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Sammendrag 

 

Denne oppgaven ønsker å belyse erkebiskop Øysteins rolle som regissør av kroningen av 

Magnus Erlingsson i 1163/64. Min tese er at erkebiskopens og kuriens rolle i planleggingen 

av kroningen er blitt nedvurdert, og følgelig at det har blitt festet for stor lit til sagaenes 

fremstilling av opptakten til kroningen.  

Sagaene Fagrskinna og Heimskringla forteller om en avtale mellom erkebiskop 

Øystein og Erling Skakke, som styrer i sin sønn kong Magnus’ sted, hvor Erling gir Øystein lov 

til å heve sølvøretaksten, mot at Kirken kroner Magnus. Samtidig har sagaene tilfeldigvis 

også plassert landets biskoper og en pavelig legat, Stephanus av Orvieto, samme sted, i hhv 

Trondheimen (Fagrskinna) og Bergen (Heimskringla). Det virker ikke videre sannsynlig. Det 

har også norske historikere tatt innover seg, og en tar det for gitt at det sagaenes 

avtaleresyme er et litterært virkemiddel fra sagaenes forfattere. Likevel har en ikke kommet 

med noen andre forslag til hvordan planleggingen av kroningen har foregått. En har enten 

støttet seg til sagaenes gjengivelse, med deres mangler, eller unnlatt å ta stilling emnet.  

 Oppgaven er delt opp i et grunnlagskapittel (kapittel 2), hvor jeg hovedsakelig ser på 

Kirkens maktøkning på 1150-tallet, et analysekapittel (kapittel 3) hvor jeg tester tesen i lys av 

aktuelle kilder, og et sammenlignende kapittel (kapittel 4) som ser på Sverres kongedømme, 

hans forhold til erkebiskopene og linjene mot Håkon Sverresons kirkeforlik i 1202, og 

hvordan det kan være med på å kaste lys over min tese.  

 Jeg konkluderer i denne avhandlingen med at kroningen i 1163/64 ikke var en tilfeldig 

hendelse fremprovosert av en økning av sølvøretaksten fra erkebiskopens side, men et 

produkt av planlegging som bør trekkes tilbake til erkebiskop Øysteins samtaler med paven 

under hans palliereise rundt 1160, og kanskje enda lenger - helt tilbake til Inge Haraldssons 

kongedømme på 1150-tallet.  
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Forord 
 

Du sitter nå med et eksemplar av min mastergradsavhandling i dine nyvaskede hender. 

Hurra! Det er meg en sann fryd å få presentere mitt arbeid med middelalderkirken på 1100-

tallet, en oppgave jeg har jobbet med over tre semestre som den siste delen av min 

lektorutdanning. 

Temaet høres kanskje i overkant tørt ut? Vel, det er det ikke. Så den tanken kan du 

slå fra deg med en gang. Sagalitteraturen og vår middelalderhistorie – vår gullalder er det 

visst noen som referer til den som – bugner av intriger, maktkamper, strategiske avveininger 

og vold. Denne fordums tiden står verken tilbake for dagens realpolitiske maktspill, eller for 

en god episode av Dallas, Sopranos, eller Hotel Cæsar. Med andre ord kan middelalderen 

være meget underholdende. Jeg har nok alltid vært frelst.   

Selv om denne oppgaven bare tar for seg en liten del av middelalderen, de femti 

årene fra 1152 til 1202, inneholder den nok materiale til å fylle flerfoldige bøker og 

avhandlinger. Jeg har her bare hatt mulighet til å ta for meg noe. En slags skraping i 

overflaten. Ikke ideelt, men oppgaven kan fungere som en inngangsportal for meg – eller 

andre – til videre forskning på et emne som har engasjert norske historikere i 200 år, nemlig 

forholdet mellom Kirken og Kongemakten.  

Jeg vil gjerne få takke alle som har vært en del av denne oppgaveskrivingsprosessen. 

Først og fremst gjelder det min veileder Jon Vidar Sigurdsson, som jeg vil takke for god 

veiledning og kritiske spørsmål både til innholdet og strukturen. Han har også hatt svampen 

og turtlewaxen klar i tilfelle jeg skulle finne på å ligge på latsiden. Takk! Mine medstudenter 

fortjener også en stor takk og varme tanker. Spesielt Silje, Marie og Henrik har vært gode å 

ha i samtaler om masterskrivingens laster og braster. Jeg ønsker dem alt godt på veien! 

Sånn. Da var noen nevnt, mange glemt. Beklager til alle dere andre, dere er flotte dere også, 

og dere har alle indirekte vært en del av prosessen i form av bidrag til min velvære.  

Jeg vil tilslutt takke min samboer Anne. Som den flotte norsklæreren hun er har hun 

kommet med gode språklige og strukturelle forslag, og som det flotte mennesket hun er har 

hun holdt ut med rot, notater og bøker som har ligget slengt rundt i leiligheten i tide og 

utide. Du er flott!  

Lars Hvaal, 29.04.2011, Oslo 
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1. Innledning og tese 
 

Den norske kirken opplevde på 1100-tallet en massiv vekst i form av antall kirker, økonomisk 

og politisk makt. Ved utgangen av 1000-tallet var Kirken avhengig av bønder, kongemakt og 

lokalmiljø. Den var løselig organisert, og de kirkelige sedene var blandet med lokale og 

regionale skikker. Ved inngangen til 1200-tallet, nærmere bestemt 1202, så Håkon Sverreson 

seg nødt til å slutte fred med Kirken etter råd fra sin far Sverre Sigurdsson. Sverre hadde hatt 

en pågående konflikt med biskoper og erkebiskop i over to tiår. Det er et langt steg fra å 

være avhengig av lokal og regional verdslig velvilje, til å være en institusjon som 

Kongemakten så seg nødt til å slutte fred med.  

Denne oppgaven ønsker å belyse og eventuelt revidere, en allerede mye omtalt 

periode i norsk historie – 1160-tallets norske politiske klima. Min tese er at kirkens rolle som 

politisk pådriver og regissør, personifisert av erkebiskopen, har blitt tonet ned i det politiske 

spillet på starten av 1160-tallet. I alle de sentrale kirke- og rikspolitiske hendelsene i slutten 

av det nevnte århundret har Kongemakten blitt omtalt som regissør og pådriver, enten alene 

eller også i samband med kurien i Roma. Jeg ønsker derfor å teste om erkebiskopen i Nidaros 

hadde en langt mer fremtredende plass i planleggingen og utførelsen av den viktigste norske 

politiske begivenheten på 1100-tallet – overgangen til et enekongedømme ved kroningen av 

Magnus Erlingsson i 1163/64. Kongemakten – med Erling Skakke som riksstyrer for sin sønn 

Magnus – har av sagaene fått mye av æren for den første pavelig velsignede kroningen i 

kongeriket Norge. Både Heimskringla og Fagrskinna beskriver en hestehandel hvor 

erkebiskop Øystein ville ha innfridd sitt sølvørekrav, hvorpå Erling kun går med på dette hvis 

erkebiskopen kroner hans sønn til konge, til tross for at han ikke var kongssønn slik han 

måtte være ifølge sedvane. Kan vi sette så stor lit til sagaene, som ble skrevet flere tiår etter, 

at vi tar dette for gitt? Eller er min tese som sier at kroningsinitiativet kom fra Kirken, enten 

fra erkebiskopen eller kurien, mer sannsynlig? 

 

Den norske kirken, med erkebiskopen i spissen, hadde ikke fått igjennom så mange av sine 

reformkrav siden opprettelsen av erkebispesetet. Dette kan skyldes to ting: Kravene som ble 

slått igjennom under opprettelsen av erkebispesetet var kun på flyktig papir i svevende 

termer, og ikke noe som en kunne regne med å få igjennom; eller at striden mellom 



10 

 

kongsbrødrene og/eller landsdelene ikke gjorde det mulig å få igjennom for eksempel 

endringen av gaveretten som en regner med ble bestemt på riksmøtet i 1152/53. En 

blanding av disse to er selvfølgelig også mulig. Jeg tror den andre grunnen – mangelen på ro i 

riket – var hovedårsaken til at Kirken ikke fikk satt sine tilegnede innrømmelser ut i live. 

Dette var uten tvil med på å utvikle et ønske om fred og ordnede forhold i riket, slik at Kirken 

både kunne fortsette sin utvikling, og få igjennom de innrømmelsene de hadde fått i 

1152/53. Kan en kroning – og en overgang til enekongedømme – ha vært løsningen for 

erkebiskop Øystein Erlendsson? Tesen er på kollisjonskurs med den rådende oppfatningen 

hos de fleste historikere, som enten har satt sin lit til sagaenes fremstilling av opptakten til 

kroningen, eller unnlatt å ta stilling til problemet. Sagaene, Fagrskinna og Heimskringla, gir 

inntrykk av at det er Erling Skakke som legger frem forslag om kroning som gjenytelse for 

økning av sølvøret som erkebiskopen trengte for å bedre metropolittens økonomiske stilling.  

Jeg ønsker over tre kapitler – et grunnlagskapittel (2), et analysekapittel (3) og et 

sammenlignende kapittel (4) – å teste om denne tesen står og at erkebiskopens rolle som 

politisk regissør på 1160-tallet bør oppjusteres, eller om tidligere historikeres analyse av 

kirkens rolle fortsatt bør regnes som sannsynlig.  

 

1.1. Avgrensning 

Oppgaven vil berøre fire historiske aktører delt inn i en geistlig og en verdslig gruppe. De fire 

aktørene interagerer hele tiden i kildene vi har tilgjengelig og er derfor sentrale på hver sin 

måte. Den geistlige gruppen som blir berørt består av den overnasjonale pavestolen, eller 

kurien – med dets ønske om reformering av kirkene i utkantene av Europa – og den 

nasjonale geistligheten – Den norske kirken generelt med kongskirker, lokale kirker, klostre 

og bispeseter, og det nyopprettede erkebispesetet i Nidaros spesielt. Det er først og fremst 

erkebiskopens virke jeg kommer til å følge nærmere, da det er han som figurerer i kildene 

som kongemaktens avtalepartner. Men kirkens regissørrolle, som skal testes i tesen, er 

aktuell på grunn av europeisk kirkepolitikk, og kuriens rolle blir derfor også viktig i denne 

oppgaven. Lokalkirkelige forhold kommer først og fremst til å spille inn i denne oppgaven i 

forbindelse med den politiske frigjøringen fra verdslige stormenn og motstanden mot denne 

frigjøringen. 
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Den andre gruppen oppgaven vil krinse rundt er de verdslige makthaverne, som jeg 

deler i to: Kongemakten og, den noe løsere gruppen, aristokratiet. Aristokratiet er et litt 

flytende begrep og krever derfor en avklaring. I denne sammenhengen definerer jeg 

aristokratiet som de regionale stormenn som var aktører i innbyrdesstridene og den økende 

partipolariseringen midt på 1100-tallet. Stormennene var da gjerne på parti med et 

kongsemne, enten den allerede rådende Kongemakten, eller som støttespillere for det noen 

vil definere som tronkandidater og andre vil definere som opprørsgrupper. Aristokratiet er 

først og fremst interessant i denne oppgaven på grunn av innbyrdesstridenes usikre politiske 

situasjon. Uten at jeg i denne oppgaven skal gå inn på aristokratiets endringer på 1100-tallet 

– et historisk tema som har fremmet uenigheter mellom mang en norsk 1900-tallshistoriker 

– ser det ut til at maktsentralisering og økonomiske endringer kan ha vært med på å fordre 

endringer hos stormannsættene. Situasjoner hvor stormenn steller seg bak barnekonger på 

1100-tallet er så hyppige at vi trygt kan kalle det en tendens. Kongemakten hadde altså et 

nettverk av stormenn som støttet oppunder tronen. Det ser vi hos alle de tre kongene vi 

berører i denne oppgaven. 

Det leder oss over til den aktøren som blir mest berørt i kildene våre fra og om 

perioden: Kongemakten. Kongemakten som institusjon, representert med kongedømmene 

til Inge Haraldsson, Magnus Erlingsson og Sverre Sigurdsson, blir viktig i arbeidet med min 

tese. Inges to brødrekonger vil i denne oppgaven bli nevnt, men ikke bli viet vesentlig plass 

utover å bli nevnt i forbindelse med opprettelsen av erkebispesetet i 1152/53. De øvrige 

kongene, eller tronrivalene, i perioden etter 1152/53 vil bare bli behandlet i den grad de 

faller under begrepet opprørere eller opposisjonsgrupperinger. Etter tronfølgeloven av 

1163/64 skulle dette gjelde alle andre enn de kirkelig støttede kongene.  

Den siste store institusjonen, hvis en kan kalle en uorganisert masse nettopp det, er 

bøndene. De blir i svært liten grad berørt i denne oppgaven, som først og fremst konsentrer 

seg om de verdslige og geistlige makthaverne. At makthaverne likevel var avhengige av 

støtte fra opinionen ligger implisitt, og skatteinntektene var viktig for kongene for å 

opprettholde kampstyrken. Jeg har likevel, for oppgavens omfangs skyld, valgt å ikke ta med 

bøndene og deres påvirkning på Kirken og Kongemakten. Fokuset blir på det storpolitiske 

spillet.  
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Når det gjelder tidsavgrensning blir testingen av tesen en analyse av 1160-tallets politiske 

klima med vekt på Magnus Erlingssons kongedømme og Øystein Erlendssons virke som 

erkebiskop. Kapittel 2 vil ta for seg tidsrommet 1130 til 1160, med vekt på 1150-tallet og 

opprettelsen av erkebispesetet, og blir et viktig grunnlag for analysen i kapittel 3. Jeg synes 

det blir nødvendig å se helt tilbake til 1130 for å få med Kirkens administrative og 

økonomiske vekst, samt den økte kontakten med Europa og europeisk åndsliv. Kapittel 4 tar 

for seg perioden 1177 til 1202, og trekker linjer mellom Sverres kongedømme og 

kongedømmene til Inge Haraldsson og Magnus Erlingsson. De to siste var kjent for sitt 

samarbeid med Kirken, mens Sverre var kjent for sin strid med Kirken, både innenlands og 

utenlands. Det er interessant å se hvordan kong Sverres motstand og kamp leder til 

ekskommunikasjon og senere til et ønske om forsoning, som han på dødsleiet ber sin sønn 

og arvtager Håkon om å gjennomføre. Hva kan det si oss om Kirkens og erkebiskopens 

mulighet til å utøve makt? 

