis, mens ønsket om å fremstå som ydmyk var større enn den faktiske ydmykheten. 

Det er vanskelig å si noe sikkert om fattigdomsidealets innflytelse på norske 

utenlandsreisende. Sverre-sagaen nevner den islandske skalden Måne som returnerte fra 

Roma som en svært fattigslig tigger, men om årsaken til dette var av eget ønske eller av 

pengemangel som oppstod underveis nevnes ikke.283 Om fattigdomsidealet likevel gjorde seg 

gjeldende i Norge, skinner det i så fall påtagelig lite igjennom i kildene. Det er ikke de 

fattigslige pilegrimsreisene det fokuseres på, men prangende og ærerike korstog og 

bryllupsreiser. Kong Sigurds korstog og pilegrimsferd til Jerusalem i 1108 – 1111 forble i 

fortsettelsen av vikingtiden det norske idealet, med vekt på makt og ære, styrke og fryktløse 

herjinger blant de hedenske muslimene. Typisk for dette er at det som fortelles i sagaen om 

Erling Skakkes ferd til Jerusalem, er hvor flott hæren hans var og hvordan de herjet i 

Middelhavet med den følge at Erling etter reisen gikk for å være ”mykje større mann enn 

før”.284 Også omtalen av jomfru Kristins fredelige bryllupsferd til Castilla over 100 år senere 

vektlegger det prangende og storslåtte, ikke minst gjennom den garantert overdrevne 

beskrivelsen av hvordan ingen de møtte på underveis noensinne hadde sett maken til prakt. 

Noen norsk ekvivalent til fortellingen om Joinville har vi ikke. Det er sannsynlig å tro at 

dersom fattigdomsidealet hadde stått tilsvarende sterkt i Norge som i Europa, ville dette også 

gitt seg til syne i kildene fra datiden. Ettersom dette ikke er tilfelle, blir det naturlig å fastslå at 
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fattigdomsidealet i Norge anno 1200-tallet fremdeles stod svakere sammenlignet med det 

kontinentale Vest-Europa. 

 

Forholdet til tiden 

 

Folk i våre dager, som ynker sig over en times forsinkelse på en dags togreise og prøver – tror de – å 

nytte ut tiden til siste sekund, de forstår ikke middelalderens totale forakt for tiden. Middelaldersfolkene 

skjønte så godt talen om evigheten og den evige pine. Den evige pine, det var en lang og møisommelig 

reise over myr og fjell, gjennem is og varme, en reise som aldri tok ende for verdens syndere. Men 

begrepet om tiden har skiftet sammen med alt annet. Tiden nu kan egentlig ikke sammenlignes med 

tiden før, men må sammenlignes med alt som omgir den. (..)  Det var mellem alt et bestemt forhold, 

akkurat som i dag. En 4-døgns reise mellem Oslo og Bergen på 1200-tallet var like unormal som en 4-

timers nu og kunde får de samme overraskende følger.285 

 

Slik oppsummerte Sverre Steen middelaldermenneskets syn på tiden. Det viktigste å trekke ut 

fra dette er vissheten om at opplevelsen av tid må sees i forhold til omgivelsene med det alt 

det innebærer, inkludert teknologi og fremkomstmidler. En reise til England ville for et 

reisevant middelaldermenneske ikke oppleves som en lang ferd selv om den tok flere dager, 

selv om noe tilsvarende for oss i dag ville fremstått som fryktelig treg fremdrift. Med 

moderne og raskere fremkomstmidler endres også forventningen til reisetidene. Det er også 

verdt å merke seg Steens påstand om den ”totale forakten for tiden”. Steen var ikke alene om 

et slikt syn, som i senere tid også har blitt fremmet av historikere som Mark Bloch som 

snakket om ”a vast indifference to time”.286 Bloch underbygde påstanden ved å vise til 

hvordan man i datidige kilder refererte til begivenheter ved fraser som ”på de tider når”, 

”imens” og ”en stund etter”. Jaques Le Goff mente også at tidsoppfatningen var markant 

annerledes enn vår egen, men var ikke enig i Blochs påstander om en likegyldighet til tid, og 

ville neppe sagt seg enig i Steens tilsvarende påstand om total forakt heller.287 I følge Le Goff 

var det derimot bondens tidsoppfatning som dominerte. Denne baserte seg på motsetninger 
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som mørke og lys, kulde og varme, arbeid og hvile, liv og død – altså natt, dag og de ulike 

årstider.288 

Le Goffs oppfatning fremstår som den mest troverdige, også for de norske forholdene. 

Bøndene, befolkningens store majoritet, kunne ikke forholde seg likegyldig til tiden, og slett 

ikke behandle den med forakt. De var helt og fullt avhengige av å følge årstidenes og døgnets 

diktatur. Middelaldermenneskets opplevelse av tid dreide seg ikke om forakt for tiden, men 

om respekt for de rådende forhold. ”Den som venter, får medbør, men motvind han som har 

bråhast” presenteres som et kjent og sannferdig ordtak i Historien om danenes ferd til 

Jerusalem, noe som eksemplifiseres i historien i det en danske ved navn Sven forliser i en 

storm etter å ha hastet ut på havet.289 Det ga rett og slett ingen mening å eksempelvis legge til 

havs om forholdene ikke lå til rette for det, som ved vindstille eller storm, med mindre det var 

en absolutt nødvendighet. De generelle henvisningene til tid som ofte gjenfinnes i 

middelalderens skrifter, og som Bloch bygger sin argumentasjon på, kan derimot skyldes 

opplevelsen av verden og menneskene i den som uforanderlige. I Kongespeilet fortelles det at 

verden er så gammel at det vanskelig vil skje noe som ikke allerede har skjedd tidligere, og at 

man derfor kan benytte også fortidige hendelser og de erfaringer mennesker gjorde seg da 

som en fullgod lærdom for nåtiden.290 Med et slikt syn på verden og menneskene i den som 

uforanderlige, blir skillet mellom fortid, nåtid og fremtid mer uklart, og det fremstår ikke som 

viktig å presisere nøyaktig når en hendelse fant sted. 

 

Turisme i middelalderen? 

Tidligere i denne oppgaven har blant annet spørsmålet om hvorfor folk i middelalderen la ut 

på reiser blitt stilt. Dette spørsmålet har i stor grad blitt besvart i praktisk henseende, hvor 

man eksempelvis reiste av religiøse, økonomiske eller politiske årsaker – gjerne i 

kombinasjon. Men kan det være hensiktsmessig å også omtale noe av ferdselen som turisme? 

Med begrepet ”turisme” menes her reiser foretatt for fornøyelsens skyld, altså reiser hvor 

rekreasjon eller eventyrlyst står som den viktigste motivasjonsfaktoren. I dag foretas ofte 

reiser med et slikt grunnlag, enten det er snakk om en uke i ”Syden” eller såkalt backpacking. 
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Å besvare et slikt spørsmål forutsetter naturlig nok en stor grad av historisk konstruksjon, for 

ingen steder i kildene vil man kunne finne svart på hvitt at kong Sverre og en flokk gode 

menn dro på en to ukers badeferie til Hebridene – noe han ganske sikkert heller ikke gjorde. 

Besvarelsen av spørsmålet åpner også for to potensielle fallgruver. På den ene siden kan man 

ved å utelukke middelaldersk turisme distansere seg for mye og overse fellesmenneskelige 

trekk det er naturlig å anta gjelder for alle tider. På motsatt side står faren for å sette for store 

likhetstegn mellom nåtid og fortid, slik at man ukritisk tillegger fortidsmennesket nåtidens 

tanker, holdninger og behov. 

Som så ofte ellers ligger det mest fornuftige, om enn også det mest kjedelige svaret i en 

mellomposisjon. Mye tyder på at det gir mening å snakke om en middelaldersk form for 

turisme, selv om den ikke uten videre kan likestilles med den nåtidige betydningen av ordet. 

Selv om de fleste hadde religiøse eller økonomiske motiver for sine reiser, lot de ikke 

anledningen gå fra seg til underveis å dekke vitelysten og nysgjerrigheten ved å besøke kjente 

steder eller byggverk uten tilknytning til reisens hovedmål. Eventyrlyst ble i Kongespeilet 

omtalt som en av tre årsaker til at folk dro utenlands, men det er særlig i europeiske kilder 

man finner grunnlaget for å hevde en middelaldersk form for turisme, ettersom det er lenger 

sør i Europa man finner de fleste bevarte dagbøker og personlige reiseskildringer. I disse 

nevnes tidvis eventyrlyst som et motiv for reisen, ofte i tilknytning til pilegrimsreiser.291 Også 

datidens mange reiseguider for pilegrimer underbygger inntrykket av eventyrlyst og 

nysgjerrighet som et motiv. Her fant man ikke bare informasjon om hvordan man enklest kom 

seg frem til reisens mål, men ble også foret med informasjon om severdigheter underveis på 

reisen og vel fremme med målet. Mange av severdighetene var av religiøs art og hadde slik 

sett relevans for pilegrimsaspektet ved reisen, men også severdigheter uten noen religiøs 

tilknytning ble omtalt, hvorav noen lå et godt stykke utenfor hovedruten og med det innebar 

en omvei for den reisende.292 Annet som peker i samme retning er tårnene adelen i Roma 

bygde, hvor pilegrimer kunne komme opp for å se utsikten over byen.293 På den måten ble 

sentrale trekk ved det vi i dag omtaler som turisme flettet inn i reiser, hvor hovedhensikten 

likevel var av annen art, enten det gjaldt religiøse, økonomiske eller andre årsaker. 
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Et annet spørsmål er om det ble foretatt reiser hvor eventyrlyst og fornøyelse var hovedmotiv, 

heller enn noe man la i tillegg til reisens egentlig formål. Særlig pilegrimsreiser kunne 

benyttes til mye. For mange dårlig stilte og for kvinner var det den eneste aksepterte måten 

man kunne reise ut på, mens det for de velstilte kunne fungere som en unnskyldning for å 

slippe unna de hjemlige forpliktelser, i alle fall for en periode. Tilsvarende vil det være 

rimelig å anta at pilegrimsreiser for mange også fremstod som et godt alternativ for å 

tilfredsstille deres eventyrlyst og oppdagertrang.294 Slike ”falske pilegrimer” var uønsket blant 

de geistlige, noe som førte til at en del blant kirkens folk allerede fra 1100-tallet ønsket en 

slutt på pilegrimsreiser annet enn rene botsreiser, med økt vektlegging på den hjemlige, 

åndelige utøvelsen av religion. Pilegrimsreisende motivert av nysgjerrighet og ønske om 

selvhevdelse ble fordømt og ansett som syndige.295  

Datidens geistlige hadde neppe brukt energi på å fordømme reiser motivert av nysgjerrighet 

om de ikke hadde opplevd det som et reelt problem. Det mest nærliggende blir derfor å svare 

ja på spørsmålet om det gir mening å snakke om turisme i middelalderen. Også den gang 

forekom det høyst sannsynlig at folk dro ut fordi de ønsket å reise, ønsket å se andre deler av 

verden og oppleve noe nytt – eller se med egne øyne de steder de hadde blitt fortalt om 

gjennom andre. Grunnlaget for en slik konklusjon ligger særlig i europeiske kilder utenom 

Norden, men forskjellen mellom datidens europeere var neppe større enn at slike ønsker og 

behov også gjorde seg gjeldende i nord, om enn i varierende grad. Det går likevel ikke an å 

slutte at nåtidens form for turisme, hvor hensikten ofte er rekreasjon og avslapning, også 

gjorde seg gjeldende i middelalderen. Til det var reisene for lange og ukomfortable, og 

kostnadene og risikoen ved dem var for høye til at rekreasjon alene ville gjøre reisen verdt 

det. Den likheten vi kan snakke om dreier seg derfor om eventyrlyst, oppdagertrang og 

nysgjerrighet – motiver som i dag gjenfinnes i det vi kaller ”opplevelsesferier”. 

 

Nordiske særtrekk? 

I det store og hele er det naturlig å anta at nordmenn var nokså like folk lenger sør i Europa 

når det gjaldt holdningen til reiser. De levde på den samme tiden, tilhørte den samme 

religionen, hadde kjennskap til omtrent den samme teknologien og de måtte alle ta hensyn til 
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vær, vind og årstider. Det kan likevel virke som om det er en viss forskjell mellom de 

nordiske land og det øvrige Europa. Skillet i kildetilfanget når det gjelder fattigdomsidealet, 

som fremstår langt svakere i nordiske kilder, har allerede blitt nevnt. Enda sterkere er skillet i 

fremstillingen av havet, som ut i fra verkene til europeiske historikere fremstår som langt mer 

fryktet lenger sør i Europa. Et eksempel er Norbert Ohler som hevdet at reisende følte seg 

heldige bare de kom seg helskinnet over Den engelske kanal.296 Enda klarere var Jean Verdon 

i det han skrev at dokumentene aldri forteller om et fint og rolig hav.297 Her kan han umulig 

ha tatt en grundig titt på norske kilder, hvor det ofte nevnes fine forhold og god bør for 

skipsseilas. Havets farer ble likevel ikke ignorert av norske reisende, særlig ikke om det gjaldt 

åpent hav uten land i syne, som nevnt tidligere i kapittelet. Men skrekken for havet som 

Verdon hevder gjorde seg gjeldende i Europa, fremstår ikke like sterkt i nordiske kilder. Dette 

kan ha sammenheng med at det finnes flere personlige reiseskildringer fra lenger sør på det 

europeiske fastlandet, i motsetning til heltedyrkelsen som ofte preger beskrivelsen av norske 

stormenn, men vel så trolig kan det skyldes de geografiske forholdene i Norge og på Island 

som gjorde havseilas til en langt mer naturlig og nødvendig del av den generelle ferdselen. 

Verdon hevdet videre at virkeligheten underbygde den frykten europeerne følte, og noen av 

begrunnelsene han hadde for dette er interessante i denne sammenheng. I følge Verdon var det 

nemlig fra havet man sterkest opplevde trusselen om invasjoner og herjinger.298  At 

skandinavene gjennom vikingtiden fikk et grusomt bilde tegnet av seg selv langs Vest-

Europas kyster er det ingen tvil om, og fortellingene om disse og andre herjinger levde 

garantert videre gjennom middelalderen. Skandinavene selv opplevde derimot sjeldent 

tilsvarende trusler fra havet, og i den grad det forekom var de angripende styrker først og 

fremst andre skandinaver. Om frykten for invasjon og herjing fra havet faktisk underbygde 

europeernes frykt for havet, vil det derfor være naturlig at denne frykten var noe svakere i de 

nordiske områdene. 
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Konklusjon 

Dette kapittelet har sett på mentaliteten middelalderens nordmenn hadde overfor det å reise. 

Ofte konstateres det bare at utenlandsreisen fant sted, men i den grad de omtales ytterligere er 

det som oftest i positive vendinger. Dette tyder på at ferdsel utenlands ble positivt oppfattet av 

samtidens mennesker, og da i alle fall i de høyerestående kretser hvor litteratur ble skrevet og 

lest. Særlig blant unge og fremadstormende stormenn ble det stadig viktigere med erfaring fra 

utlandet, ettersom de språkferdigheter, kunnskaper og dannelseserfaringer man tilegnet seg 

var viktige både i det geistlige og verdslige apparatet. Heimføding var den nedsettende 

betegnelsen brukt om folk som aldri hadde sett annet enn eget hjemland. Med unntak av visse 

yrkesgrupper som handelsmenn og diplomater, ga det derimot lite utbytte å dra utenlands for 

de eldre som allerede hadde erfaring med utenlandsferder. Disse hadde allerede den 

nødvendige kunnskapen og prestisjen de trengte, og vant lite på risikofylte utenlandsferder. 

Nettopp risikoen ved å dra utenlands over havet ble gjerne brukt som unnskyldning for å 

slippe unna, men hindret ikke yngre og ambisiøse folk i å dra ut. Ære og berømmelse, 

økonomisk vinning og eventyrlyst omtales i Kongespeilet som de tre årsakene som gjorde at 

folk trosset farene, som på sin side ble forsøkt minimert ved at man utøvde stor respekt for de 

til enhver tid rådende værforhold. Dessuten kan det se ut til at havets farer var mindre fryktet i 

de skandinaviske landene, sammenlignet med det kontinentale Europa hvor havreiser var en 

mindre nødvendig og naturlig del av livet. Andre mulige skiller mellom norrøn og 

kontinentaleuropeisk mentalitet er fattigdomsidealet, som kan ha stått svakere i Norge 

sammenlignet med Sør- og Vest-Europa. Blant munker og gudfryktige pilegrimer stod idealet 

trolig sterkt også i Norge, men lite tyder på at gjennomslagskraften var like stor i høyere 

kretser, hvor det i stedet fokuseres på det ærefulle, mektige og prangende ved stormennenes 

reiser.  

Dessverre er det også på dette feltet vanskelig å si noe om oppfatningen den store majoriteten 

av vanlige nordmenn hadde, grunnet kildenes fokus på stormenn og deres bragder. En kan 

derfor bare anta at den positive innstillingen som gjorde seg gjeldende blant de høyere lag av 

befolkningen også omfattet øvrigheten, selv om folk i de lavere sosiale lag hadde færre 

muligheter og dårligere tilgang på de ressursene som krevdes for å dra ut. At de færreste 

hadde anledning til å dra ut førte nok til at begreper som heimføding neppe hadde noen 

tyngde i bonde- og bygdesamfunnet, men kan samtidig ha underbygd forestillingen av 



- 77 - 

 

utlandet som noe spennende og eksotisk, et sted man gjerne ville oppleve men som bare de 

aller heldigste noen gang fikk se. 
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6. Det de tok med seg hjem 

 

Norge ligger rent geografisk i utkanten av Europa, og langt unna tradisjonelt store europeiske 

kultursentra som for eksempel Roma. Men middelalderens Norge var aldri isolert. Gjennom 

norske reisende og utenlandske besøkende hadde nordmennene en kontinuerlig kontakt med 

det øvrige Europa, en kontakt som aldri siden har blitt brutt. Det er likevel først når vi ser på 

hva de reisende brakte med seg hjem at reisevirksomheten får en større betydning for 

utviklingen i Norge, både i samtiden og for den senere utviklingen i det norske samfunnet. Et 

spørsmål om hva de reisende brakte med seg hjem spenner vidt, altfor vidt til at det 

fullstendig kan besvares i kun ett kapittel. Et oversiktsverk over nordmennenes 

utenlandsreiser i perioden 1150 – 1300 vil likevel ikke være komplett om det ikke i det minste 

gir en pekepinn på de områdene hvor reisevirksomheten hadde en innflytelse, og ikke minst 

hvor stor denne innflytelsen var totalt sett. 