Den geografiske avgrensningen er også flytende. Mitt mål er å belyse Den norske 

kirken og dens økte makt. Men Den norske kirkes kontakt med Europa økte fra 1130-årene 

av, og er gjerne listet opp som en viktig faktor i den nasjonale kirkens økte makt. Forholdet 

til pavestolen, til erkebispesetet i Lund, og til bispedømmene som kom under metropolitten i 

Nidaros må derfor tas opp og vies plass. I min analyse legger jeg til grunn den økte kontakten 

med Europa som en viktig påvirkning på Erkebiskop Øystein og hans ideer.  

Island vil også bli omtalt, men da noe utenfor oppgavens tidsrom, nærmere bestemt 

fra 1220- til 1240-tallet og Snorre Sturlassons forhold til erkebispesetet i Nidaros og til det 

norske kongedømmet, og hvordan det eventuelt påvirket hans historieskriving. 

Vesterhavsøyene Man og Hebridene vil også omtales i forbindelse med at de, noe 

overraskende kanskje, ble innlemmet i den norske kirkeprovinsen, til tross for at både 

erkebispesetet i York og de ferske irske erkebispesetene lå langt nærmere geografisk. 

Erkebispesetet i Lund vil også bli omtalt ved flere anledninger. Spesielt viktig blir det i 

forbindelse med opprettelsen av erkebispesetet i Nidaros, men også opprettelsen av 

erkebispesetet i Uppsala – og sammenhengen med Stephanus av Orvietos legasjon i 1163-

1164 som også var innom Norge – gjør at jeg må vie plass til Lund og dets forhold til den 

tyske keiseren.  
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1.2. Kilder og metodiske utfordringer 

Kildene til perioden 1150-1202 er ikke veldig mange sammenlignet med kildesituasjonen 

100-150 år senere, men den er heller ikke fraværende og den øker også i løpet av den 

nevnte perioden. Det gjelder spesielt de skriftlige kildene: brev, dokumenter, lover og 

sagaer. I tillegg må også arkeologiske kilder nevnes, blant annet ser vi den eksplosive 

økningen i kirkebygg i perioden 1130-1150. De arkeologiske kildene vil ikke være i fokus i 

arbeidet med min tese, da de ikke spiller nevneverdig inn på spørsmålet om erkebiskopen 

som politisk regissør på 1160-tallet. De er likevel verdt å nevne i kapittel 2, hvor jeg viser 

kirkens generelle vekst, og i de delene av oppgaven som omtaler erkebiskopen og kirkens 

økonomiske stilling, med deres uttalte mål å ta over høgendekirkene som var satt opp i stor 

stil i perioden før 1150. Jeg deler kildene jeg bruker i to, sagaer og dokumenter.  

 

Sagaene kan videre deles i to – i fortidssagaer, som Fagrskinna og Heimskringla, og 

samtidssagaer, som Sverres saga. Det er også de tre nevnte sagaene jeg bruker i min 

analyse.1 Samtidssagaen Sverres saga regner en med er noenlunde presis i sin fremstilling av 

hendelsene i Sverres tidsrom – i alle fall hvis vi ser bort i fra den tidlige og nesten profetisk 

tendensiøse Gryla som omhandler Sverre Sigurdssons vei til Norge og de første årene før han 

fikk ordentlig fotfeste. Til tross for tendensiøsiteten i en samtidssaga som Sverres saga er 

den svært nyttig på grunn av den korte tiden mellom at sagaen ble skrevet og hendelsene 

skjedde, så lenge en har et avklart forhold til sagaens ønske om å fremstille Sverre som en 

utvalgt konge.  

Fortidssagaene Fagrskinna og Heimskringlas fremstillinger av de hendelser jeg 

befatter meg med i denne oppgaven grenser nesten til å være samtidssager. De 60-70 årene 

mellom for eksempel Heimskringla og de hendelsene jeg konsentrerer meg om – 

opprettelsen av erkebispesetet og kroningen av Magnus Erlingsson – gjør det mulig for 

Snorre å ha relativt sikre kilder til hendelsene, til og med førstehåndsberetninger. I Ecclesia 

Nidrosiensis skriver Lars Boje Mortensen og Else Mundal i sitt bidrag Erkebispesetet i Nidaros 

- arnestad og verkstad for olavslitteraturen, at mange av kildene til Fagrskinna og 

                                                                 
1
 Det manuskriptet vi har av Morkinskinna stopper ved Inge og brødrene, og omhandler derfor bare en liten del av min 

periode. Den har også omtrent samme ordlyd som Snorre når det gjelder opprettelsen av erkebispesetet og besøket fra 
kardinal Nicolaus. De fleste historikere regner med at Snorre og forfatteren av Fagrskinna har hatt Morkinskinna foran seg i 
sine arbeid, og jeg har ikke brukt den til annet enn gjennomlesning. 
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Heimskringla kan føres tilbake til et trøndersk litterært miljø på 1100-tallet, i eller rundt 

erkebispesetet.2 Det kan derfor tenkes at dette miljøet også har hatt påvirkning på flere 

deler av de to sagaene, men det gjelder sannsynligvis sagaenes eldre historier. For eksempel 

må vi anta at det for begge forfatterne har vært flere kilder å ta av, for eksempel må det for 

Snorre ha vært naturlig å bruke sin fosterfar Jon Loptsson som kilde, da han ifølge Snorre 

selv var i Bergen under kroningen av Magnus Erlingsson. Snorre må ha hatt en mengde kilder 

å ta hensyn til i sin skriving. Likevel, Snorre omtaler selv sitt verk som selektivt angående hva 

som er med, hvor han har valgt ut det han syntes spilte en rolle. Selv om dette også er 

nødvendig i en samtidssaga, har Snorre helt sikkert sittet på langt flere kilder og ulike 

beretninger om hendelsene. Det gjør Heimskringla absolutt til en fortidssaga, hvor en må 

være svært påpasselig med vurderingen av sannhetsgehalten i fortellingene. Snorre har 

åpenbart tatt seg litterære friheter, noe vi skal se i arbeidet med tesen og kroningsavtalen 

mellom Erling Skakke og Øystein Erlendsson.  

Skillet mellom å bruke sagaene som levninger og sagaene som beretninger blir 

essensiell i min oppgave. Det er naturlig å se på hvordan Snorre omtaler Kirken, og hvor lite 

han omtaler den. Den er omtrent ikke nevnt, bortsett fra ved opprettelsen av erkebispesetet 

og hestehandelen mellom erkebiskop Øystein og Erling Skakke. Med tanke på hvor viktige de 

to hendelsene er, og hvor mektig Kirken må ha fremstått allerede da, er det besynderlig at 

Snorre ikke finner mer plass til Kirken og dens samarbeid med Kongemakten. Til dette kan en 

innvende at Heimskringla er en saga om Norges konger, og ikke om norsk kirkehistorie, og 

det er i og for seg en logisk innvending. Det var ikke Kirken som var hovedaktøren i noen av 

sagaene. Likevel har erkebiskopen på 1160-tallet vært mer involvert enn det den spede 

omtalen i Magnus Erlingssons saga tilsier. Det kan derfor være veldig fruktig å lese sagaen 

som en levning, og se på tidsrommet Snorre skrev i. Han var blant annet i strid med den 

norske erkebiskopen. I tillegg må han ha skrevet for et norsk publikum, noe som 

sannsynligvis har gjort sagaen birkebeinervennlig, eller kanskje også birkebeinerinspirert? Alt 

dette kan ha virket inn på Snorres omtale av Kirken, og følgelig også på historikeres 

oppfatning av erkebiskopens virke på 1160-tallet. Norske historikere er kanskje skjønt enige 

om Heimskringlas mangler som berettende kilde, men den blir likevel brukt som nettopp 

beretning stadig vekk. Har en vært for lite kritisk til bruken av sagaen? 

                                                                 
2
 Mortensen & Mundal, 2003, s. 376 
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Den andre kildegruppen jeg benytter meg av er dokumenter – brev og lover. De som står 

sentralt i min analyse av tesen er Canones Nidrosiensis, en samling av kirkerettslover med 

omstridt opphav og opphavstidspunkt; Tronfølgeloven – loven som slår fast 

enekongedømme i Norge, knyttet til kroningen i 1163/64 av alt som kan krype og gå av 

norske historikere; Magnus Erlingssons kroningsed, hvor Magnus sverger trofasthet til landet 

og til den katolske kirke, og som også er knyttet til kroningen; og Magnus Erlingssons 

privilegiebrev til Den norske kirke hvor Magnus overdrar tronen til Olav den hellige og 

underkaster seg han, samt gir flere mindre privilegier til erkebispestolen og stadfesting av 

gamle privilegier, som for eksempel avkall på kongelig investitur. Dokumentet har vært 

svært omdiskutert og flere har hevdet at det er snakk om en forfalskning. I dag er de fleste 

enige om at brevet er ekte, men dateringen av brevet er fortsatt omdiskutert. Det vil si, det 

diskuteres ikke i så stor grad lenger, men tidligere historikere har ikke blitt enige.  

De tre siste kildene – tronfølgeloven, kroningseden og privilegiebrevet – kan alle 

knyttes til Magnus Erlingssons kongedømme og til Øystein Erlendssons tid som erkebiskop. 

Erik Gunnes påstår sågar i sin bok Erkebiskop Øystein fra 1995, at han meget vel kan være 

opphavsmannen til alle de fire dokumentene. Det gjør dokumentene meget sentrale i mitt 

arbeid med tesen, og de kan si mye om forholdet mellom Kirken og Kongemakten. Jeg har på 

bakgrunn av tidligere historikeres arbeid med dokumentene prøvd å tidfeste dem, og 

plassere dem inn i konteksten av min oppgave der det er naturlig. De vil bli utførlig omtalt, 

sammen med Canones Nidrosiensis, i kapittel 3.  

De eldste lovene kan også si oss en del om Kirkens stilling. Det at endringen i 

gaveretten, slått fast av Nicolaus Brekespear i 1152/53, ikke ble vedtatt og skrevet ned før 

flere tiår etter er også med å kaste lys over kirkens lovgivende makt. Det kan kanskje fortelle 

oss at innrømmelsene som ble gjort på 1150-tallet ikke nødvendigvis ble fulgt opp, og det 

har da sannsynligvis påvirket erkebiskopens strategi på 1160-tallet. Jeg har ikke viet lange 

avsnitt direkte til lover, bortsett fra tronfølgeloven, men de blir nevnt nå og da i teksten der 

de virker inn på min tese. 

 

Oppgaven blir dels en tolkning av de omtalte kildene, altså dokumentene og sagaene fra 

perioden (Canones Nidrosiensis, Tronfølgeloven, Magnus Erlingssons kroningsed og Magnus 
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Erlingssons privilegiebrev, og samtidssagaen Sverres saga), samt sagaene som beretter om 

hendelsene (Fagrskinna og Heimskringla) og dels en behandling av tidligere historikeres 

arbeid med disse kildene. Begge deler byr på utfordringer.  

Dokumentene og sagaene vil være skrevet i, og tiltenkt til, en annen tid enn vår. Hvor 

mye kan vi oppfatte av de bakenforliggende årsakene? Tolkningene kan bli vide og kan lett 

kollidere når en ikke kjenner avsenderen. Kildebehandling blir derfor min mest utfordrende 

oppgave. Innunder dette faller også den språklige barrieren mellom meg og kildene. Jeg har 

ikke nok kompetanse innen verken latin eller norrønt, eller mulighet til å lære meg dette 

godt nok innen normert tid av en masteroppgave, til å etterprøve tidligere oversettelser av 

kildene jeg benytter meg av. Denne avstanden mellom meg og originalkildene vil alltid være 

uheldig, men ikke avgjørende for oppgavens resultat. Store deler av oppgaven går på å se på 

hvordan tidligere historikere har tolket kildene, og de har enten selv oversatt eller basert seg 

på de samme oversettelsene. Jeg forholder meg med andre ord til den samme teksten så 

lenge jeg bruker de samme kildeoversettelsene.  

Sett bort ifra den språklige barrieren mellom meg og sagakilder, brev og lover 

kommer også den kulturelle barrieren. Her havner diskusjonen rundt hvor forskjellig fra meg 

mennesker på 1100-tallet opplevde hendelser, som for eksempel en kongekroning eller en 

religiøs seremoni. Min empati, utviklet i et mer eller mindre sekulært samfunn, strekker seg 

kanskje ikke langt nok til å kunne forstå et samfunn som var gjennomsyret av religion, i det 

minste ikke godt nok til å kunne fremstille noe vettugt om det? Jeg får bare håpe at min 

interesse for temaet, og det at andre før meg har vært frimodige nok til å ha tolket og synset 

i epoken, er grunn god nok til at også jeg kan komme med noen kvalifiserte tolkninger, 

argumentasjoner og gjetninger om det gitte temaet. Det bringer meg videre til 

historiografien.  