Det er altså å gi denne pekepinnen som er hensikten med dette kapittelet. For å skape oversikt 

er områdene som kan ha blitt påvirket av reisevirksomheten blitt delt inn i fire omfattende og 

dels overlappende områder for påvirkning: Utvikling av kirke- og statsmakt, teknologi og 

varer, litteratur, kunst og arkitektur, og til slutt det mentale og sosiale. Samtidige kilder, både 

som beretninger og levninger, arkeologiske funn og historiske arbeider vil være relevante for 

å svare på spørsmålet. På grunnlag av dette vil det deretter stilles spørsmål om innflytelsen fra 

utenlandsreisene i hovedsak gjorde seg gjeldende blant i de høyere sosiale lag, og hvorvidt det 

hadde noen innvirkning at nordmenn selv dro utenlands og ikke bare opprettholdt kontakten 

med Europa gjennom utenlandske besøkende. 

 

Utvikling av kirke- og statsmakt 

Kontakten med det øvrige Europa hadde stor betydning for utbyggingen av både kirke- og 

statsmakten i Norge. Særlig viktig for utbyggingen av det kirkelige apparatet i Norge var 

opprettelsen av erkebispesetet i Nidaros i 1152/53. Kirken befestet nå sin posisjon som en 

innflytelsesrik maktfaktor i Norden, samtidig med at Norges kontakt med det pavelige 

sentrum ble markant styrket. Men kontakten med utlandet spilte naturlig nok en rolle allerede 

i forkant av erkebispesetets opprettelse, og da særlig gjennom klosterbevegelsene som fra 
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Sigurd Jorsalfares tid hadde etablert seg i Norge. Benediktinerne var den første klosterordenen 

som slo seg ned i Norge, men det var særlig cistercienserne som, etter opprettelsen av Lyse 

kloster i 1146, skulle få betydning for opprettelsen av erkebispesetet. Cistercienserne var 

svært opptatt av å holde tett kontakt mellom datterklostrene og hovedklosteret i franske 

Citeaux, hvor alle ordenens abbeder i teorien skulle møte årlig, slik at deres etablering i Norge 

også førte til en generelt sterkere kontakt med det øvrige Europa.299  Gjennom 

cistercienserordenen, og i noe mindre grad andre munkeordener, spredde europeiske idéer og 

tankegods knyttet til kirkelig organisering og teologi seg raskere til Norge og beredte grunnen 

for opprettelsen av erkebispesetet.300 

Ideene som spredde seg til Norge gjennom kirken fikk betydning på mange områder, hvorav 

et av dem var det organisatoriske planet. Gjennom den kirkelige reformbevegelsen i siste 

halvdel av 1100-tallet ble den kirkelige strukturen utbygget, blant annet gjennom delegering 

av makt kombinert med forbedrede kontrollrutiner i form av blant annet legater og 

utsendinger. Videre skulle biskopers lojalitet overfor den kirkelige organisasjonen styrkes, og 

kravene til formell utdanning fra de europeiske universiteter økte.301 Derfor er det ikke 

tilfeldig at det også er fra midten av 1100-tallet vi med sikkerhet kan si at nordmenn var å 

finne i utdanning, da ved klostrene i Paris, hvorav flere senere ble biskoper og 

erkebiskoper.302 Også nye tanker om hvordan lov og rett skulle håndheves ble innført med 

kirken. I det kirkelige rettsvesenet skulle ikke saker avgjøres på grunnlag av begreper som ære 

og folks subjektive meninger. I stedet var det kirkens oppgave å innføre de lover, regler og 

påbud som var fastsatt av Gud, og følgelig dømme brudd på reglene i henhold til fastsatte 

lover og regler.303  Alt i alt representerte kirken en byråkratisk og hierarkisk 

organisasjonsform, hvor den enkeltes makt var bestemt av embetet man innehadde. Dette i seg 

selv var noe nytt i en tid hvor makt normalt baserte seg på vennskapsforbindelser og personlig 

oppslutning. 

I Norge var kirken toneangivende i den organisatoriske utvikling, og ideene som kom til 

Norge gjennom klosterordenene og den styrkede kontakten med Europa gjennom 
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erkebispesetet kom også til å påvirke organiseringen av den verdslige makten.304 Aller 

tydeligst fremstod forbindelsen mellom kirke og kongemakt ved kroningen av Magnus 

Erlingsson i 1163. Mens kongens makt tidligere hadde bygd på vennskapsforbindelser og 

kongen som person, skulle nå kongen velges av landets biskoper og tolv ”vise menn” fra hvert 

bispedømme for så å salves og krones av erkebiskopen.305 Kongedømmet var i tråd med 

europeisk politisk og kirkelig ideologi blitt et embete underordnet kirken, autorisert ”ved 

Guds nåde”, med plikter og rettigheter som kongen selv måtte rette seg etter. Kongedømmet 

ble til en viss grad ”avpersonifisert”.306 Også kongens hird gikk i retning av et embetsverk, 

ettersom den gjennom 1200-tallet utviklet seg fra å være kongens personlige følge av krigere 

og livvakter til – i tråd med utviklingen i Europa – å ta form av en sentraladministrasjon, også 

den med byråkratiske, hierarkiske og dels føydale trekk. Innflytelsen fra Europa kom ikke 

bare til syne i organiseringen av hirden, men også i ytre trekk, blant annet gjennom bruken av 

titler som ridder og baron innført under Magnus Lagabøtes styre.307 De føydale trekkene ved 

den nye organiseringen av statsadministrasjonen kom på sin side til syne gjennom 

opptaksseremonien til hirden. Med håndgang og troskapsed hadde opptaksseremonien 

tydelige likhetstrekk med europeiske vasallers underkastelse, mot at kongen garanterte for 

beskyttelse og økonomisk vederlag i form av inntekter fra embete eller jord.308 Videre ble 

kongens følge av rådgivere, fremskyndet av Eirik Magnussons formynderstyre, parallelt med 

de øvrige skandinaviske kongeriker institusjonalisert til et kongelig råd – en utvikling som 

hadde sine forløpere i vest-europeiske monarkier.309  

Utenlandsk innflytelse kom også til syne på et lavere nivå i styresettet. Eksempelvis ble det i 

byene fra midten av 1200-tallet vanligere med et byråd, hvor byens høyverdige menn fikk 

delta i styret av byen, riktignok under ledelse av kongens lendmann.310 Også lovverket ble 

høyst sannsynlig påvirket av kontakten med utlandet. Innføringen av det kirkelige rettsvesenet 

har allerede blitt nevnt, og kirken hadde da også sterk innflytelse på revisjonen av 

landskapslovene under Magnus Erlingsson. Revisjonen innebar blant annet en kraftig 

skjerpelse av strafferetten, samt innføring av tienden på nasjonal basis, og fulgte i så måte 
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trendene i det samtidige Europa. Innføringen av en felles rettslov for hele landet ved 

Landsloven i 1274 og Byloven i 1276 var på sin side en sjeldenhet i datidens Europa. Kun 

kongeriket Sicilia og Castilla hadde lignende lovverker. Men nettopp de castillanske verkene 

”Las siete Partidas” og ”Especulo” kan ha virket inn på utformingen av både Kongespeilet og 

Landsloven, ettersom det er sannsynlig at verkene ble brakt med hjem til Norge etter jomfru 

Kristins bryllupsferd til Castilla.311 

Rekken av eksempler kunne vært lengre, men det sentrale er at utviklingen av både stats- og 

kirkemakt ble påvirket av europeiske strømninger innen blant annet organisering, lovverk og 

ytre, symbolske trekk. Særlig klosterbevegelsene som etablerte seg i Norge i løpet av 1100-

tallets første halvdel stod sentralt som formidlere av kirkelig organisering, mens 

vektleggingen av utdanning først blant geistlige og senere også for verdslige stillinger 

forsterket flyten av kontinentalt tankegods til Norge.  Det betyr ikke at europeiske idealer og 

styringsformer ble blindt kopiert. For eksempel begrenset de føydale innslagene i norsk 

samfunnsorganisasjon seg til de øverste lagene av den verdslige maktstrukturen, mellom 

kongen og hans håndgangne menn. Andre norske særtrekk finnes i tronfølgeloven av 1260, 

som befestet arvekongedømmet i langt sterkere grad enn hva man kunne finne i andre 

europeiske land på den tiden, og som i praksis fjernet kirkens innflytelse på utnevnelsen av 

nye konger.312 Kontakten med Europa hadde likevel en sterk innflytelse på det norske 

styresettet, enten ved at ideene kontakten førte med seg påvirket og ble tilpasset norske 

forhold, eller ved at de ga utslag i noe radikalt nytt som brøt med gammel sedvane og 

styresett. 

 

Teknologi og varer 

Også materielt hadde kontakten med Europa stor betydning for norske forhold. Handelen med 

utlandet førte til at nødvendige varer som korn ble innført, men den brakte også med seg en 

rekke nye – og ikke fullt så nødvendige - varer. Det gjaldt blant annet luksusvarer som vin og 

krydder fra Sør- og Øst-Europa, kostbare tepper fra muslimske landområder og fint tøy fra 

England og Nederland.313 Og ikke minst fikk nordmennene sansen for tyske drikkevarer som 

                                                      

311 Jenssen 2001  
312 Helle 1995, s. 184 
313 Se bl.a. Regesta Norvegica bind 2, nr. 749. Regesta Norvegica bind 3, nr. 239, 246 



- 82 - 

 

ble konsumert i store mengder i byene. Kong Sverres tale mot drukkenskap i 1186 var i følge 

sagaen en følge av volden og problemene som oppstod etter at tyskerne hadde ført vin til 

landet, som de serverte i byens drikkestuer.314 Tysk øl fikk på sin side en langt høyere status 

enn det hjemlige mungåt-brygget, igjen til kongemaktens ergrelse: Håkon Håkonsson forsøkte 

å stanse importen av det populære ølet, trolig av økonomiske årsaker.315 

Importen strakk seg lenger enn til bare luksusvarer, mat og drikke. Gjennom kontakten med 

utlandet kom også nye hjelpemidler av svært variert art til landet. I den forbindelse er det 

verdifullt å se på hva arkeologiske funn kan fortelle oss om middelalderen, ettersom slike 

funn gjerne forteller om hverdagslige forhold som de skriftlige kildene forholder seg tause til. 

Nettopp arkeologi er, som tittelen tilsier, fokuset i Øystein Ekrolls Ei anna historie. Norsk 

mellomalder i arkeologisk lys. I denne boken viser Ekroll blant annet til funn av importert 

keramikk i Nord-Norge, som sammen med importerte metallgryter gradvis erstattet de mer 

tradisjonelle klebergrytene brukt i Norge.316 Selv om det er begrenset hvor mye man kan lese 

ut av slike funn, vitner det om at kontakten ikke bare ga utslag i byene som stod tettest i 

kontakt med utlandet, men i alle deler av landet, samt i de lavere sosiale lag. Det samme 

gjelder til dels epledyrkingen i Hardanger, som i følge Ekroll ble innført via 

cisterciensermunker fra Lyse kloster.317.  

Nettopp cisterciensermunkene spilte trolig en sentral rolle også når det gjaldt innføringen av 

teknologiske nyvinninger, grunnet deres interesse for praktiske kunnskaper. Ikke minst gjaldt 

dette bruken av vannkraft til møller og kverner, som i Norge først nevnes i forbindelse med 

pavelige privilegiebrev for cistercienserklosteret på Hovedøya i tiden rundt 1190 og igjen i 

1209.318 Også det militære tok i løpet av perioden nye metoder i bruk. I sagaen om baglerne 

omtales en sudmann, det vil si en tysker, som i 1204 oppholdt seg hos biskopen i Bergen. 

Sagaen forteller at denne mannen hadde kjennskap til å gjøre manger, en form for slynge som 

minner om en katapult, og som skulle brukes til å angripe birkebeinernes borg i Bergen.319 I 

løpet av 1200-tallet ble ridderhærer også stadig oftere tatt i bruk, blant annet i Håkon 

Håkonssons tokt i Värmland i 1225, og med dem fulgte nye våpen som lanse og langsverd.320 
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Også kruttet kommer til Norge i løpet av perioden. I sagaen om biskop Laurentius fortelles 

det om en flamlender ved navn Trond Fisiler som i Bergen rundt juletider 1294 ”moret (…) 

seg med å lage sprengsmell”.321 Sagaen forteller videre at ”sprengsmellen” ble laget av ild, 

svovel, pergament og stry, mens bruken på de tider begrenset seg til å i krig lage smell som 

skremte bort uvitende fiender. Bruken av krutt i kanoner og skytevåpen ble først utbredt i 

Europa i løpet av det påfølgende århundret. 

Til havs tok derimot utviklingen av skip en mer fredelig retning, ettersom det først og fremst 

var handelskonkurransen med tyskerne som fremmet utvikling. Tyskernes kogger hadde langt 

større lastekapasitet enn de tradisjonelle norske handelsskipene, noe som førte til at også 

norske skips lastekapasitet ble utbedret ved å sette inn tverrbjelker som muliggjorde både 

lengre, bredere og høyere skip.322 På den måten etterlignet norske handelsskip de tyske 

koggene, med basis i egen byggetradisjon. 

 

Litteratur, kunst og arkitektur 

Det området hvor innflytelsen fra som kanskje mest opplagt ble preget av europeiske 

strømninger i perioden 1150 – 1300, var de kulturelle uttrykkene som kom til syne gjennom 

litteratur, kunst og arkitektur. Når det gjelder litteraturen fikk den sitt gjennombrudd i Norge 

nettopp i denne perioden, og ikke overraskende var klosterordenene også her sentrale i 

utviklingen, i det de i følge Knut Helle ble ”brohoder for lese- og skrivekunsten” grunnet 

deres opprettholdelse av kontakten med utenlandske klostre.323  Etter opprettelsen av 

erkebispesetet utviklet Nidaros seg til å bli landets første litterære sentrum, noe som må sees i 

sammenheng med kirkens utstrakte bruk av skrift og det faktum at kirkens menn ofte hadde 

utdannelse i utenlandske klostre og universiteter. Der den litterære kretsen rundt kirke og 

klostre i utgangspunktet fokuserte på liturgiske skrifter, ofte i oversettelse, kom den i tråd med 

europeisk litteratur også til å vende blikket mot historieskriving og gikk foran på dette feltet i 

Norge. Et av de bevarte historiske skriftene fra siste halvdel av 1100-tallet er Historien om de 

gamle norske kongene. Verkets norske forfatter, Theodricus munk, hadde muligens en 

utdannelse fra Paris bak seg og litterære trekk typisk for kontinental litteratur preger verket. 
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Astrid Salvesen nevnte i innledningen til hennes oversettelse av verket blant annet tematiske 

sidesprang og forfatters tidvis moraliserende holdning som kontinentale trekk, mens den ellers 

”tørre” historiske fremstillingen bærer preg av samtidig islandsk tradisjon.324  Slik sett 

fremstår verket som et godt eksempel på europeisk innflytelse som i møtet med norsk 

tradisjon resulterer i noe eget. 

I takt med at den kongelige administrasjonen utviklet seg, dels etter kirkelig forbilde, fikk 

skriftbruken i løpet av Håkon Håkonssons styre sitt gjennombrudd også her.325 Under 

Håkonssons styre var Bergen kongens fremste residensby, og i tillegg den byen som gjennom 

handelen stod tettest i kontakt med Europa. Det er derfor ikke tilfeldig at det var nettopp 

Bergen som på 1200-tallet overtok som Norges fremste litterære sentrum. Håkon Håkonsson 

selv skal ha vært opptatt av å endre den norske hirden fra en flokk krigere til et hoff av 

dannede menn, og kanskje var dette en del av motivasjon da han tok initiativ til flere litterære 

oversettelser til norrønt. Særlig populært var fransk romantisk litteratur og dens ridderidealer, 

og Håkons første initiativ var oversettelsen av Tristan og Isolde som ble beordret i 1226 og 

utført av en munk ved navn Robert.326 Etter dette fulgte flere oversettelser, både under 

Håkonsson og hans arvtagere, men også selvstendige verk. Også selvstendige verk som for 

eksempel Kongespeilet bærer tydelige trekk av europeisk litterær tradisjon, men norsk og 

islandsk litteratur utmerket seg ved en høy bruksgrad av norrønt, i motsetning til latinske 

tekster som var langt vanligere i Europa inkludert Danmark og Sverige. Oversatte tekster ble 

dessuten tilpasset norske forhold, slik at verkene fikk et hjemlig preg over seg.327 

Tilpasset norske forhold ble også kunsten, hvor utenlandsk innflytelse blandet seg med 

hjemlige tradisjoner. Sporene etter dette er spesielt synlige i de mange kirkene man bygde. 