 

1.3. Historiografi 

Opprettelsen av erkebispesetet i 1152/53, Magnus Erlingssons kongedømme, det jeg har 

valgt å kalle Magnus-kildene (kroningseden, tronfølgeloven og privilegiebrevet) og Sverre 

Sigurdssons kongedømme er temaer og dokumenter som er behørig omtalt i norsk 

historieforskning. Forholdet mellom kongemakt og kirke er uten tvil det temaet som har 

opptatt flest norske middelalderhistorikere. Dette er i og for seg ikke så besynderlig, med 
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tanke på de to institusjonenes størrelse og hvor sentrale de er i de rikspolitiske hendelsene i 

høymiddelalderen og følgelig også i kildene. Aristokratiet er for eksempel ikke i nærheten av 

så godt behandlet som de to førstnevnte institusjonene. All denne tidligere behandlingen og 

teorien fører med seg en del utfordringer. Det er krevende å ha oversikt over alle som har 

bidratt litt, og det er vanskelig å ha full oversikt over all forskningen til de som har bidratt 

mye. Historiografiske oversikter er det også mange av, og jeg har hentet inspirasjon til verk 

og historikere jeg har pendlet innom fra et par av disse oversiktene. Knut Helles oversikt i de 

to første kapitlene i Norge blir en stat; 1130 – 13193 er den eldste oversikten jeg har 

benyttet meg av. Den gir et fint, men kort, riss av norske historikeres bidrag til min periode 

frem til ca. 1970. Den neste er Steinar Imsens kapittel – det første kapitlet – i Ecclesia 

Nidrosiensis, Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie som ser på kildene til 

den norske kirkeprovinsen, og hvordan disse har blitt bearbeidet av historikerne. De to 

oversiktene er greie å forholde seg til og viser de lange linjene i norsk middelalderforskning. 

Jeg akter derfor ikke å finne opp kruttet på nytt, og kommer til å referere fra disse to 

samlingene som jeg har hentet mye historiografisk inspirasjon fra.  

 

1800-tallets norske historikere bedrev veldig mye middelalderforskning. De la grunnlaget for 

et stort middelalderhistorisk miljø i Norge. Middelalderen ble sett på som Norges 

storhetstid, Norges gullalder så å si. Norge på 1800-tallet var en ung nasjon med felles konge 

og utenriksvesen med Sverige. Nasjonalromantikk, bønder, sagatid og ønsket om å finne 

røtter i tidligere tider, som viste Norges storhet som nasjon, var derfor dominerende. Det 

samme var antikatolske strømninger som hadde rådet i den sparsomme norske 

historieskrivingen helt siden reformasjonen.4 Dette har naturligvis virket inn på historikernes 

kirkehistoriske fremstillinger.  

Sentrale 1800-talls historikere som P. A. Munch, Rudolf Keyser og Ludvig Daae gjorde 

en stor innsats i å kartlegge og behandle kirkehistorie, kristenrettene og andre 

middelalderdokumenter i Diplomatarium Norvegicum. Til tross for at de var klart lutherske i 

sin holdning – som i dag må sees på som naturlig hvis en ser på hvilken tradisjon og tid de 

skrev i – var deres arbeid fortsatt veldig viktig og gav senere historikere noe å bygge videre 

på. Men gjennomgangstonen i norsk 1800-tallshistoriografi er protestantisk og opptatt av at 
                                                                 
3
 Helle, 1996 

4
 Imsen, 2003, s. 25 
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kirkens angivelige ønske om å vinne makt på bekostning av de andre samfunnsgruppene, da 

spesielt Kongemakten.5  

Etter århundreskiftet og i mellomkrigstiden tar den materialistiske historiskrivingen 

over, og forholdet mellom kongemakt og kirke blir modifisert. Fokuset flyttes over på den 

gjensidige økonomiske og sosiale nytten de to aktørene hadde av hverandre. Men ifølge 

Helle var det fortsatt fokus på kirkens maktkåthet hos sentrale norske historikere som 

Halvdan Koht, Edvard Bull, Johan Schreiner og Andreas Holmsen.6 Disse var – sammen med 

Jens Arup Seip – representanter for en materialistisk historieskrivingstradisjon. Det ble igjen 

nyansert av historikere som Arne Odd Johnsen, Fredrik Paasche, Charles Joys og Olof Kolsrud 

som mente at kirkens ønske om økt innflytelse først og fremst var for å gjennomføre sitt 

politiske program.7 De sistnevnte hørte i følge Steinar Imsen til en mer kulturvitenskapelig 

katoliserende tradisjon i kirkehistoriografien, utenom Kolsrud som plasseres i en mer 

filologisk tradisjon sammen med Lars Hamre og Eirik Vandvik.8 

Frem til i dag har de ovennevnte synene stadig blitt nyansert og utdypet i form av 

avhandlinger som gjorde mer enn å tegne lange linjer i norsk statsdannelse og utvikling. Det 

er grovt sett konsensus om at Kirken vokste fra 1130 og frem til opprettelsen av 

erkebispesetet. Det er også enighet om at erkebiskopen fortsatt var prisgitt kongemaktens 

støtte i politiske saker, og en er enig om at det var et gjensidig avhengighetsforhold som 

begge tjente på i løpet av 1160-tallet og frem til Sverre Sigurdsson entret den politiske 

scenen. Så vidt meg bekjent holder de fleste av dagens historikere seg til tradisjonen om 

Kongemakten som politisk regissør. Det vil si, på 1160-tallet var det Erling Skakke som hadde 

den rollen, i sin sønns sted. De historikerne jeg har brukt mest i mitt arbeid er Arne Odd 

Johnsen, Knut Helle og Erik Gunnes. Dette fordi deres avhandlinger og kirkehistoriske verk er 

de som påvirker min tese i størst grad.  

Johnsen regnes for en av etterkrigstidens store kirkehistorikere, og karakteriserte sitt 

eget arbeid som sosiologisk. Han hadde en europeisk tilnærming i sin forskning på den 

norske kirken.9 Han har tillagt europeiske forhold stor vekt i norske kirkepolitiske hendelser, 

som for eksempel ved opprettelsen av erkebispesetet. Men også den pavelige legats nærvær 

                                                                 
5
 Imsen, 2003, s. 26, og Helle, 1996, s. 30 

6
 Helle, 1996, s. 30 

7
 Helle, 1996, s. 30 

8
 Imsen, 2003, s. 33 

9
 Imsen, 2003, s. 32 



19 

 

ved kroningen av Magnus Erlingsson forklares på en europeisk bakgrunn. Han tar til orde for 

at nærværet var tilfeldig og at målet med legatens reise var Sverige og opprettelsen av 

erkebispesetet i Uppsala. Min tese opponerer mot dette synet og det vil derfor bli behandlet 

mer utførlig i kapittel 3. Hans verk Nicolaus Brekespears legasjon til Norden fra 1945 vil stort 

sett bli behandlet i kapittel 2, men en av excursene i boka, som tar for seg Stephanus av 

Orvietos legasjon i forbindelse med kroningen i 1163/64, vil bli behandlet i kapittel 3.  

Sammen med blant andre Lars Hamre og Charles Joys har Johnsen også vært 

medforfatter i verket Nidaros Erkebispestol og bispesete 1153 – 1953. Jubileumsverket vil 

absolutt bli viet plass i min oppgave, da den kronologisk tar for seg hele min oppgaves 

tidsramme og stort sett alle temaer. Delen rundt opprettelsen av erkebispesetet er riktignok 

en del repetisjon fra hans avhandling fra 1945, men er ti år yngre og derfor verdt å ta med i 

betraktning. Johnsen gir riktignok Kirken skyld i mye av den norske statsutviklingen i det 12. 

århundret, men involverer ikke erkebiskopen i like stor grad i planleggingen som jeg tror han 

var involvert.  

En annen historiker som tillegger Kirken mye av æren for statsutviklingen er Gunnes, 

tidligere dominikanerpater og professor ved Universitetet i Oslo fra 1979.10 Gunnes’ bidrag 

til kirkehistorien er flere og jeg nevner her hans arbeid med klostervesenet, 

doktorgradsarbeidet Kongens ære: Kongemakt og kirke i en tale mot biskopene fra 1971, og 

sin bok om en av denne oppgavens mest sentrale aktører Erkebiskop Øystein fra 1996. I 

sistnevnte bok trekker han frem Øystein som en av de store norske statsbyggerne som på 

grunn av sagatidens medier ikke fikk den skryt han ifølge Gunnes burde hatt. Erkebiskopene 

var ikke konger, og få var helgener. Hvis det ble skrevet noe om dem så har det ikke blitt 

overlevert.11 Gunnes viser i sin bok et veldig positivt syn på Øystein og hans gjerninger, og 

det kan etter min mening av og til skride over i en form for tilbedelse. Alt tolkes stort sett i 

favør av Øystein. Jeg vil likevel gi Gunnes rett i mange av hans antagelser. Men selv ikke 

Gunnes tillegger Øystein en regissørrolle i forkant av kroningen i 1163/64, og han tar heller 

ikke for seg Øysteins palliereise i noen særlig grad.   

Den siste historikeren jeg har benyttet meg mye av er Knut Helle. Helle har produsert 

mye forskning på middelalderhistorie, og han var også redaktør i Aschehougs norgeshistorie, 

og skrev selv bind 3, Under kirke og kongemakt som omhandler perioden jeg skriver om. I 
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 Imsen, 2003, s. 33 
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 Gunnes, 1996, s. 11 
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slike oversiktsverk blir det ikke plass til en dyp analyse av det slag som for eksempel Johnsen 

har i hans nevnte doktorgradsarbeid fra 1945. Det samme gjelder hans verk Norge blir en 

stat fra 1974 som er bind 3 i Handbok i Norges historie, og derfor også kan karakteriseres 

som et oversiktsverk. Det flotte med de nevnte bøkene er at de er godt oppdaterte på den 

historiske forskningen og gir et bredt og informativt bilde over perioden. De er derfor 

særdeles nyttige i en masteroppgave som denne, hvor jeg ønsker å gi en oversikt over et gitt 

emne med en analyse av tidligere historikeres arbeid av emnet. Selv om Helle har gjort flere 

andre forskningsarbeid om perioden er det de to verkene jeg har valgt å bruke på grunn av 

deres brede nedslag. 

Det er flere avhandlinger som sier noe om og påvirker min tese og/eller kilder jeg 

benytter og behandler. Det gjelder spesielt spesialavhandlinger om spesifikke dokumenter, 

da gjerne det jeg kaller Magnus-kildene og Canones Nidrosiensis. Torfinn Tobiassens arbeid 

fra 1964, Tronfølgelov og privilegiebrev, kobler de to dokumentene til en europeisk 

idehistorisk bakgrunn og slår dermed fast påvirkningen Europa hadde på den norske 

Kongemakten og Kirken. Vegar Skånlands avhandling om Canones Nidrosiensis – Det eldste 

norske provinsialstatutt – fra 1969 mener å påvise at Canones Nidrosiensis ikke kan stamme 

fra opprettelsen av erkebispesetet og daterer dokumentet til 1170-årene. Den siste av 

historikerne av forholdsvis nyere dato jeg har benyttet meg av, er Sverre Bagge. Hans 

avhandling Den kongelige norske kapellgeistlighet 1150-1319 fra 1976 har jeg brukt til en 

viss grad for å belyse konges forhold til geistlige og hvordan det påvirket hans forhold til 

erkebiskopen. Også hans bidrag til det tidligere Ecclesia Nidrosiensis fra 2003 tar for seg min 

periode, og kommenterer blant annet Magnus-kildene, Canones Nidrosiensis og Magnus 

Erlingssons regjeringsperiode.  

 

1.4. Oppgavens oppbygning 

For å teste ut tesen vil jeg først – i kapittel 2 – se på kirkens vekst i årene før 1160. For å 

teste en tese hvorvidt Kirken var dypt involvert i kroningen i 1163/64 må en se på 

bakgrunnen og forutsetningene for kirkens maktøkning frem til dette. Jeg vil derfor i kapittel 

2 se på opprettelsen av erkebispesetet i Nidaros i 1152/53, hvem som tok initiativet til en 

opprettelse av en metropolitt og hvilke følger det fikk for Den norske kirken og det generelle 

politiske klimaet i Norge. Dette kapitlet er med på å danne grunnlaget for arbeidet med 
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tesen, som kommer til å være hovedtemaet i kapittel 3. Kapittel 2 kommer ikke til å være en 

lineær historisk fremstilling av perioden 1130-60, men vil ha en tematisk tilnærming. Jeg 

kommer til å bevege meg fra Norge, ut til Europa og tilbake igjen. Den gregorianske 

reformbevegelsen, som hadde påvirket Europa i et århundre allerede med stridigheter 

mellom keiser og pave, er et viktig bakteppe for Den norske kirkens utvikling og vil derfor 

også bli viet plass. Gregorianismen er viktig for å forstå de idehistoriske strømningene som 

rådet i perioden. Strømningene gikk i hovedsak ut på økonomisk og politisk frigjøring fra 

verdslige makthavere. Legasjonen som kom til Norge gjennomførte reformer, i alle fall på 

papiret, av økonomisk og politisk art, som kom til å spille inn på forholdet mellom Kirken og 

Kongemakten utover 1100-tallet. Det er derfor nødvendig for tesen med en rask 

gjennomgang av noen av reformene. Jeg vil også diskutere situasjonen rundt delingen av den 

norske tronen på 1150-tallet, og hvorfor akkurat kong Inge og hans støttespillere allierte seg 

med Kirken. Inge og hans følgesvenner har av tidligere historikere for eksempel blitt omtalt 

som kirkepartiet. Er det tilfeldig at det var nettopp Inge som hadde kirkens gunst?  