Utforming av bladverk og blomster i stein var typisk for ornamentikken som fra ca 1100 

bredte seg fra Nord-Italia, og som i siste halvdel av 1100-tallet nådde Norge via England og 

til dels Sverige. I Norge ble ornamentikken også overført til trebygg og norsk tradisjon for 

treskjæring, med blant annet dragehoder, ormer og udyrhoder.328 Å bygge i stein var derimot 

nytt i Norge, men ble tatt i bruk av både konge- og kirkemakt. Som i Europa var det den 

romanske byggestilen som dominerte på 1100-tallet og frem mot midten av 1200-tallet. I 
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følge Ekroll kom påvirkningen i Vest- og Midt-Norge hovedsakelig fra England, mens dansk 

og tysk påvirkning var sterkere øst i landet.329 Senere kom også gotikken, som fra dens 

opprinnelse i Frankrike i 1144 spredde seg til Norge – også denne gang i stor grad via 

England.330 Nidarosdomen og Stavanger domkirke er eksempler på norske kirker som først 

ble bygd i romansk stil, for så senere å få gotiske påbygg. Først ut med gotisk byggestil var 

Nidarosdomen etter at erkebiskop Øystein i 1183 returnerte fra eksil i England, hvor han 

trolig hadde stiftet kjennskap med den gotiske stilarten som byggingen av Nidarosdomen 

deretter ble videreført i.331 Noe gjennombrudd i Norge fikk likevel ikke gotikken før midten 

av 1200-tallet. Domkirken i Stavanger hadde på sin side blitt fullført i ren romansk stil på 

midten av 1100-tallet, men etter en brann på 1270-tallet ble koret gjenbygd i gotisk stil med 

klar inspirasjon fra England.332 Også kongemakten lot seg inspirere av Europas arkitektoniske 

trender. Håkon Håkonsson satte i gang flere byggverk i gotisk stil, blant dem Håkonshallen i 

Bergen, og det var også i hans tid som regent at teglstein – opprinnelig brukt i Bysants og 

kjent i Danmark fra 1160-tallet - ble tatt i bruk som byggmateriale. Under Magnus Lagabøte 

fikk fransk byggeskikk et sterkere innslag, blant annet gjennom byggingen av Apostelkirken i 

Bergen.333 

Både den norske litteraturen og arkitekturen var altså sterkt påvirket av europeiske 

strømninger, og påvirkningen var naturlig størst fra de områdene hvor kontakten var sterkest. 

Det samme gjelder øvrig kunst. Innen musikken hadde gregoriansk sang gjort sitt inntog i 

norske kirker allerede på 1000-tallet, først i engelsk utgave, utover 1100-tallet med tysk 

påvirkning og gjennom 1200-tallet i en mer selvstendig norsk variant.334 Kroningen av Håkon 

Håkonsson i 1247 ble etter sagaens beskrivelse utført med rik besmykning, inspirert av både 

fransk og engelsk hofftradisjon.335 Rekken av eksempler kunne vært atskillig lengre, og levner 

liten tvil om et norsk kulturliv som i alle fall i høyere sosiale lag var sterkt preget av de 

trender som gjorde seg gjeldende i Europa.  
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Det mentale og sosiale 

Mens det er lett å vurdere innslaget av europeisk påvirkning i det man bivåner Nidarosdomen 

og andre håndfaste levninger, er det langt vanskeligere å vurdere endringene kontakten med 

Europa førte til i menneskesinnet; tanker, holdninger og normer. Likevel er det vanskelig å 

tenke seg at påvirkningen utenfra ikke skulle ha noen innvirkning på det mentale planet eller i 

form av sosiale normer, når den fremstår såpass sterk på andre måter. Om klosterordenene og 

kirken hadde stor innflytelse på blant annet styresett og litteratur, må den tilsvarende kristne 

innflytelsen på menneskene i landet ha vært enorm. Kristendommen hadde riktignok fått sitt 

gjennombrudd i Norge lenge før 1150, men det innebar ikke at den øyeblikkelig trengte inn i 

folkesinnet og endret de holdninger, atferdsmønstre og skikker som rådet grunnen. Slike 

endringer tar tid og må ha fortsatt gjennom perioden frem mot år 1300, og også etter den. 

Dessuten var ikke den europeiske katolisismen statisk gjennom middelalderen, men ble 

gjenstand for nye ideer og strømninger som deretter kunne få innpass også i Norge gjennom 

den allerede etablerte kirken. 

 

I følge Knut Helle i Under kirke og kongemakt var det nettopp i løpet av høymiddelalderen at 

de kristne atferdsvanene, forstått som de ytre formene av katolisismen, slo rot i storparten av 

landet.336 Helle hevder videre at den kristne lære som eneste tillatte religion også må ha satt 

dype spor i befolkningens forestillinger og holdninger, og med det påvirket deres livsførsel.337 

Helle får langt på vei støtte av Sverre Bagge, som i Mennesket i middelalderens Norge skriver 

at kristendommens innførsel til Norge i første omgang var et skifte i ytre skikker og ritualer. 

Bagge legger til at nordmennene også må ha trodd på kirkens budskap ettersom de aksepterte 

de store økonomiske byrdene som ble pålagt dem i løpet av 1100-tallet, men at det utover det 

er lite vi vet om det faktiske innholdet i den folkelige kristentroen.338 De ytre trekkene 

gjennom regler og påbud, ritualer, helligdager og nye begreper som synd, står uansett for en 

markant påvirkning på det norske samfunnet, og at disse i forholdsvis stor grad også 

gjenspeilet seg i det mentale er sannsynlig. Men det var ikke bare menneskene som tilpasset 

seg den nye religionen, religionen måtte også tilpasse seg menneskene. Et tidlig eksempel 

vises i en dispensasjon gitt av pave Alexander III datert til tiden mellom 1161 og 1172, hvor 

det tillates at folk tilhørende erkebispedømmet Nidaros også på søndager og helligdager – 
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foruten de aller største høytidsdagene – får fiske sild når den går under land.339 Eksempelet 

kan virke trivielt, men vitner om den gjensidige tilpasning mellom folk og kirke i møtet 

mellom nye sedvaner, gamle tradisjoner og praktiske forhold. Tilsvarende smeltet gammelt og 

nytt sammen, idet gamle tradisjoner ble tillagt kristent innhold.340 

 

Også sagaene gir antydninger om sosiale endringer. Eksempelvis fremstår sagaen om Håkon 

Håkonsson som mer tilbakeholden overfor bruk av vold og hevnmotiver, sammenlignet med 

sagaer som beskriver hendelsene på 1100-tallet. Dette kan ha sammenheng med litterær 

påvirkning, men det kan også henge sammen med at kirkens bud mot bruk av vold i løpet av 

1200-tallet hadde fått større gjennomslag – to muligheter som for øvrig godt kan forenes. 

Relatert til litterær påvirkning var det også at den høflige formen ”De” brukes i sagaens 

samtale mellom Håkon og Magnus under sistnevntes kroning, en ny tiltaleform som kom av 

kontinental påvirkning.341 Tilsvarende føringer på tiltale finnes i Kongespeilet, hvor det blant 

annet sies at konger og stormenn skal tiltales i flertall. Kongespeilet gir flere eksempler på 

slik høvisk atferd, blant annet at menn som steg foran kongen måtte kaste kappen, ellers løp 

man risikoen for å få det nedlatende stempelet som heimføding.342 Det er naturlig å se 

omtalen av slike atferdsidealer i tilknytning til Håkon Håkonssons ønske om å skape et hoff 

på lik linje med de europeiske. Ettersom kongen ønsket å innføre slike høviske idealer etter 

europeisk mønster, er det overveiende sannsynlig at han også sørget for at de ble tatt i bruk i 

kretsen rundt ham. Det virker dessuten selvsagt at god kjennskap og integrering av slik atferd 

var en klar fordel, nærmest en forutsetning, for både sendebud og diplomater som konge- og 

kirkemakt sendte utenlands – om ikke kunne man føre skam over kongen selv. 

Kongespeilet gir også et innblikk i siste skrik innen hirdmote: ”Seinare pla dei rake seg med 

kinnskjegg på tysk vis, og eg trur knapt at det heretter kjem ein måte som er finare eller høver 

seg betre for kongens menn.”343 Selv trivialiteter som hår og skjegg lot seg altså inspirere av 

de europeiske idealer, men rene kopister var de norske stormennene likevel ikke. Til forskjell 

fra deres europeiske motstykker fortsatte nemlig Norges stormenn – både verdslige og 

geistlige - gjennom hele perioden å drive med handel. Til langt ut på 1200-tallet ble det 
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attpåtil ansett som positivt, ”..for det er ofte dei beste menn som vel det” i følge Kongespeilets 

farsfigur.344 Dette stod i kontrast til de europeiske idealene, hvor nettopp handel var noe 

stormenn holdt seg for gode til. Mot slutten av 1200-tallet sank likevel norske stormenns 

involvering i handelen, ettersom utenlandske og særlig tyske handelsmenn i stadig større grad 

tok over. Sverre Bagge mente det er sannsynlig at det europeiske stormannsidealet om ikke å 

drive med handel etter hvert også nådde Norge, og at tyskernes handelsdominans i så måte 

fremskyndet denne prosessen.345 

 

Innvirkning på høyere og lavere sosiale lag 

Man kan stille seg spørsmålet om hvor stor innvirkning kontakten med utlandet hadde på de 

lavere sosiale lag, sammenlignet med landets elite. De skriftlige kildene peker klart i retning 

av at innflytelsen i fremste rekke berørte samfunnets øverste grupper, ettersom det er nettopp 

eliten disse kildene for det meste fokuserer på. Men finnes uansett flere grunner til å tro at 

stormennene faktisk var de som i sterkest grad ble preget av den europeiske innflytelsen. En 

faktor som spiller inn er at det var i de øvre sjiktene av samfunnet vi finner flertallet av 

utenlandsreisende, noe vi kommer tilbake til. En annen faktor var den sterke rollen litteratur 

spilte i innføringen av ny kunnskap og nye ideer. Bøker var kostbar vare som de færreste 

hadde tilgang til, og skulle de likevel være så heldige å få tak i en bok var det antagelig ikke 

mye de fikk ut av den ettersom de aller færreste var i stand til å lese. I følge Sverre Bagge er 

det anslått at 10 % kunne lese i Nederland og Frankrike i senmiddelalderen, og for Norge i 

høymiddelalderen var tallet på lesekyndige trolig langt lavere.346 Den kunnskap og kultur som 

ble formidlet gjennom litteratur må derfor først ha nådd den ypperste elite, samt gruppene av 

klosterordenenes lesekyndige munker. Litteraturens inntreden i Norge kan derfor ha bidratt til 

å øke skillene mellom det gryende aristokratiet og det store flertallet av landets befolkning. At 

det var eliten av geistlige og verdslige som stod i spissen for utenlandskontakten, førte også til 

at vidt forskjellige impulser som ideer, atferdsidealer, kunst og mote først nådde dem. 