I kapittel 3 vil jeg se på Magnus Erlingssons kongedømme. Kapitlet blir en analyse av 

forholdet mellom erkebiskopen og Kongemakten, som endte med kirkelig velsignet kroning 

og innføring av enekongedømmet. Kapitlets hovedfokus vil være å teste tesen om 

erkebiskopen hadde en regissørrolle i forbindelse med planleggingen av den nevnte 

kroningen. En rask gjennomgang av Øysteins Erlendsson Erkebiskops vei til makten blir 

derfor nødvendig. Hans palliereise, som er lite omtalt i norsk historieskriving, kan ha hatt en 

mye større betydning enn tidligere antatt. Er det ikke besynderlig hvis ikke en reise til Roma 

– av en nyvalgt, eller utpekt erkebiskop for en meget fersk metropolitt – ikke har ført til mer 

strategisk tenkning og diskusjon rundt Nidarosprovinsens gjøren og laden, og fremtid? Jeg 

mener det er verdt å drodle litt med noen spekulasjoner – til tross for det spinkle 

kildegrunnlaget – rundt denne reisen og hva som eventuelt ble planlagt her. 

Øystein Erlendsson blir viktig når vi skal diskutere erkebiskopens rolle. Han har 

sannsynligvis stått bak, eller i alle fall vært sterkt delaktig i, utformingen av sentrale kirke- og 

statsrettslige dokumenter, som kroningseden av 1163/64, tronfølgeloven og kanskje også 

Canones Nidrosiensis og Magnus Erlingssons privilegiebrev. De fire dokumentene etter alt å 

dømme skapt i hans periode som erkebiskop, noe som neppe er tilfeldig. Han var uten tvil en 

av 1160-tallets mektigste menn, om ikke den mektigste. Ville en annen erkebiskop utvist den 
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samme styringskraften som Øystein, eller var hendelsene sterkt personavhengige? De fire 

nevnte kildene vil også bli gjennomgått i det tredje kapitlet. Hva er bakgrunnen for de 

nevnte dokumentene og hva kan det si oss om kirkens rolle som pådriver for kroningen? 

Flere sentrale middelalderhistorikere (Erik Gunnes og Knut Helle) regner i dag de fleste av de 

omtalte dokumentene som Øysteins verk, og med det i tankene er det påfallende at hans 

rolle som regissør ikke har vært vektlagt i større grad. De fire kildene, Canones Nidrosiensis 

og de tre andre som jeg vil kalle Magnus-kildene på grunn av at de med sikkerhet er blitt til i 

forbindelse med Magnus Erlingssons kongedømme, blir viktige når jeg skal teste ut tesen om 

erkebiskopens regissørrolle. Til slutt i kapittel 3 vil jeg se på hvordan samarbeidet mellom 

Øystein og Erling Skakke/Magnus Erlingsson virket på de to institusjonene. Hvordan utartet 

samarbeidet seg og hva tjente de respektive på å støtte hverandre? Hadde samarbeidet 

mellom de to institusjonene blomstret i like stor grad hvis Magnus var kongssønn? De 

politiske forutsetningene – et svakt kongedømme – la opp til økt innflytelse for Den norske 

kirken; en Kirke som hadde en øyensynlig god strateg ved roret i erkebiskop Øystein. 

Kapittel 4 vil ta for seg Sverre Sigurdssons vei til makten og hans virke som konge. En 

kan nesten si at Sverre har blitt heltedyrket av tidlige norske 1800-tallshistorikere, som en 

forsvarer av nasjonale interesser mot en grisk internasjonalt orientert kirke. Han var uten tvil 

en konge som var langt mindre lysten på å føye kirkens krav enn hans motstander Magnus 

Erlingsson. Det ble raskt konflikt mellom Sverre og erkebiskopen, som åpenbart var blitt vant 

med å styre mer enn Sverre syntes var rett og rimelig. Det endte i ekskommunikasjon og til 

slutt en bønn til hans arving Håkon Sverresson om å slutte fred med Kirken. Hva var 

annerledes ved Sverres kongedømme og hva sier det oss om kirkens politiske makt når 

Sverre ber sin sønn slutte fred med Kirken? Til tross for at fredserklæringen var vag i 

formuleringene, og at freden ikke kom til å holde for alltid, må vi kunne påstå at det var en 

foreløpig seier for Kirken. Kanskje på grunn av kirkens mulighet til å legge mer langsiktige 

strategier enn en konge som likevel bare kom til å sitte noen år. Kirken hadde større 

kontinuitet enn et dynasti. Dette kapitlet er viktig for å se forskjellen på Sverres og Magnus 

og Inges kongedømmer. Sammenligningen skal være med og belyse kirkens muligheter på 

1160-tallet, og tesen om at Kirken hadde en mer fremtredende rolle en tidligere antatt.  

Til slutt, i kapittel 5, blir det en oppsummering og en konklusjon om hvorvidt tesen 

står eller ei. Er det slik at erkebiskopens makt var så stor på 1160-tallet som jeg påstår? Eller 
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var det Kongemakten som var den ledende makt og pådriver for kroningen i 1163/64, til 

tross for at Magnus Erlingssons kongedømme stod svakt?  
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2. Opprettelsen av erkebispesetet, og Den norske kirkens 

maktøkning i perioden 1130-1160 

 

For å teste min tese om at erkebiskopen på 1160-tallet var arkitekten bak de rikspolitiske 

hendelsene, vil jeg i dette kapitlet ta for meg tiåret før – 1150-tallet. Dette for å vise hvordan 

kirkens maktgrunnlag hadde økt i de to tiårene før 1160-tallet. Kroningen av Magnus 

Erlingsson var ikke en engangshendelse hvor Kirken tilfeldigvis var involvert, men en del av 

en utvikling hvor Kirken som organisasjon – som vi skal se – fikk mer makt, og hadde mer å 

fare med i et rikspolitisk perspektiv. Den bidro for eksempel til fastere partideling og økt 

sentralisering av makten,12 og var derfor sentral i det politiske skiftet som hendte da det 

gamle visitasjonskongedømmet gradvis forsvant og ble erstattet av en kongemakt med 

bedre utbygd statsapparat.  

Kapitlet vil ha en tematisk tilnærming til perioden 1130-60, og kommer derfor til å 

hoppe litt i tid og sted. Jeg kommer til å bevege meg fra Norge, ut til Europa, og tilbake igjen.  

 

Først i kapitlet vil jeg skissere opp hva vi veit om opprettelsen av erkebispesetet i 1152/53,13 

før jeg går nærmere inn på bakgrunnen for opprettelsen, med fokus på strategier og 

initiativer hos henholdsvis norske verdslige makthavere og kurien, samt forholdet til 

naboland som det tyskromerske og danske riket. For å forstå veksten til Kirken, ikke bare i 

Norge, men generelt i Europa, blir det nødvendig med en rask gjennomgang av det 

gregorianske reformprosjektet som lå til grunn for det meste av politikken kurien førte på 

1100-tallet. Opprettelsen må sees på en europeisk bakgrunn, både ideologisk med 

reformprosjektet, og politisk med det dårlige forholdet mellom den tyskromerske keiseren 

og paven. Vi har godt belegg i kildene til å anta at flere norske geistlige – fra 1130-tallet – dro 

til europeiske universitetsmiljøer og fikk opplæring der. De dro da med seg mange av de 

samme ideene som klosterbevegelsen og universitetene hadde. Europa er med andre ord 

viktig når en skal trenge inn i Den norske kirkens utvikling midt på 1100-tallet.  

                                                                 
12

 Helle, 1995, s. 21 
13

 Striden om stadfesting av årstallet er ikke nevneverdig interessant i forhold til min tese, og jeg går derfor ikke til å gå inn 
på den diskusjonen her. 
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I slutten av kapitlet vil jeg diskutere situasjonen rundt delingen av den norske tronen 

på 1150-tallet, og hvorfor akkurat kong Inge og hans støttespillere allierte seg med Kirken – 

og omvendt. Inge Krokrygg og hans lendmenn har av tidligere historikere blitt omtalt som 

kirkepartiet. Er det tilfeldig at det var nettopp Inge som hadde kirkens gunst, og kan en 

trekke paralleller fra Inges kongedømme til Magnus Erlingssons regjeringstid? 

 

2.1. Opprettelsen av erkebispesetet – hva veit vi?  

Både Morkinskinna og Heimskringla har det samme referatet fra hendelsene, og Knut Helle 

antar at de har hatt samtidssagaskriveren Eirik Oddson som kilde begge to. Islendingen Eirik 

Oddson var i Norge i 1150-årene, og om han ikke opplevde hendelsene selv, har han etter all 

sannsynlighet snakket med mennesker som var representert ved opprettelsen av 

erkebispesetet.  

 

”Kardinal Nikolas fra Roma kom til Norge i Haraldssønnenes dager, og paven hadde 

sendt ham til Norge. Kardinalen var vred på Sigurd og Øystein, og de måtte gå i forlik 

med ham. Men han var overmåte vel forlikt med Inge og kalte ham sin sønn. Da de 

alle var forlikt med ham, innrømmet han dem å vigsle Jon Birgersson til erkebiskop i 

Trondheim. Og han gav ham det klede som heter pallium og sa at det skulle være 

erkebispestol i Nidaros ved Kristkirken der Olav den Hellige hviler. Men før hadde det 

bare vært lydbiskoper i Norge.”14 

 

I tillegg til dette blir det fortalt at kardinalen bedret sedene i Norge, samt at han fikk vedtatt 

at ingen mann skulle ha lov til å gå med våpen i kjøpstedene, bortsett fra kongens tolv menn. 

Det blir også fortalt at han var en aktet mann som var godt likt, og at han etter pavens død 

ble valgt til ny pave under navnet Hadrian 4. Kildematerialet fra opprettelsen av 

erkebispesetet er heller labert. Vi veit at elleve bispedømmer ble innlemmet i Nidaros 

erkebispedømme, de seks bispedømmene i Vesterhavsøyene (Grønland, Skålholt og Holar på 

Island, Færøyene, Orknøyene og Man) og de fem norske bispedømmene Nidaros, Bergen, 

Stavanger, Oslo og det nyopprettede (utskilt fra Oslo bispedømme samtidig med 

opprettelsen av erkebispesetet) Hamar bispedømme. Vi veit også at kardinalen 
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 Heimskringla, 1998, s. 301  
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gjennomførte reformer som samsvarte med gregorianismens mål om økonomisk og politisk 

frigjøring. Det skulle betales inn Roma-skatt, på en penning per familieoverhode per år, og 

det ble endringer i gaveretten, som gav muligheten til å gi mye større gaver til Kirken, noe 

som bedret kirkens økonomiske stilling betraktelig.15  

Selv om kildene ikke sier noe eksplisitt om det, regner historikere med at det må ha 

vært en omfattende riksrepresentasjon på dette møtet. Dette fordi de nevnte reformene 

som ble gjennomført også måtte bli vedtatt på de regionale tingene. Senere kilder, som for 

eksempel Håkon Håkonssons stadfesting av kardinalens gaverettsbestemmelser, sier at 

reformene ble gjennomført med kardinalen, biskopene og de tolv viseste menn fra hvert 

bispedømme til stede.16 Arne Odd Johnsen, den norske historikeren som sannsynligvis har 

jobbet mest med opprettelsen av erkebispesetet, antar også at Kongemakten var 

representert, uten at det er nevnt i Håkon Håkonssons stadfesting.  

Det er med andre ord lite vi kan vite med sikkerhet, men det er mye som har blitt 

spekulert i og rundt. Videre skal jeg se nærmere på en del antagelser og stridsspørsmål rundt 

opprettelsen av erkebispesetet, med fokus på to spørsmål som har noe å si for det videre 

arbeidet med tesen – altså erkebispesetets økte makt som gjorde det mulig for erkebiskopen 

å ha en regissørrolle på starten av 1160-tallet. Hvem tok initiativet til opprettelsen, og hva 

endret seg for Kirken og Kongemakten etter opprettelsen?  

 

2.2. Bakgrunnen for opprettelsen 

Det er i dag grovt sett konsensus blant norske historikere rundt bakgrunnen for opprettelsen 

av erkebispesetet i Nidaros i 1152/53. Kuriens Europa-politikk, med frykten for at den 

tyskromerske keiseren skulle få kontroll over erkebispesetet i Lund, og dermed alle dens 

bispedømmer, er trukket frem som den viktigste grunnen. Dette er det enighet om blant 

dagens historikere. Det strides derimot om i hvor stor grad det var nasjonale initiativer bak 

det nye erkebispesetet. Knut Helle konkluderer i sin Norge blir en stat 1130 – 1319 fra 1976 

med at opprettelsen har skjedd i et samarbeid mellom kurien og representanter for kirke og 

kongedømmet i Norge.17 Han mener også i tredje bind i Aschehougs norgeshistorie – Under 

kirke og kongemakt – at det kan synes som om Kirken virket å støtte Inge og hans 
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 Helle, 1995, s. 29 
16

 Johnsen, 1945, s. 134 
17

 Helle, 1996, s. 45 
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følgesvenner, men at det ikke er belegg i kildene til å si at Øystein og Sigurd var imot en slik 

opprettelse. En erkebispestol i Trøndelagsregionen, hvor de begge hentet mye støtte, ville gi 

økt makt til den delen av landet. Han trekker også frem at Øystein ser ut til å ha vært svært 

interessert i å øke kontrollen over Vesterhavsøyene.18 Ved å få de nevnte bispedømmene 

vest i havet under den norske kirkeprovinsen, ville det utvilsomt blitt lettere å utøve kontroll 

og kreve inn skatter fra øyene.  

Arne Odd Johnsen, som hadde for vane å vende seg til Europa når han skulle forklare 

hendelsene rundt opprettelsen av erkebispesetet, slår fast at opprettelsen av et 

erkebispesete var avhengig av et samarbeid mellom en nasjonal geistlighet og kurien. Han 

deler Den norske kirken grovt sett i to, og mener som flere historikere før og etter han, at 

det var en nasjonalt orientert del av Kirken som vendte seg bort fra gregorianismens ideer, 

og en gregoriansk del av Kirken som var positivt til de nye ideene som på 1130-1150-tallet 

må ha ankommet Norge.19 Johnsen tar det også for gitt at det må ha vært et kirkeparti i 

landet som kunne sikre erkebispesetets eksistens.  

Den nasjonalkirkelig rettede geistligheten – som dominerte i starten av det 12. 

århundret – gav neppe et godt grunnlag for kurien til å opprette et erkebispesete i Norge. 

Dette endret seg frem mot 1152/53. Avhengigheten av kongemakt og aristokrati avtok noe 

ved innføringen av tienden under Sigurd Jorsalfare, og kontakten med universalkirkelige 

strømninger tiltok, blant annet ved opprettelsen av klostre på norsk jord som økte på 1130-

tallet, og ved at norske geistlige dro til universalkirkelige sentra i Europa for å studere.20 Vi 

kan derfor konkludere med at sinnsstemningen i Den norske kirken hadde vendt seg mer 

mot Europa i takt med gregorianismens påvirkning. Det er neppe sannsynlig at kurien hadde 

godkjent en opprettelse av en metropolitt i et land med sterke nasjonalkirkelige strømninger 

som opponerte mot reformvennlige krefter. Historikere har derfor antatt at begge 

forutsetningene må ha vært til stede, både en reformorientert del av nasjonalkirken og et 

verdslig kirkeparti, og en har også antatt at disse også har vært vevd sammen.21  

Hvis en ser på kongemaktens muligheter til å utnytte kirkens administrative fortrinn, 

er det meget sannsynlig at Kongemakten kan ha ønsket opprettelsen av et erkebispesete på 

norsk jord velkommen. Statsapparatet var i ferd med å bli bygd ut og utviklet seg i takt med, 
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 Helle, 1996, s. 46 
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og også på grunn av, Kirken. Men vi kan i 1150 fortsatt kalle det norske kongedømmet for et 

representasjonskongedømme, som var avhengig av personlig makt og styring, og som måtte 

reise rundt i landet for å opprettholde kontrollen. Dette var først og fremst på grunn av den 

usikre politiske situasjonen med stadige stridigheter. Det er derfor ikke vanskelig å forestille 

seg at kontrollen over skattlandene i vest må ha vært vanskelig å holde ved like. Flere av 

disse skattlandene lå nærme fremmede kongemakter, da spesielt Orknøyene, Suderøyene 

og Man. Hvis en fikk knyttet disse bispedømmene til seg ved hjelp av et erkebispesete ville 

det naturligvis lette den nevnte kontrollen, og dermed også skatteinnkreving 

 

2.2.1. Nidaros erkebispedømme på en europeisk bakgrunn 

Jeg har tidligere nevnt at det er enighet blant norske historikere om at mye av bakgrunnen til 

opprettelsen av erkebispesetet må sees i sammenheng med kuriens Europa-politikk, både 

politisk og religiøst. Vi har så vidt sett på norske initiativer, og skal i det følgende se på 

kuriens grunner til å skille ut en norsk kirkeprovins fra erkebispesetet i Lund. Dette kan være 

med på å belyse tesen ved å vise hvordan kuriens politikk har påvirket norske forhold.  

 

Den norske kirken ble i den ovennevnte perioden sterkt preget av den kirkelige 

reformbevegelsen som startet på slutten av 900-tallet og starten av 1000-tallet, og som 

hadde sitt høydepunkt under, og sitt navn fra, Gregor VII som var pave i siste halvdel av 

1000-tallet. Reformkirkens kampsaker førte til konflikt med verdslige makthavere på 

kontinentet, som følte at deres interesser og maktgrunnlag ble truet. Kampsakene var først 

og fremst simoni – kjøp og salg av kirkelige embeter; nikolaitisme – ekteskap hos geistlige; 

og å få kontroll over bispevalg – såkalt investitur.22 Den kirkelige reformbevegelsen kom til å 

røske opp i det grepet monarker, stormenn og keisere hadde hatt om Kirken og dens menn 

over lengre tid. 

Reformen påvirket sakte men sikkert – ved hjelp av enkeltpersoner, skoler og ulike 

munkeordener – mer og mer av Vest-Europas kristenhet. Endringer i mentaliteten til kristne i 

middelalderen er naturligvis lettest å følge der hvor den forandrer seg og/eller forfølger en 

bestemt sak. Simoniproblemet er en slik sak, og ble beskrevet av Sylvester II – pave fra 999-
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1003 – som den tids største synd.23 Simonibekjempelse, sammen med 

nikolaitismeproblemet og investiturstridigheter kom til å påvirke kirkens virke på 1000-tallet, 

og det var de samme utfordringene som kom til å spille en rolle også for den norske kirke på 

1100-tallet, og dens forhold til verdslige makthavere.  

 

Reformbevegelsen sprang ikke ut fra områdene rundt pavestolen, men lenger nord på 

kontinentet, hvor usikkerheten var størst og hvor det ikke var like naturlig hvem som skulle 

forsvare Kirken. Cluny-klosteret er et eksempel på de mange klostrene som kjempet for å 

reformere Kirken. Den britiske middelalderhistorikeren Geoffrey Barraclough peker på at 

pavestolen var i ferd med å bli en familiegeskjeft for den til enhver tid sittende fyrsten for 

det romerske dynastiet, da reformbevegelsen ”reddet” den, og at denne reformen startet i 

klostrene nettopp på grunn av at biskopene og paven var for opptatt av, og for sammenvevd 

med, statlige anliggender.24 Motstanden mot reformene kom i starten hovedsakelig fra 

biskoper, som ikke ville endre sin måte å styre på. Fyrster som tok reformene under sine 

vinger, uten at det skal være sagt om det var for politisk vinning eller av religiøs 

overbevisning, var til stor hjelp når reformkravene skulle slås igjennom og spre seg. Kirken og 

kongen hadde felles interesser ved at reformbevegelsen, i alle fall i utgangspunktet, 

tradisjonelt så på kongen eller keiseren som kirkens øverste leder, mens Kirken trengte noen 

til å riste dem løs fra grepet aristokratiet hadde over Kirken og dens anliggender.25 

Samarbeidet begynte etter hvert å slå sprekker, og tankene omkring tyske fyrsters simoniske 

praksis kom til overflaten.  

Reformbevegelsens tanker nådde etter hvert Roma og Paven, som frem til 1030-tallet 

var holdt nede av lokalpolitiske disputter i Roma-området, og som derfor ikke kunne agere i 

forhold til de nye tankene. Paven var for avhengig av støtten fra lokale slekter, slekter som 

han selv gjerne var en del av.26 Henrik III, tysk konge fra 1039, og tysk keiser fra 1046 til 

1056, gikk i 1046 inn og avsatte både den sittende paven og den tidligere paven, og innsatte 

en tysk, reformvennlig biskop, Clemens II, som ny pave. Clemens II satt i ett år før han døde, 

og ble fulgt av tre tyske paver som satt omtrent like kort. Bare Leo IX, som var pave i fire år, 

har satt nevneverdige spor. Han samlet rundt seg reformvennlige menn som var langt unna 
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25

 Barraclough, 1968, s. 70-71 
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romersk fraksjonspolitikk og som derfor gjorde pavedømmet mindre sårbart overfor lokale 

aristokratiske familier og uenigheter disse imellom.27 Han satt heller ikke værfast i Roma, 

men gjorde pavemakten mer synlig ved å krysse alpene flere ganger, holde synoder, løse 

tvister og utlyse dekreter mot simoni og nikolaitisme. Dette til stor forskjell fra praksis hos 

tidligere romerske paver. Pavemakten var i ferd med å utvikle seg til en sterk institusjon 

igjen. Dette førte til bruddet med Kirken i øst, paveskismaet av 1054, på grunn av den 

vestkirkelige pavens forsøk på å hevde seg i Øst-Romerriket.  

På 1000-tallet og utover samlet altså Kirken seg i større grad enn før under paven, 

som et ledd i reformene som utgikk fra kurien. Men etter hvert som striden mellom 

pavemakten og keisermakten utviklet seg, ble det raskt klart at biskopene nord i Europa 

holdt mest med keiseren, delvis fordi en sterk pavemakt var en trussel mot deres 

maktgrunnlag, og dels fordi de fleste biskopene var kongens vasaller.28 Klostrene derimot 

forholdt seg mest til kurien på grunn av at de stadig var i konflikt med de regionale 

biskopene. 

 

2.2.2. Kontakt mellom Norge og Europa 

Historiker Claus Krag karakteriserer perioden 1130-1150 som den store konsolideringsfasen 

for Den norske kirken.29 Det er gjengs enighet blant norske historikere om at klostrene 

hadde mye å si for den kirkelige utviklingen. Det at de første klostrene ble lagt i nærheten av 

bispesetene er blitt sett på som et ønske om å bygge opp et kirkelig miljø rundt bispesetene, 

og dermed gi dem noe av det samme maktgrunnlaget som kirkene og bispesetene rundt om 

i Europa.30 Klosterbevegelsene var energiske i kirkepolitiske saker og hadde med seg tanker 

fra europeisk åndsliv. I tillegg til nyopprettede klostre i Norge, ble geistlige sendt til 

utenlandske universiteter for å studere, og de tok også med seg impulser hjem. Det er disse 

to kanalene som først og fremst var ansvarlige i den idehistoriske brobyggingen mellom 

Norge og Europa. 

De første klostrene dukket opp på starten av 1100-tallet og var benediktinerklostre. 

Nidarholm utenfor Trondheim, Selja i Nordfjord og Munkeliv utenfor Bergen var de tre 
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første.31 Flere klostre dukket opp på 1140-tallet og ble plassert rundt bispeseter for å bygge 

opp et kirkelig miljø rundt disse. Lyse utenfor Bergen, grunnlagt i 1146, Hovedøya i 

Oslofjorden, grunnlagt i 1147, og Munkeby32 ved Levanger. De tre var cistercienserklostre, 

en orden som i motsetning til benediktinerne var enhetlig organisert. Senere kom 

augustinerklostre: Jonsklostret i Bergen var operativt fra 1150-årene, og Olavsklostret i 

Stavanger holdt på fra rundt 1160. Augustinerne var mer løselig organisert enn 

cistercienserne, men var også mer reformivrige. 33 Klostrenes oppgaver var mangfoldige – 

undervisning var bare en av dem. Munkene tok seg også av reisende, pleiet syke, gav mat til 

fattige og kjempet mot onde krefter ved hjelp av bønn, i tillegg til å undervise.34 

Undervisningen ble i Europa tatt over av universiteter og læresteder fra ca. 1140 og utover, 

og som vi skal se i kapittel 3 var det sannsynligvis på ett av disse lærestedene Øystein 

Erlendsson, senere erkebiskop, hadde utdannelsen sin fra.  

En annen forklaring som kan legges til grunnene for den økte kontakten med Europa 

er pavestolens ønske om sentralisering av makten under Roma. Det betydde økt kontakt 

med europeiske utkantregioner som Norden. Dette var nok en av flere grunner til at det ble 

opprettet et eget erkebispesete i Nidaros i 1152/53. Men tidlig på 1100-tallet var ikke den 

norske kirkeorganisasjonen godt nok utbygd til at den kunne forsvare å opprette et 

erkebispesete.  

Sagaene påstår at Sigurd Jorsalfar under sin utenlandstur lovte å jobbe for å opprette 

et erkebispesete i Norge. Her må vi eventuelt bare ta sagaene for god fisk. Men det vi vet er 

at under Sigurd, fra rundt 1130-tallet, ble det reist mange kirker, som kan vitne om at det var 

et ønske i hans regjeringstid om å forberede grunnlaget til et erkebispesete. Klostrene som 

kom til landet oppstod altså ikke i et religiøst vakuum med en fraværende kirkelig 

organisasjon. Kirkene ble satt opp av Kongemakten, regionale og lokale stormenn og bønder 

som fikk disposisjonsrett over jordegodset som tilhørte Kirken. Dette var ideelt for Kirken 

som organisasjon som da fikk økt makt i form av jord og tilstedeværelse i store deler av 

landet. Ulempen var avhengigheten av verdslige makthavere og bønder, som hadde betalt 

for å få satt opp kirkene, og som gjerne forventet seg noe tilbake i form av ressurser. Det var 
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også et statussymbol å ha en kirke på gården sin. Kirkebyggingssystemet er populært kalt 

egenkirkevesenet, og som vi skal se ble det etter hvert avskaffet.  

En annen viktig faktor som gjorde Kirken sterkere og bedre rustet var innføringen av 

tienden i Sigurd Jorsalfares regjeringstid. Dette gav Kirken mer økonomisk spillerom og var 

med på å skyte fart i kirkebyggingen. Den økonomiske og den politiske frigjøringen av Kirken 

hang tett sammen med gregorianismen.  

 

Opprettelsen av klostre og europeisk utdanning til norske geistlige må altså sees på som 

sterkt medvirkende til den økte kontakten med Europa og dets åndsliv. Det gregorianske 

reformprosjektet hadde innen det nådde Den norske kirken med full kraft, allerede gått 

igjennom de verste stormene i forholdet til verdslige makthavere på kontinentet. 

Wormskonkordatet i 1122 – en avtale som gjorde at biskoper skulle velges som vanlig i de 

fleste land, men at den tyske keiseren hadde vetorett i sitt rike – gjorde en foreløpig slutt på 

investiturstridighetene mellom kurien og keiseren. Forholdet mellom dem var likevel bygd 

på gjensidig mistro, og det har blitt brukt som forklaring på hvorfor det i løpet av 1100-tallet 

ble skilt ut flere erkebispeseter fra allerede eksisterende metropolitter, og opprettelsen av 

erkebispesetet i Nidaros har blitt forklart med utgangspunkt i striden mellom keiseren og 

kurien.  