Småbonden fra Telemark var på sin side neppe like opptatt av verken tyske barberingstrender 

eller fransk etikette, om han i det hele tatt hadde kjennskap til den slags. 
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Upåvirket av kontakten med utlandet var det store flertall av folket likevel ikke, og 

arkeologiske funn av blant annet keramikkgryter har allerede blitt nevnt som et eksempel på 

at også innretninger til hverdagslig, allmenn bruk kom til landet. Men det største utslaget for 

folk flest stod trolig kirken for, ikke minst på det mentale planet. Kirkens lære rettet seg mot 

hele befolkningen og må også ha preget dens lavere sosiale lag, hvor den nye religion og 

morallære blandet seg med gamle forestillinger og tro. Den omfattende byggingen av 

steinkirker landet rundt innebar dessuten at også vanlige folk fikk nærkontakt med de 

europeiske strømninger, gjennom romansk og senere gotisk kunst og arkitektur. Endringene i 

statlig administrasjon og rettsvesen ble nok også lagt merke til, ettersom de kunne få følger 

for store deler av befolkningen gjennom blant annet skattepolitikk, rettslige oppgjør og straff. 

Videre fikk både fattige og rike nordmenn som i løpet av perioden reiste innenlands stifte 

kjennskap med innretninger som tidligere var forbeholdt reisende på kontinentet: Sælehus 

fikk bevertning og beskyttelse fra konge- og kirkemakt, hospitaler for pilegrimer kom til 

under Magnus Lagabøte og taverner og opprettelser av vertshus med servering av mat og 

drikke etter tysk mønster ble vedtatt under kong Eiriks og hertug Håkons styre mot slutten av 

1200-tallet.347 Også byenes drikkestuer som tyskerne førte med seg i løpet av 1100-tallets 

siste halvdel ble brukt av folk fra mange sosiale lag. Sverre-sagaen nevner både kongens egne 

menn, bymenn, kjøpmenn og huskarer blant de berusede gjestene.348 

Et gjennomgående trekk i mange av de ovennevnte eksemplene, er det at den europeiske 

innflytelsen først når overklassen av norske verdslige og geistlige og at det er via disse 

gruppene innflytelsen når landets øvrige befolkning. Antagelig var dette det generelle 

mønsteret. En viss direkte påvirkning fant likevel også sted, for selv om det store flertallet nok 

forble såkalte heimfødinger var også nordmenn tilhørende de lavere sosiale lag å finne på 

utenlandsferd. Det kunne være gjennom deltagelse i stormenns hærstyrker, gjennom 

kollektive handelsforetak eller som pilegrimer drevet av både fromhet og eventyrlyst. 

Dessuten viser også spor av vanlige hus og hustufter, samt allmuens klesdrakter, spor av 

utenlandsk innflytelse. Sverre Steen viste til eksempler som veggmalerier og kaminer av 

uthugget stein, mens Øystein Ekrolls undersøkelse av arkeologiske spor blant annet viste til 

hustufter lengst nord i landet som vitner om både norsk, samisk, russisk og finsk 
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påvirkning.349 Det er derfor rimelig å anta at hele befolkningen ble påvirket av kontakten med 

utlandet, men påvirkningen varierte stort både i styrke, grad av direkte påvirkning og ikke 

minst hvilke utslag den fikk for ulike sosiale grupper og landsdeler. 

 

Utenlandsreisende og besøkende 

Så langt i dette kapittelet har mediet for innflytelsen fra utlandet stort sett vært beskrevet som 

kontakten med utlandet, uten at det har vært nærmere spesifisert om det dreier seg om kontakt 

formidlet av norske utenlandsreisende eller utenlandske besøkende i Norge. I dette ligger det 

en erkjennelse av at det var et samspill mellom de to faktorene, og at det i de aller fleste 

tilfeller er svært vanskelig å si noe om hvilken faktor som har hatt den største innvirkningen. I 

noen tilfeller virker det likevel ganske tydelig hvilken faktor som har gitt de største bidragene. 

For eksempel ble klosterordenene som var så viktige for blant annet innføringen av skriften til 

Norge høyst sannsynlig etablert av utenlandske munker, økningen i tysk innflytelse gjennom 

1200-tallet og senere samsvarer med den tiltagende tyske handelsdominansen, og de mange 

likhetene mellom domkirken i Stavanger og en rekke engelske katedraler er så omfattende at 

det muligens stod engelske byggmestere bak arbeidet.350 At utenlandske besøk og opphold i 

Norge hadde en sterk betydning for kulturutvekslingen kan det derfor ikke være tvil om. Men 

det betyr ikke at de reisene nordmenn selv utførte var uten betydning, for det finnes også 

eksempler som tydelig taler i motsatt retning. Et av dem er sammenfallet mellom erkebiskop 

Øysteins retur fra eksilet i England i 1183 og den påfølgende endringen fra romansk til gotisk 

byggestil på Nidarosdomen. Derfor kan det heller ikke være tvil om at også norske 

utenlandsreisende hadde en innvirkning på hjemlige forhold. 

Det er mer enn bare konkrete eksempler som kan brukes til å begrunne at også nordmennenes 

reiser spilte en viktig rolle. Det var i fremste rekke engelskmenn og tyskere, samt andre 

nordiske folk og til en viss grad flamlendere som besøkte Norge. Besøk fra de øvrige delene 

av Europa var sjeldnere, og derfor var det i hovedsak reisende nordmenn som besørget 

kontakten med disse områdene. For eksempel har vi relativt få eksempler på franske 

besøkende, mens vi vet at det gikk en jevn – om enn liten - strøm av norske studenter til 
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læringssentra som Paris og Orleans.351 Disse vedlikeholdt ikke bare kontakten med Frankrike, 

men fikk i ettertid ofte viktige og innflytelsesrike posisjoner som gjorde dem til viktige 

bindeledd mellom norsk og europeisk kultur.352 Møtet med store kultur- og religionssentra 

som Roma må også ha gjort sterkt inntrykk på nordmennene. Her kom man i direkte kontakt 

med Europas åndelige ledelse, noe som må ha vært av stor betydning med tanke på den 

norske kirkens makt og innflytelse i hjemlandet, og samtidig en mengde andre folkeslag som 

til enhver tid var å finne på slike steder. At nordmenn selv dro ut sørget derfor for at et større 

mangfold av impulser nådde hjemlandet og at nye strømninger raskere nådde frem. Ikke minst 

sørget det for en sterk kontakt med Europas religiøse ledelse – noe som i seg selv må ha vært 

viktig for den religiøse påvirkning hjemme i Norge. Til sammenligning ville en kontakt med 

Europa kun besørget av utenlandske besøkende ført til større ensidighet og en innsnevring av 

de påvirkninger som nådde frem. 

Nordmennene var dessuten et lærevillig folkeslag, om man skal tro kildene. ”I Saksland er 

folket fint og velseda, og nordbuarane tek der opp mykje dei kan endra på hjå seg” konstaterer 

Niklas Bergsson i hans guide for pilegrimsreisende til Jerusalem.353 I Kongespeilet er det 

faren som formaner sønnen om å minnes de vonde skikkene til advarsel, men han skal også 

venne seg til alle gode skikker til nytte for både ham selv og alle som vil lære av han.354 Hvor 

lærevillige nordmennene var i realiteten er det vanskelig å si noe sikkert om, men noen 

kulturrelativister var de ganske sikkert ikke: Beundring for noen folkeslags skikk og bruk 

kunne finne sin motsats i avsky for andre og mer fremmede skikker. Slike kilder peker uansett 

i retning av ytterligere to faktorer som underbygger relevansen av nordmenns utenlandsreiser. 