 

2.2.3. Kurien som initiativtaker til opprettelsen av Nidaros erkebispedømme 

Etter hvert som reformprogrammet slo igjennom, først hos munkevesenet og senere hos 

kurien, må en enorm selvbevissthet ha vokst frem. Et ledd i denne politikken var å spre 

Romas edderkoppnett til også å gjelde de europeiske utkantstrøkene, blant annet ved å 

opprette bispeseter og deling av allerede eksisterende erkebispeseter. Delingen av Lund er 

et godt eksempel på dette. Pavestolen lå ofte i konflikt med den tyske keiseren, og han 

hadde, til tross for at investiturstriden var avsluttet – eller kanskje heller lagt på is, god 

kontroll på den tyske erkebiskopen i Hamburg-Bremen. Da forholdet mellom Danmark og 

den tyske keiseren var uavklart, var det sannsynlig at eventuelle fremstøt fra den tyske 

keiseren mot Danmark ville få konsekvenser for erkebispesetet i Lund, og dermed for kuriens 

innflytelse i Nord-Europa og Norden. Dette er en av teoriene som har blitt lagt frem på 

hvorfor kardinal Nicolaus Brekespear ble sendt nordover for å enten opprette, eller utrede 
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mulighetene for å opprette egne kirkeprovinser i Norge og Sverige. Johnsen fremhever dette 

synet i sin avhandling Nicolaus Brekespears legasjon til Norden fra 1945. Han mener at 

legasjonens mål ”var et ledd i dens [kuriens] europeiske politikk og at Nicolaus Brekespear 

legasjon må ses på en bred europeisk bakgrunn”.35 Men at opprettelsen var et ledd i kuriens 

europapolitikk er hevet over enhver tvil hvis vi ser på hvordan den agerte i andre land og på 

kuriens forhold til den tyske keiseren.  

 

Erkebispesetet i Lund ble opprettet rundt 1103-1104, og med dette ble hele den nordiske 

kirkeorganisasjonen skilt fra tysk verdslig og kirkelig overhøyhet, som stadig hadde vært i 

konflikt med Roma, og støttet eventuelle motpaver.36 I 1137 ble Eskill erkebiskop i Lund, og i 

det påfølgende tiåret holdt han ifølge Johnsen den nordiske kirkeprovinsen ”fast i sine 

hender”.37 Det ble i perioden holdt flere kirkemøter, og provinsens biskoper kom regelmessig 

på besøk for å motta sine vigsler. Perioden frem mot 1152/53 kan derfor karakteriseres som 

en kirkelig veksttid. Eskills jobb som erkebiskop var neppe årsaken til at kurien ønsket å 

tredele den nordiske kirkeprovinsen. Johnsen ser på pavens usikre forhold til den tyske 

keiseren og dens geistlige støttespillere som en mer sannsynlig grunn. Paven ønsket ved en 

tredeling av setet i Lund å fjerne kirkeorganisasjonen lengst nord fra tysk innflytelsessfære. 

Erkebiskopen i Lund var ifølge Johnsen en reformvennlig biskop, og han antar derfor at en 

deling av provinsen i Lund måtte ha kommet overraskende på erkebiskopen.38 

Gregorianismens misjonsprogram i Vest-Europa hadde ønske om – i tillegg til endring 

av seder for å bedre de åndelige vilkårene – politisk og økonomisk frigjøring.  Selv om vi ikke 

kan se bort ifra de åndelige årsakene som lå bak ønsket om å opprette en metropolitt i 

Norge, var det nok helst ønsket om å knytte utkantene av Europa nærmere pavestolen. Knut 

Helle mener det er tydelig at opprettelsen kom i stand ved et samarbeid mellom kurien og 

representanter for kirke og kongedømme i Norge, men at det er uklart ut ifra kildene om 

initiativet kom fra pavelig eller nasjonalt hold.39 Helle mener altså at de forskjellige 

forsøkene på å analysere de bakenforliggende årsakene, har sterkt hypotetiske preg på 

bakgrunn av det svake kildematerialet. Dette kan han selvfølgelig ha rett i, men i og med 
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denne oppgavens målsetning om å se på erkebiskopens rolle som drivkraft i det politiske 

spillet i siste halvdel av 1100-tallet generelt, og starten av 1160-tallet spesielt, drister jeg 

meg likevel til litt spekulering. 

2.2.4. Initiativ fra norsk hold 

I tillegg til initiativet fra kurien er det også konsensus blant norske historikere om at det må 

ha vært et nasjonalt ønske og initiativ om å opprette et erkebispesete, og at det må ha vært 

en kontakt mellom Den norske kirken, norske konger og kurien i Roma. De administrative 

fordelene og prestisjen knyttet til å ha et erkebispesete i landet er gode argumenter for et 

nasjonalt ledet initiativ. Nidaros erkebispedømme fikk hele ti bispedømmer underlagt seg, 

og for det norske kongedømmet – som mer eller mindre hadde vært et 

representasjonskongedømme, avhengig av å visitere for å opprettholde kontrollen – må en 

stor kirke med en velutbygd administrasjon under sin kontroll ha virket forlokkende. Den 

tidligere nevnte eksplosive byggingen av kirker viser, i tillegg til at kristendommen virkelig 

hadde fått fotfeste som offisiell religion, at de administrative mulighetene må ha vært kjent 

for Kongemakten. I alle fall så lenge en hadde kontroll over bispevalg, var Kirken en 

organisatorisk styrke for Kongemakten.  

Kurien hadde med andre ord ikke fått opprettet erkebispesetet alene og uten bistand 

fra den norske kronen og geistligheten. Vi må her også ha i bakhodet den økte geistlige og 

verdslige kontakten med Europa, som også har spilt inn. I Europa hadde disse fordelene vært 

kjent i lang tid, og biskoper var mange steder for kongelige vasaller å regne. Johnsen går i sin 

avhandling litt langt i å underminere de norske forholdene og ønskene om et erkebispesete. 

Han legger stort sett kun vekt på kurien og dens politikk, og påstår at legasjonen kom 

overraskende på det norske kongedømmet da den ankom. Til tross for dette er han enig i at 

kurien må ha imøtegått et norsk ønske.40 Hvis det var så overraskende må det vel ha vært 

kurien som bestemte det meste? Hvis vi konkluderer med at Kongemakten må ha vært en 

del av planleggingen er overraskelsesargumentet lite sannsynlig. 

Ifølge Johnsen var det å sende en av de mest betrodde og dyktigste kardinalene, 

nemlig Brekespear, med på å vise at opprettelsen var mer eller mindre spontan. Legasjonens 

leder skulle være en så sentral kirkepolitisk mann at han kunne fatte egne vedtak ut ifra de 
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rådende forholdene.41 Problemet med tesen om legatens overraskende ankomst er at 

Reidar, den første norske erkebiskopen, som døde på vei hjem fra sin palliereise i 1150, viser 

med all tydelighet at det har vært kontakt mellom kurien og den norske kirke. Hva tyder 

dette på? Har det vært et nasjonalkirkelig ønske, kanskje fra et kirkeparti, om opprettelse av 

et erkebispesete i Norge, eller har kurien sendt bud på en erkebiskop fra Norge? De to 

tesene er ikke gjensidig utelukkende. Med bakgrunn i kildegrunnlaget har en tidligere gjerne 

konkludert med at det har vært et samarbeidsprosjekt.42 Det har vært forsøk på å knytte 

opprettelsen til det nevnte kirkepartiet, med Inge som støttespiller, men det er ikke mulig å 

plassere Øystein og Sigurd i noen form for opposisjon til dette med de kildene vi har til 

rådighet i dag. Hvis en skal tro sagaberetningene virker det heller som om de var interesserte 

i opprettelsen, men at de kanskje hadde tidligere feiltrinn – som for eksempel 

utenomekteskapelige bravader (Sigurd) og vikingferder til klostre i Vesterhavsøyene 

(Øystein) – som de måtte forlike seg med legaten over. Jeg støtter meg til konklusjonen om 

at en samlet norsk riksstyring sannsynligvis har hilst opprettelsen velkommen. Dels på grunn 

av den æren det måtte være, dels på grunn av ønsket om økt kontroll over Vesterhavsøyene 

som ble innlemmet og også fordi norske verdslige makthavere var vant med å kontrollere 

Kirken. Kongene hadde kanskje ikke noen grunn til å tro at kontrollen de hadde hatt ville 

endre seg for dem etter opprettelsen av erkebispesetet? 

 

2.2.5. Vesterhavsøyene inn under Nidaros 

Når det nevnes at økt kontroll over Vesterhavsøyene var et mål for den norske tronen, kan 

det også argumenteres med at for småkongene og jarlene på de nevnte øyene kan det også 

ha vært fristende å komme inn under en norsk kirkeprovins. Det ville åpne for mye 

selvstyring og lite innblanding i de daglige anliggender, samt beskyttelse fra den norske 

tronen hvis situasjonen skulle bli prekær. Ian Beuermann skriver i sin doktorgradsavhandling 

om Vesterhavsøyene rundt og mellom Storbritannia og Irland i perioden 1079 til 1266. 

Perioden omtales gjerne som ”the second Scandinavian age”, en periode hvor norske konger 

krevde overhøyhet over øyene. Perioden rammes inn av to avtaler: en avtale i 1098 mellom 

Magnus Berføtt og den skotske Kong Edgar, hvor øyene ble en del av Norgesveldet, og en 

avtale i 1266 mellom Magnus Lagabøte og Kong Alexander III, hvor Man og 
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Vesterhavsøyene, bortsett fra Orknøyene og Shetlandsøyene, ble gitt til Skottland. Hva kan 

man lese ut ifra hvordan disse bispesetene navigerte mellom Irland, Skottland, England og 

Skandinavia? Hvorfor endte bispesetene på Man og Orknøyene under erkebispesetet i 

Nidaros, når erkebispesetene i England og Irland lå geografisk mye nærmere?  

 

Øyene rundt Skottland og mellom Irland og Skottland/England var i lang tid under 

skandinavisk, først og fremst norsk, innflytelsessfære. Men etter hvert som det norske 

nærværet i form av handelsreiser og vikingtokt avtok, mistet den norske kronen den direkte 

innflytelsen som den hadde hatt. Utover 1100-tallet hadde uansett kongen og eventuelle 

tronkrevere nok av utfordringer på det norske fastlandet, så hyppige visitasjoner på 

Vesterhavsøyene var mulig. Nye kongedømmer og konstellasjoner på de britiske øyene 

gjorde også sitt til at Man og Suderøyene var ettertraktet hos flere enn den norske kronen. 

Spesielt det irske kongedømmet var ivrig etter å få kontroll over den strategisk godt 

plasserte øya. Likevel kom bispedømmet Sodor, som lå på Man, inn under metropolitten i 

Nidaros. Beuermann peker på den usikre kirkepolitiske situasjonen i Irskehavet som grunnen 

til dette.  

Olaf Gudrødsson på Man, som hadde gitt fra seg patronatsrett og investitur til 

erkebiskopen i York, via klosteret i Furness, ved opprettelsen av bispesetet, fikk kalde føtter 

da han ikke kom godt overens med den innsatte biskopen. I Dublin satt Olafs tre nevøer, som 

ønsket seg kontroll over Man, og Olaf kunne ikke snu seg vestover etter et nytt 

erkebispedømme å sokne til. Dette var ifølge Beuermann grunnen til at Olaf sendte sønnen 

sin til Norge i 1152.43 Ut ifra kildene er ikke denne hypotesen vanskelig å være enig i. Olaf, 

med konflikten gående med sine nevøer, kunne verken snu seg til øst eller vest etter støtte, 

og valgte derfor å se nordover, til Norge – som også tidligere hadde hatt overhøyhet over 

det vesle kongedømmet mellom Irland, Skottland og England. Før Beuermann har en gjerne 

sett Gudrød Olafssons reise som et militært rop om hjelp for å stagge Olafs nevøer. Men 

Beuermann tror det hadde mer med et ønske om å innlemmes i kirkeprovinsen. Det er vel 

sannsynlig at det ene førte med seg det andre. Å bli innlemmet i den norske kirkeprovinsen, 

og dermed blitt tett knyttet til den norske kronen, førte høyst sannsynlig også med seg 

militær beskyttelse. Olaf fikk riktignok ikke oppleve dette, da han ble myrdet av sine nevøer 
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mens sønnen var i Norge. Men da var allerede Man og Hebridene – i form av bispesetet 

Sodor – lagt under Nidaros. Hvordan fikk Olaf med kurien på dette? 

Kan det ha vært kurien som tok initiativet til nyordningen? Kurien hadde en disputt 

gående med erkebispesetene i York og Canterbury på grunn av uenighet om tronkandidater i 

England.44 I denne perioden var kurien spesielt oppsatt på å innsette troe reformister, og 

disputten med de engelske erkebispesetene kan ha gjort at Brekespear, som vi må regne 

med var godt kjent med de engelske forholdene, presset frem en straff for de engelske 

erkebispsetene ved å overføre bispesetet Sodor til den norske metropolitten.  

Hva kan en lese ut av denne kirkelige vinglinga? Det viser hvordan en bestemt 

kongemakt – kongedømmet til Olaf Gudrøddsson – midt på 1100-tallet innså viktigheten av å 

ha kontroll over Kirken, til tross for at han hadde gitt avkall på patronatsrett og investitur. 

Men hvordan fikk Olaf med seg kurien, eventuelt legaten Brekespear, på denne skiftingen? 

Med tanke på at Olaf ikke akkurat viste seg som en tro reformist ved å gå tilbake på avkallet 

av patronatsrett, er det neppe slik at han var en yndling verken hos kurien generelt, eller hos 

legaten spesielt. Vi kan derfor anta at kurien må ha hatt et eget ønske om å innlemme 

bispesetet Sodor i et erkebispedømme som lå et stykke unna. De sammenfallende 

interessene kan være tilfeldige, men det kan også bety at Beuermann tar feil i sin hypotese 

om at det først og fremst var på grunn av et ønske om å innlemmes i Nidaros erkebispesete 

at sønnen til Olaf Gudrødsson dro til Norge i 1152. 

 

Gunnes går langt i å antyde at Orknøyene og Hebridene (med Man) må ha foretrukket å ligge 

under det norske kongedømmet og erkebispesetet i Nidaros, istedenfor å måtte forholde seg 

til de nærværende kongedømmene og metropolittene i Irland, Skottland og England.45 Han 

setter reisen til orknøyjarlen i 1149 – til kong Inge – og reisen til Gudrød Olafsson i 1152, i 

sammenheng med dette. Et spørsmål som bør stilles er om kurien hadde planlagt før 

legasjonen dro hvilke bispedømmer som skulle innlemmes i de respektive metropolittene, 

eller om det ble bestemt på kirke- og riksmøtene, og dermed mer eller mindre tilfeldig ut ifra 

hvilke krefter som var på møtet og da hvilke meninger som ble ytret. Med tanke på 

orknøyjarlens reiser til kong Inge i 1150 er det sannsynlig at en innlemmelse under Nidaros 

ble planlagt allerede da, før Reidar ble sendt nedover i 1150/51. Det er vanskelig for oss å 
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vite hva Olaf visste om prosessen med å opprette erkebispesetet, om han visste det 

overhodet, og i så fall hvor langt en var kommet. Kanskje var den politiske situasjonen for 

Man så overhengende – med Olavs nevøer i Dublin og deres brennende ønske etter 

herredømme over øya i Irskehavet – at en ikke hadde anledning til å vente til dette var 

gjennomført, og at Olaf derfor sendte sin sønn til Norge etter militær hjelp? 

Det meste blir spekulasjoner rundt handlingsgangen og motivene bak de sørlige 

Vesterhavsøyenes norgesturer. Men at det hadde sammenheng med både opprettelsen av 

erkebispesetet og den politiske situasjonen på øyene er vanskelig å komme unna. 

Beuermanns analyse viser at kirkepolitikken spilte en betydelig rolle midt i det tolvte 

århundret. Det kan også tolkes dit hen at verdslige ledere fortsatt så på Kirken som noe de 

kunne kontrollere, som for eksempel Olaf gjorde da han avsatte biskopen på Man. I 

etterpåklokskapens lys ser det ikke akkurat ut som om kongedømmet hans ble straffet i 

ettertid med tanke på innlemmelsen i Nidaros’ kirkeprovins.   

 

2.3. Legatens reformer – endring av adferd, seder og lover 

Vi veit at Brekespear fikk gjennomført flere reformer. De mest nevneverdige reformene var 

avskaffelsen av egenkirkevesenet, og endringen i gaveretten. Dette var helt på linje med 

gregorianismens politiske og økonomiske frigjøringstanker.  Forhandlingene rundt disse 

reformene veit vi ingenting om, men en teori fremlegger at når sagaene forteller om at 

Øystein og Sigurd måtte forlike seg med kardinalen, så kan det komme av deres motvilje mot 

å gi Kirken store innrømmelser.46 Men mer sannsynlig er det at kravet om forlik kom av 

Øystein og Sigurds tidligere omtalte ugjerninger som ikke passet med kirkens standard for 

sømmelig opptreden. Legaten hadde et ønske om å endre sedene i landet, og et godt sted å 

begynne måtte være med kongene. Sigurd hadde for eksempel ifølge sagaene begått 

blodskam ved å få barn med sitt søskenbarn, mens Øystein hadde vært på vikingtokt hos 

kirker og klostre på de britiske øyer.  

Det er derfor lite trolig at det var strid rundt reformene som gjorde at det var 

nødvendig med forlik mellom legaten og brødrekongene. Dette utelukker selvfølgelig ikke at 

det var strid og uenighet omkring de nevnte innrømmelsen Kirken fikk, men med løsrivelse 

fra det danske erkebispesetet – samt innlemmelse av bispedømmene på Vesterhavsøyene – 

                                                                 
46

 Helle, 1995, s. 28 



39 

 

har legasjonen hatt gode forhandlingskort på hånda. Det kongelige fribrev fra opprettelsen 

av erkebispesetet er tapt, men vi veit om dets eksistens på grunn av dets omtale i Håkon 

Sverressons kirkeforlik i 1202: 

 

” […] [Kirken] all den frihet som den skal ha etter det som hellige skrifter forklarer 

mellom meg og dem, og den hellige kirke har hatt fra ny og gammel tid uten skade for 

mitt kongedømme og all kongelig heder, etter det som kardinal Nikolas skipet, og de 

tre konger Øystein og Sigurd og Inge lovte og svor, og kong Øysteins brev vitner, og 

kong Magnus stadfestet, […] ”47 

 

I brevet fraskrev etter alt å dømme brødrekongene seg investitur og råderett over kirkelige 

embeter i de kirkene de kontrollerte. Både Gunnes og Johnsen regner med at dette var de 

store kirkene, altså fylkeskirkene og hovedkirkene som ofte var reist på kongsjord eller som 

Kongemakten hadde vært med på å reise.48 Dette innebar at Kirken fikk en voldsom 

selvstendighet i forhold til det den tidligere hadde hatt, og ser med dagens øyne ut som et 

voldsomt stort offer fra kongemaktens side. Brekespear opprettet også domkapitler i 

tilknytning til bispedømmene som skulle bistå i bispevalg, samt hjelpe biskopen med andre 

administrative oppgaver.49 Domkapitlene erstattet da – i alle fall i teorien – Kongemakten 

ved bispevalg. Det at domkapitlene også skulle bistå i det administrative arbeidet bør tolkes i 

retning av at bispedømmene ønsket økt kontroll over bygdekirkene, og det økte 

administrative behovet som kom med det økte antallet kirker fra 1130-tallet falt også inn 

under domkapitlenes arbeidsoppgaver.  

De økonomiske sidene av reformene gikk på to ting: stadfesting, eller innskjerping, av 

tienden – allerede innført i teorien av Sigurd Jorsalfar – og endringene i gaveretten, som 

gjorde det mulig for privatpersoner å gi større gaver til Kirken. 50 Brekespear la frem en 

endring av gaveretten på riksmøtet i 1152/53. Endringen gikk fra at en bare kunne gi 

hovedtienden i gave uten arvingenes tillatelse, til at denne grensen bare gjaldt arvet 

eiendom.51 Eiendom, fast eller rørlig, som en hadde fått tak i senere, skulle en ha rett til å gi 
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bort en fjerdedel av. En slik bestemmelse måtte ifølge Johnsen vedtas på lagtingene først, og 

det er sannsynlig at allerede erkebiskop Jon Birgersson fikk dette vedtatt på Frostating, mens 

gaveretten ikke ble vedtatt på Borgarting og Eidsivating før under Kong Håkon Håkonsson i 

første halvdel av 1200-tallet.52 En kan da spørre seg om endringene hadde like stor 

innvirkning i alle landsdeler allerede på 1100-tallet? Tidligere hadde eiendomsretten vært en 

form for familieeiendom hvor de til enhver tid levende representantene for familien kun 

disponerte rikdommene/eiendommene. Endringene i gaverette førte til et steg i retning av 

privat eiendomsrett. En annen endring i gaveretten gikk på at kvinners og sykes gaverett ble 

likestilt med menn og friske menns gaverett.53 Endringene førte også til at de potensielle 

inntektene til Kirken økte. I et samfunn gjennomsyret av religion, må Kirken ha sittet på en 

Sareptas krukke av gaver, i form av frelse.  

Endringen i gaveretten stod ifølge Johnsen i stil med utviklingen i Europa, men stod i 

sterk kontrast til tidligere norsk rettspraksis og -oppfatning.54  Og selv om det ble 

ettertrykkelig fremhevet at gaveretten ikke bare gjaldt gaver til Kirken, men også til 

slektninger eller til helt fremmede, var det sannsynligvis Kirken som profiterte mest på dette. 

Johnsen mener – med henvisning til blant andre Rudolf Keyser og Edvard Bull – at det først 

var fra endringen av denne gaverettsstatusen at Kirken begynte å få kontroll over virkelig 

store jordeiendommer.  

Brekespears legasjon har også uten tvil søkt å bedre sedene slik at nordmenns adferd 

samsvarte med gregorianismens moralske normer. Gunnes antar at dette innebar 

innprenting av dekretene fra første (1123) og andre (1139) laterankonsil, som gikk på forbud 

mot nikolaisme – ekteskap for klerker; simoni – kjøp og salg av kirkelige embeter; og verdslig 

investitur over kirkelige embeter.55 Snorres fremstilling sier at Brekespear forbød våpenbyrd 

i kaupangen.56 Men, som vi etter hvert skal se, kan vi ikke ta sagaenes fremstilling for gitt og 

dermed tro at dette var det eneste som ble endret. Heimskringlas fremstilling viser at Kirken 

ville hindre kamper og utøvelse av våpenmakt. Dette kan leses som et ønske om fred, som 

nok var et premiss for kirkens vekst og mulighet til å få gjennomført sitt reformprogram. 
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Gunnes peker også på at mange av sedene og lovendringene var av innenkirkelig 

karakter, og at det ikke nødvendigvis angikk Kongemakten direkte. Sannsynligvis har de 

derfor ikke hatt store innvendinger mot endringene, eller de har vært for opptatt av kontroll 

over provinsene i vest.57 Johnsen på sin side tror ikke at kongene og deres rådgivere så 

konsekvensene av de reformene Kirken fikk gjennomført.58 De to synene er ikke gjensidig 

utelukkende, og jeg finner ingen grunn til å opponere mot noen av de to i deres tolkning.  

 

2.3.1. Reformenes gjennomslagskraft 

Som nevnt er det usikkert i hvor stor grad Kongemakten forstod hva de gav ifra seg av makt 

ved opprettelsen av erkebispesetet. Hadde de full oversikt over striden mellom paven og 

den tyskromerske keiseren? Hvis tilfelle er vel sannsynligheten der for at norske verdslige 

makthavere spilte på lag med kurien. Kongemakten hadde tross alt hatt god kontroll på og 

god nytte av Kirken i 150 år, og den tyske Kongemakten ble sannsynligvis sett på som en 

rival, om enn en fjern rival i geografisk henseende. Det kan ha virket utenkelig for de norske 

kongene at Kirken skulle blande seg inn i den grad at det spilte noen rolle for deres 

maktutøvelse.  

 

Vi har dessverre ikke mange kilder fra tiden etter opprettelsen av erkebispesetet til 

kroningen av Magnus Erlingsson, som kunne vært med å opplyse oss om samarbeidet 

mellom kongemakt og kirke, eller reformenes gjennomslagskraft. Det blir stort sett 

kvalifiserte gjetninger. Gunnes presenterer to muligheter for Kirken på 1150-tallet: 

Kongemakten var tredelt, noe som gjorde den relativt svak, og derfor ikke umulig å 

manipulere. Innrømmelsene fra riksmøtet kunne av den grunn være mulig å følge opp fra 

kirkens side. Den kunne også knytte seg til en av tronkandidatene og støtte denne, eventuelt 

prøve en splitt-og-hersk-teknikk. Det andre alternativet Gunnes presenterer er at den 

relativt svake tredelte Kongemakten bød på problemer på grunn av urolighetene den skapte. 

I et ustabilt rike som Norge kunne det være vanskelig å få igjennom de radikale 

nyordningene og reformene. Det at gaveretten ikke ble stadfestet på Borgarting før rundt 70 

år etter at den ble presentert, kan vitne om den vanskelige situasjonen Kirken jobbet i.59 
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Jeg heller derfor til Gunnes andre alternativ. Opprettelsen av erkebispesetet var den 

siste gangen de tre brødrekongene var samlet i enighet, hvis vi skal tro kildene. Resten av 

1150-tallet var preget av uenigheter og krigføring. I kirkesaker kan det for eksempel pekes på 

at Øystein og Inge innsatte hver sin biskop i Bergen. Det viser så dype uenigheter, i 

kirkesaker og i riksstyringen, at Kirken – som tidligere var godt kjent med samarbeid med 

Kongemakten for å øke sin egen innflytelse – ikke hadde gode kår for videre vekst. Kirken 

hadde også hatt for vane å stille seg bak en kandidat. Hvis vi skal tro sagaene, og også 

tidligere historikeres tolkning av sagaene, var den kandidaten Inge Haraldsson.  

 

2.4. Inge Haraldsson og forholdet til Kirken 

Min tese bygger på at Kirken hadde langt mer å si på 1160-tallet enn det sagaene og tidligere 

historikere har ment. Denne prosessen tror jeg ikke nødvendigvis begynte med erkebiskop 

Øystein, men heller med koblingen mellom kong Inge og kirken. I denne siste delen av dette 

kapitlet skal jeg kort se på Inges forhold til Kirken og sine brødre. Vi må i denne perioden 

støtte oss til sagamaterialet, som vi i neste kapittel skal se at ikke nødvendigvis er noe en kan 

gjøre ukritisk.  

 

Inge blir i Heimskringla beskrevet som vennesæl og gavmild med pene ansiktstrekk, men 

liten av vekst og pukkelrygget og med vissent ben.60 Det fortelles også at han lot høvdingene 

– sine støttespillere – rå mye for seg i landsstyret. Snorre gir inntrykk av at Inge hadde bred 

støtte i folket på grunn av hans vennesælhet. Middelalderens maktstrukturer bygde på 

personlige relasjoner og gaver. Inge hadde mektige støttespillere, Gregorius Dagsson og 

Erling Skakke kan nevnes som de to mektigste, og som takk for støtten fikk støttespillerne 

makt og gaver. Det var kanskje ikke tilfeldig at nettopp Inge fikk kirkens og erkebiskopens 

støtte? Eller det kan snus på hodet; det var kanskje naturlig at Inge søkte støtte også hos 

Kirken og erkebiskopen?  