Det ene er at de på nært hold fikk oppleve andre kulturers skikk og bruk på den aktuelle 

kulturens egne premisser, ikke i en nedtonet utgave gjennom utenlandske besøkende. Det 

andre bygger på det enkle faktum at nordmennene ved gjenkomst normalt ble værende. Vel 

hjemme kunne de over tid og med god kjennskap til eksisterende norske forhold spre de 

lærdommer og holdninger de eventuelt hadde tilegnet seg i utlandet. Derfor spilte trolig 

utenlandsreisene den aller største rollen når det gjaldt spredningen av skikk og bruk, tanker og 

holdninger: Teknologi kan forholdsvis lett læres bort og videreføres, mens mentalitet og 

atferd normalt kun kan endres over tid. 
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Konklusjon 

Det er vanskelig å se utviklingen i Norge i perioden 1150 – 1300 isolert fra den samtidige 

utviklingen i Europa. Ankomsten av europeiske klosterordener spilte en viktig rolle i det de 

både innførte skriften til landet og klargjorde grunnen for etableringen av det norske 

erkebispesetet i Nidaros midt på 1100-tallet. Med disse faktorene på plass ble det åpnet for en 

strøm av påvirkninger, formidlet av europeere som besøkte Norge og – trolig enda viktigere – 

de norske utenlandsreisende. Den europeiske innflytelsen gjorde seg gjeldende på alle 

områder av samfunnet, hvor den ofte smeltet sammen med norske tradisjoner. Kirke- og 

kongemakt ble tydelig preget av europeisk ideologi og lære, mens fremmede varer og ny 

teknologi ble innført. På det kulturelle planet viste innflytelsen seg gjennom både kunst, 

arkitektur og litteratur, men også gjennom den gradvise endringen av sosiale normer og 

atferdsmønstre.  

Aller størst var den europeiske innflytelsen på landets elite. Det var her man fant størsteparten 

av landets lesekyndige minoritet, noe som gjorde at tanker, idealer og kunnskaper formidlet 

gjennom litteratur kun var direkte tilgjengelig for denne gruppen. Like viktig var det at denne 

gruppen også hadde den mest omfattende kontakten med utlandet, blant annet fordi det var de 

mer velstående som først og fremst hadde ressursene til selv å dra ut. Men heller ikke de 

øvrige deler av befolkningen forble uberørte av endringene. Kirkens lære påvirket alle deler 

av folket og endringer i det kongelige styresettet og rettsvesenet kunne få merkbare 

konsekvenser for de flette. Det er dessuten trolig at deler av de sosiale og kulturelle 

endringene som forekom i det høyere klasser, med tid og stunder også ble fanget opp av folk 

tilhørende de lavere lag av befolkningen. Kort sagt førte dermed kontakten med utlandet til 

omfattende endringer på alle plan av det norske samfunnet og påvirket alle deler av 

befolkningen. Nordmennenes reiser til utlandet spilte etter all sannsynlighet en stor rolle i 

innføringen av disse endringene og påvirkningene. 
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7. Avslutning og konklusjon 

 

Denne oppgaven ble innledet ved å vise til den utbredte tanken om at Norge i løpet av 

høymiddelalderen ble en del av det kulturelle Europa. At dette forutsatte kontakt med øvrige 

deler av Europa er en selvfølgelighet det er umulig å si seg uenig i, men likevel har ferdselen 

denne kontakten må ha bygd på vært merkverdig lite fremtredende i norsk historieskriving. 

Temaet for denne oppgaven har derfor vært å gi et helhetlig overblikk over nordmenns reiser 

til utlandet i perioden 1150 – 1300 slik de fremstår i de bevarte kildene, et tidsrom på 150 år 

hvor nettopp mange av de europeiske trekkene fikk gjennomslag i Norge. For å frembringe 

denne oversikten ble det fremsatt fem hovedproblemstillinger. De tre første av disse var 

forholds konkrete, og bestod av spørsmål om hvem det var som reiste, hvor de reiste hen og 

hvordan ferdselen foregikk. Deretter fulgte et spørsmål om hvilke tanker og holdninger man 

hadde overfor det å reise, og avslutningsvis spørsmål om hvilken innvirkning reisene hadde 

på de hjemlige forhold. 

 

Hvem reiste? 

Spørsmålet om hvem det var som reiste kan det gis like mange svar på som det var reisende. I 

denne oppgaven ble det valgt å besvare spørsmålet ved å dele de reisende inn i seks 

hovedgrupper, basert på hva som formelt sett var motivet deres. Det første av disse seks var 

reiser hvor motivet var nært tilknyttet politiske forhold, etterfulgt av reiser tilknyttet kirke og 

klostre, handelsreisende, pilegrimsreiser og korstog, studiereiser og sendebud. Disse gruppene 

er ikke ekskluderende, da én enkelt person kunne legge ut på flere reiser i løpet av livet hvor 

disse reisene kunne falt inn i flere av de ovennevnte kategoriene. Dertil kommer det at også én 

og samme reise kan falle inn under flere av kategoriene. Pilegrimsreisende supplerte reisen 

med handelsvirksomhet, handelsreisende supplerte ved å bringe bud fra kongen og geistlige er 

stadig å finne på ferd med eller på vegne av kongen.  

Sikkert er det uansett at andelen av reisende var høyest i de øvre sosiale lag, hvor ressursene 

og forutsetningene lå mer til rette for det. Vi vet med sikkerhet at kongen flere ganger la ut på 

ferd med hirden til følge, og ingen geistlig kunne innta erkebispesetet uten først å ha bli viet 

ved pavens kurie. Erkebiskoper og konger stod også bak mye av handelen med utlandet, og 
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selv om de riktig nok ikke selv fraktet sine varer, var det gjerne betrodde stormenn som 

utførte den for dem – det samme var ofte tilfellet med sendebudene som fraktet brev mellom 

Europas verdslige og geistlige elite. Og de – riktignok få – som dro til utlandet for å studere, 

må ha hatt midler til å finansiere både reise og studieopphold.  Selv de pilegrimsreisende vi 

får sikre opplysninger om i kildene tilhørte for det meste de velstående deler av samfunnet. 

Likevel må menneskene tilhørende de lavere sosiale lag ha utgjort en betydelig del av de som 

dro utenlands, kanskje til og med flertallet tatt i betraktning det overveldende flertallet av 

befolkningen de utgjorde. Kildene gir til dels også støtte til en slik tanke. Mest vet vi om 

munkene, som på vegne av klosteret holdt en tett kontakt med klosterordenenes respektive 

moderklostre. Hæren som fulgte kongen de gangene han dro utenlands, bestod for en stor del 

av bønder som ikke evnet å stille med gode våpen slik stormennene kunne. Innstramninger av 

lovverk vitner om at så mange av landets mindre velstående forlot gården sin for å dra på 

handelsferd, at kongemakten opplevde det som et problem. Eksistensen av europeiske 

hospitaler spesielt innrettet mot reisende med norrønt talemål tilsier at strømmen av 

pilegrimsreisende fra Island og Skandinavia må ha vært forholdsvis jevn og omfattende, og 

det er ingen grunn til å tro at ikke flere av disse var norske. Og ikke minst må det tas i 

betraktning at den verdslige og geistlige elite neppe dro på utenlandsferd uten deres faste 

følge av tjenestefolk. I totalen virker det derfor sannsynlig at flertallet av de reisende ikke 

tilhørte landets elite, selv om andelen reisende – og nok også hyppigheten av reisene – var 

langt lavere blant de lavere sosiale lag i befolkningen. 

 

Hvor reiste man? 

Gjennom reisevirksomheten til de ovennevnte grupper ble nordmenn ført til områder spredd 

over hele Europa, fra Grønland i nordvest og kanskje så langt som til Novaja Semlja i nordøst. 

Via de tre hovedrutene vestrvegr langs Europas vestkyst, landeveien sudrvegr gjennom de 

midtre deler av det europeiske kontinentet og elvefarene som utgjorde austrvegr i øst strakk 

reisene seg til Middelhavsområdet, fra Gibraltar i vest til Det hellige land og Egypt i øst. 

Disse to områdene, sammen med Grønland og Novaja Semlja, utgjør en grov ramme for det 

omfangsrike området som nordmenn besøkte. Til England, Island, Skåne, de tyske byene og i 

noe mindre utstrekning Flandern dro norske kjøpmenn, men handelen kunne også føre de 

reisende til så vidt forskjellige strøk som Afrikas nordkyst utenfor den kristne sfære man 

normalt forholdt seg innefor, til de baltiske landene, til Hvitehavet i nordøst og Grønland i 
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vest. Også pilegrimene dro langt, om enn ofte i kombinasjon med handel. Tidens mest aktede 

pilegrimsmål var Jerusalem i Det hellige land, men også Roma, i økende grad Santiago de 

Compostela nordvest i dagens Spania og engelske Canterbury tiltrakk seg de troende. I 

forbindelse med kirkepolitiske anliggende var ferdselen til pavens kurie stor, bevitnet 

gjennom en rekke dokumenter, men kirken stod også bak mye av ferdselen til de oversjøiske 

områdene i Norgesveldet, ettersom bispedømmene her var underlagt erkebispesetet i Nidaros. 

Kongelige anliggender førte nordmenn særlig til England og Skottland, samt de skandinaviske 

nabolandene, men tidvis også til mer fjernliggende strøk som Sicilia og Castilla. Og til 

Frankrike, et av datidens senter for kultur og lærdom, dro munker til deres respektive 

moderklostre, mens unge nordmenn som siktet seg inn mot gode geistlige eller verdslige dro 

til landets klostre og universiteter for å skaffe seg den nødvendige utdannelsen der. 

Samlet sett fremstår England, samt de øvrige norrøne områdene, som de hyppigst besøkte 

områdene i utlandet, i begge tilfeller med en ferdsel som bunnet i en stor variasjon av 

grunnleggende motiver. Disse følges av Roma, Frankrike og de tyske byene, hvorav 

kontakten med førstnevnte i fremste rekke handlet om religiøse og kirkepolitiske motiv, 

Frankrike av årsaker knyttet til klosterordener og utdanning, og Tyskland av hensyn til 

handel. Gjennom ferdsel til disse og andre reisemål, samt områdene man passerte på veien dit, 

kom de norske reisende i kontakt med alle deler av det kristne Europa. 

 

Hvordan reiste man? 

Når det gjelder hvordan reisene ble utført, både i forkant og underveis, var forholdene den 

gang naturligvis langt annerledes enn i dag. Ikke minst kunne forberedelsene være 

omfattende, avhengig av både reisens varighet og mengden hjemlige forhold som måtte 

ordnes. Vanlige forberedelser inkluderte anskaffelse av pass og leidebrev som skulle sikre 

trygg ferdsel, besørging av forvaltningen for hjemlig eiendom og familie, nedskriving av 

testamenter i tilfelle dødsfall i løpet av reisen, planlegging av reiserute og transportmiddel og 

ikke minst finansiering av reisen. En naturlig følge av dette var at forberedelsene må ha vært 

langt mindre omfattende for de fattigere delene av befolkningen, hvor mindre av materiell art 

knyttet dem til hjemstedet. For stormenn tok derimot planleggingen lang tid, og det ser ut til 

at det var vanlig å begynne forberedelsene på høsten, for så å dra ut på vårparten når klima og 

værforhold tillot det. 
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For selve reisen ble tre hovedtyper av fremkomstmidler brukt. Vanligst var det å ferdes over 

kontinentet til fots, som for det store flertallet av befolkningen var den eneste reisemåten man 

hadde råd til. Å gå på vannet fremstod nok likevel som vanskelig for de fleste, noe som gjorde 

bruken av skip nødvendig om ferden gikk andre steder enn til nabolandene. Dette var også det 

mest aktede fremkomstmiddelet for stormenn, men også de mindre velstående kunne komme 

seg over havet ved å tinge plass på skipet, enten gjennom betaling eller ved å bli en del av 

mannskapet for reisens varighet. Det tredje fremkomstmiddelet var derimot forbeholdt de 

rikeste; hesten. Bruk av hest medførte store utgifter, og for lengre reiser måtte dessuten 

hestene normalt byttes ut underveis. Bruk av hjulet til ferdsel i vogner ser derimot ut til å ha 

vært svært sjeldent. Dette skyldes neppe manglende kunnskap om hjulet, men heller at dårlige 

veiforhold og generelt store vansker med hjulbasert ferdsel gjorde det til et upraktisk 

fremkomstmiddel. 

I kapittelet om selve reisene ble også spørsmålet om tiden det tok å reise tatt opp. Naturlig 

nok kunne ferdsel til havs gi de høyeste hastighetene, mens reiser til fots gikk tregest 

fremover. Det gir likevel lite mening å vurdere slike antatte hastigheter på grunn av en rekke 

forhold som virket inn på hvor lang tid reisene tok. En ting er ytre faktorer som den reisende 

selv ikke kunne gjøre noe med, slik som naturforhold og vær, sykdom og nødvendige pauser. 

En annen ting er at reiser kun unntaksvis ble utført med den hensikt å komme raskest mulig 

frem til målet. I stedet stoppet den reisende gjerne opp for en kortere eller lengre tid, omveier 

ble tatt og severdigheter besøkt. En og samme reisestrekning kunne derfor resultere i vidt 

forskjellige reisetider, noe datidens mennesker også selv var bevisste på.  

 

Mentalitet 

I kapittel 5 ble spørsmål knyttet opp mot tanker og holdninger relatert til reiser tatt opp. Det er 

på dette punktet særlig vanskelig å si noe om det store flertallet av folket, ettersom disse aldri 

kommer til tale i kildene, og en kan bare anta at deler av de holdningene som rådet i eliten til 

en viss grad også var eksisterende i de øvrige delene av befolkningen. Med det sagt ser 

datidens nordmenn ut til å ha hatt en gjennomgående positiv holdning til det å dra utenlands. 

Særlig gjaldt dette for unge menn, for disse var utenlandsreiser som en form for utdanning å 

regne. De hjemmeværende som aldri dro ut, fikk derimot det nedlatende stempelet som dum, 

uvitende og uhøvisk ”heimføding”. Den positive holdningen til det å reise kunne skyldes 
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ønsker om ære og berømmelse, personlig vinning og eventyrlyst. Sistnevnte gir grunnlag for å 

snakke om en form for middelaldersk turisme, hvor opplevelse stod i høysetet. Denne 

”middelalderturismen” ble enten utført ved siden av reisers egentlige formål, men den kan 

også ha vært hovedhensikten med noe ferdselen, da normalt forkledd som pilegrimsreiser. 

Noen form for turisme tilsvarende nåtidens rekreasjonsreiser er derimot høyst usannsynlig, til 

det var reisene for ukomfortable og krevde for mye ressurser. 

Selve reisene ble i de aller fleste tilfeller utført sammen med andre. Dette kan forklares ved 

praktiske årsaker knyttet til blant annet sikkerhet, men i denne oppgaven har det blitt vurdert 

slik at mentale årsaker knyttet til mennesket som en sosial skapning hadde større betydning 

for fremveksten av det kollektive reisemønsteret. Også når det gjelder middelaldermenneskets 

oppfatning av tid er det ulike standpunkt. Standpunktet her er at de ikke hadde en 

likegyldighet til tid, men derimot en stor respekt for de forhold som vær, vind og årstider førte 

med seg. Derfor hastet ikke middelalderens reisende nødvendigvis ut på havet, men prioriterte 

sikkerhet og ventet til forholdene ble gunstige. 

Det har også blitt pekt på et par ulikheter mellom norsk og øvrig europeisk mentalitet i 

tilknytning til reiser. Det ene gjelder fattigdomsidealet, som særlig gjaldt for pilegrimsreiser – 

en pilegrimsreise ble fra kirkelig hold regnet for mer verdifull om den ble utført på asketisk 

vis. At dette idealet fikk et visst gjennomslag også blant Europas adel vitner europeiske kilder 

om, mens norske kilder heller fremmer det storslåtte ved stormenns reiser. Fattigdomsidealet 

synes derfor å ha stått svakere i Norge sammenlignet med andre deler av Europa. Det går også 

et skille mellom norsk og europeisk mentalitet når det gjelder farene relatert til havreiser, som 

ser ut til å ha vært langt mindre fryktet i Norge sammenlignet med det inntrykket europeiske 

kilder gir. 

 

Oppgavens siste kapittel dreide seg om innvirkningen kontakten med Europa hadde på de 

hjemlige forhold. Nevnt i den sammenheng er den organisatoriske utviklingen av både kirke- 

og kongemakt som hang tett sammen med opprettelsen av erkebispesetet i 1152/53, tilførsel 

av nye varer og ny teknologi gjennom blant annet klosterordenene, innførselen av 

skrivekunsten som førte til de første norske litterære sentra, kunst og arkitektur og ikke minst 

påvirkning på atferdsmønstre, idealer og mentalitet fra særlig kirkelig hold. Aller først nådde 

antagelig påvirkningen de øvre sosiale lagene. Det var disse som i størst grad var i kontakt 
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med utlandet og det var i disse kretsene litteratur ble lest, skrevet og oversatt. Kirkens lære 

rettet seg mot alle lag av folket, og de endringene som forekom blant landets elite må ha 

smittet over på de øvrige lag av befolkningen, om enn langsomt.  

Denne innflytelsen var det ikke utelukkende norske reisende selv som stod for, også 

utenlandske besøkende i Norge førte med seg kulturimpulser og teknologi fra Europa. Likevel 

kan det ikke være tvil om at nordmennenes egne utenlandsreiser var av stor betydning. 

Gjennom opphold i utlandet av både kortvarig og langvarig slag fikk de reisende førstehånds 

kjennskap til fremmede skikker og kunnskaper, og impulsene de fikk i møtet med folkeslag 

fra alle Europas hjørner var langt mer varierte og omfangsrike enn om alle kulturimpulsene 

skulle kanaliseres gjennom de forholdsvis få folkegruppene som jevnlig besøkte norske 

havner. Vel hjemme fra sin ferd bidro så de reisende til å bre den nye kunnskapen på en langt 

mer effektiv måte enn besøkende kunne gjort, grunnet deres kjennskap til hjemlige forhold og 

ikke minst gjennom deres varige opphold i hjemlandet. Kulturpåvirkning tar tid, og tid hadde 

de hjemvendte nordmenn nok av.  

Den ytterste konsekvensen av kontakten med utlandet var at Norge ved inngangen til det 14. 

århundret var blitt en del av det kulturelle Europa, noe det har forblitt frem til den dag i dag. 

En slik konklusjon er ikke ny, tvert om har den blitt fremsatt av en rekke historikere som 

forsker på norsk middelalder. Likevel har det gått over 80 år siden sist noen forsøkte å belyse 

de forholdene som lå bak kontakten og muliggjorde den – ferdselen. Forhåpentligvis kan 

denne oppgavens oversikt over norske utenlandsreiser i perioden 1150 - 1300 bidra til å 

belyse et felt som i altfor lang tid har vært lite berørt av den historiske diskurs. 
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