Inge var den eneste av de tre brødrekongene som var født innenfor ekteskapet, og 

det må ha gitt han en fordel i kirkens øyne. Da han i tillegg ble beskrevet som vennesæl og 

rolig, var det egenskaper som Kirken kunne sette pris på både som konge og som alliert. Alle 

de ovennevnte grunnene taler for et samarbeid mellom Inge og Kirken generelt, og 
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sannsynligvis erkebiskopen spesielt. Erkebiskopen kan også ha ønsket å innlede et samarbeid 

med Inge nettopp på grunn av at han var den mektigste av de tre brødrene. Å søke seg til 

den sterkeste fraksjonen ville være en fornuftig strategi for et nyetablert erkebispesete som 

behøvde en alliert for å få igjennom de innrømmelsene som var blitt gitt i 1152/53. Et 

naturlig sted å hente denne støtten ville være hos den av brødrene som Brekespear var 

overmåte fornøyd med. Da Inge i tillegg virker å ha vært den mektigste av dem, kan vi 

konkludere med at Inge virker å ha vært en ideell samarbeidspartner for Kirken, og det er 

derfor godt belegg for å omtale Inges fraksjon som et kirkeparti.   

Den første erkebiskopen, hvis vi ser bort ifra Reidar som ikke fikk utøvet sitt embete, 

var Jon Birgersson. Han vet vi svært lite om. Johnsen trekker frem Jons gjeve trønderætt, og 

at det var med på å skaffe han et godt fotfeste i Trøndelag.61 Dette bidro etter alt å dømme 

til at endringene av gaveretten ble slått fast ved lov i Frostatingsloven først. Når det er sagt, 

lå Frostating også nærmest erkebispesetet, så det hadde sannsynligvis blitt slått igjennom 

der før de andre tingene uansett. Mer hører vi ikke om Jon, og han dør 24. februar 1157.  

 

Den neste erkebiskopen blir ifølge Sverres En tale mot biskopene utpekt av Inge uten å 

spørre noe domkapittel.62 Dette har vi bare Sverres ord på, men Johnsen trekker frem de 

andre kildenes stillhet rundt valget som underbyggende for Sverres versjon.63 Men vi ser 

hvor lite sagaene skriver om Kirken, og Snorre skriver også at han var svært selektiv i sitt 

stoff om brødrekongene da det ”[…] hendte […] mye mellom disse brødrene som førte til 

uenighet, men jeg vil bare nevne det som jeg mener førte til de største hendinger”.64 At han 

har utelatt valget av en erkebiskop er i så måte ikke spesielt besynderlig. Men Snorre må når 

han skrev ha visst om den nyvalgte erkebiskopens bragder og sentrale plass i rikspolitikken 

på 1160-tallet. Det kunne vært grunn god nok til å ta med hans valg, om det var ukanonisk 

eller ei. Den nye erkebiskopen ble uansett Øystein Erlendsson, og var Inges kappelan. Han 

kom til å bli svært sentral i arbeidet med å slå igjennom de rettigheter som legaten 

Brekespear hadde fått igjennom ved opprettelsen av erkebispesetet. 
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Vi ser altså at det var en klar kobling mellom Inge og erkebispestolen. Etter Inges bortgang er 

det restene av hans fraksjon som samarbeider videre med Kirken og får i stand kroningen av 

Magnus Erlingsson samt endringene i lovene og den gamle rettsforståelsen som rådde i 

Norge frem til 1160-tallet. 
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3. Magnus Erlingssons regjeringstid 

 

Dette kapitlet vil ta for seg Magnus Erlingssons regjeringstid, og hvordan den ga Kirken 

muligheten til å bli den ledende samfunnsinstitusjonen i siste halvdel av 1100-tallet. Min 

tese er at Kirken var den ledende drivkraften bak den politiske utviklingen på starten av 

1160-tallet, med kroningen av Magnus som konsekvens. Den kirkepolitiske utviklingen som 

ble presentert i forrige kapittel – med opprettelsen av erkebispesetet og domkapitler, og 

dermed økte administrative muligheter – var med på å berede grunnen for kirkens 

involvering i rikspolitikken.  

Norske historikeres syn på Kongemakten – personifisert av Erling Skakke – som 

drivkraften til kroningen av Magnus Erlingsson må etter min mening revurderes. 

Kongemakten var naturligvis en sentral deltaker, men jeg tror enten at (1) kildene har vært 

tolket i en litt heldig retning for Kongemakten, med bakgrunn i tidlige tolkninger av Snorre, 

eller at (2) norske historikere ikke har tatt stilling til spørsmålet om kirkens involvering i 

planleggingen av kroningen. De to undertesene er ikke nødvendigvis gjensidig utelukkende. 

Tolkningen av Snorres referat av for eksempel kroningsavtalen bærer preg av at norske 

historikere erkjenner Heimskringlas mangel som kilde, men bruker den likevel. Ingen andre 

hypoteser som strider mot Snorres gjengivelse av saksgangen før kroningen i 1163/64 har 

blitt lagt frem. Mye tyder likevel på at Snorres hendelsesrekke ikke er korrekt, og en kan da 

saktens spørre seg hvorfor en ikke tidligere har ønsket å revidere perioden 1160-1164. 

Svaret ligger sannsynligvis i det spinkle kildematerialet, som ikke åpner for sikre 

konklusjoner. Indisiene er likevel såpass sterke at jeg drister meg til noen tolkninger som går 

på tvers av tidligere historikeres tolkninger.  

 

Hvor sterkt det norske kongedømmet var og hadde vært var sterkt personavhengig. Midt på 

1100-tallet var ikke Kongemakten en stor og dyktig sentral riksorganisasjon som kunne 

kompensere for kongsemner med svakt maktgrunnlag. Derfor var det mulig for dyktige 

tronkandidater, som Sverre Sigurdsson, å velte den sittende kongen. Perioden 1150-1200 var 

spesiell med tanke på den usikre politiske situasjonen, populært kalt innbyrdesstridene. 

Dette ble utnyttet – mer eller mindre bevisst – av Kirken som fylte rollen som stabil 

maktinstitusjon, og som dermed økte sin makt ved hjelp av det vi kan karakterisere som et 
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svakt kongedømme. Mot slutten av 1100-tallet var ikke erkebiskopen villig til å gi fra seg den 

ervervede økte makten.  

Magnus Erlingssons kongedømme var bygd på et usikkert fundament, i en usikker tid, 

hvor landet allerede var delt i ulike konstellasjoner, som gjerne støttet hver sine 

tronkandidater. Aristokratiets vane for å stille seg bak de tronkandidatene som gagnet dem, 

sees på som en viktig innvirkning på og drivkraft i innbyrdestridene. Magnus, og hans far 

Erling Skakke, hentet sin støtte fra det jeg i forrige kapittel betegnet som det gamle 

kirkepartiet – støttespillerne til Inge Krokrygg. Samarbeidet og uenighetene mellom Inges 

tidligere kappelan, erkebiskop Øystein Erlendsson, og Erling Skakke kom til å bli 

toneangivende for den politiske utviklingen på 1160-tallet. Vi skal først vise Øysteins vei inn i 

rikspolitikken, da han kanskje noe overraskende ble valgt til ny erkebiskop etter Jon 

Birgersson, på en ukanonisk måte ifølge senere kilder.  

 

3.1.  Erkebiskop Øystein Erlendsson 

Erik Gunnes tillegger Norges tredje erkebiskop mye av æren for den norske kirkens 

maktposisjon ved utgangen av 1100-tallet. Når en ser på utviklingen og hendelsene i Øystein 

Erlendssons regjeringstid er det vanskelig å være uenig i at han spilte en aktiv rolle. Øysteins 

personlige egenskaper kan vi vanskelig si noe bestemt om, det blir kun antagelser. Ut ifra 

hva han oppnådde vil jeg med dagens briller omtale ham som en dyktig strateg med godt 

blikk for hva slags handlingsrom han til enhver tid hadde. Dette blir selvfølgelig 

spekulasjoner ut av et i beste fall mangelfullt kildemateriale, som gjerne også er spekulativt. 

For eksempel kan Snorres omtale av Øystein i forhandlinger med Erling Skakke i forkant av 

kroningen av Magnus Erlingsson, karakteriseres som lite flatterende. Til tross for 

nøkternheten i språket vil en kunne oppleve Øystein som kynisk, kalkulerende og prinsippløs 

i det han ofrer kirkens krav om en ektefødt kongssønn som tronkandidat for privilegier fra 

kongedømmet med gjennomføringen av sølvørekravet. Snorre, som i perioden han skrev 

Heimskringla var i konflikt med Kirken, og skreiv i en tid hvor Sverre-ætten regjerte i Norge, 

hadde derfor gode grunner til ikke å levne Øystein et godt ettermæle.  

Før midten av 1800-tallet var Øystein den griske, ærgjerrige og sleske representanten 

for en maktsyk katolsk kirke, og med protestantiske briller blir han en slags syndebukk i en 

turbulent periode i norsk historie. De siste hundre årene har dette snudd, og den norske 



47 

 

historikeren som fremhever Øysteins viktighet aller mest er Gunnes – som for øvrig var 

dominikanerpater. Han tilskriver Øystein ei meget innflytelsesrik rekke med hendelser og 

verk: 

 

”Øystein har skrevet Olavslegenden – Passio Olavi – i den skikk vi har den i dag. Men 

et langt mer originalt stykke arbeid er det privilegiebrevet han lot Magnus Erlingsson 

utstede, og han står antagelig også bak utformingen av kirkelovsutkastet Canones 

Nidrosiensis, han har uten tvil hovedansvaret for tronfølgeloven, og hans forespørsler 

til paven vitner om bred kirkelig orientering og interesse.”65 

 

Gunnes mener samme sted at Øystein må ha hatt en eller annen tilleggsutdanning som ikke 

kommer frem av kildene. Den generelle latinske og kirkelige undervisningen kan ikke ha vært 

nok, selv om den foregikk hos biskopen i Trondheim.66 Denne tilleggsutdanningen må 

nødvendigvis ha foregått utenlands, og England og Frankrike er de mest sannsynlige landene 

på grunn av de voksende læringssentrene i landa. Gunnes gjetter seg til at den har foregått 

på 1140-tallet, med tanke på Øysteins sannsynlige alder og fødeår en gang på 1120-tallet. 

1100-tallet var ikke bare en vekstperiode for Kirken, men også for undervisning og 

intellektuell utvikling. Utviklingen av kirkeorganisasjonen i Norge og Europa har utvilsomt 

gjort sitt til at etterspørselen etter dyktige geistlige steg. Universitetene som oppstod var 

knyttet til bispeseter, og undervisningen var i teologi.  

Øysteins brede interesse i Kirken, dens teologi og dens plass i samfunnet vitner om 

utdanning på høyere nivå enn vanlig klerkeskole. Hvis Øystein har utdannet seg, for 

eksempel i undervisningssentrumet Paris på 1140-tallet, har han tatt del i en 

utdanningseksplosjon. Kanskje har han hørt på Bernard av Clairvaux, abbed i et av de 

ledende reformistiske klostrene, forelese? Vi må anta at Øysteins reformkirkelige legning kan 

spores til hans utdanning. 

Mer hører vi ikke om Øystein før han fra å være kapellan hos kong Inge blir valgt av 

kongen til erkebiskop etter Jon Birgersson. Hans utdanning må ha vært medvirkende til den 

raske karriereklatringen, og bygger oppunder teorien om et kirkeparti rundt kong Inge, den 

ektefødte kongssønnen, som også var godlynt og vennesæl om vi skal tro sagaene. Øystein 
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var av god ætt og vokste opp på Rossvoll i det som i dag er bygda Børsa i Sør-Trøndelag.67 

Hans familie hadde helt siden Harald Hardrådes tid vært i kongers tjeneste, og dette – i 

tillegg til hans nevnte sannsynlige utdanning – har ifølge Gunnes raskt brakt han inn i 

kongedømmets krets.68 Hos kong Inge har han uten tvil vært i kontakt med en av kongens 

mektigste høvdinger, Erling Skakke. Viktigheten av samarbeidet dem i mellom kan ikke 

underdrives når vi snakker om kirkens vekst som institusjon, og den gjensidige 

avhengigheten mellom kongemakt og kirke på 1160-tallet.  

 

3.1.1.  Øysteins palliereise 

Ifølge kong Sverre i en tale mot biskopene, ble Øystein valgt – eller utpekt – til erkebiskop av 

kong Inge.69 Jon Birgesson døde i 1157, samme året som Inge ble enekonge.70 Tidspunktet 

for valg av Øystein, og når han reiste for å motta palliumet, vites ikke, men han må ha vært 

tilbake fra sin palliereise sommeren 1161, da han vigslet et alter i Trondheim domkirke. Vi 

kan bare forestille oss hvilke inntrykk og opplevelser han satt igjen med etter denne reisen. 

Gunnes fremhever de storpolitiske hendelsene i de aktuelle årene, med paveskisma i 1159-

60 og oppfatningene av den tyske keiseren som en trussel mot kirkens og pavens posisjon.71 

Hvis ideer og oppfatninger om at Kirken var truet av verdslige makthavere som Fredrik 

Barbarossa har satt spor hos Øystein, kan det være med på å forklare kroningen av en 

uektefødt kongssønn for å få igjennom kirkens krav om autonomi og generelle leveregler. 

Regler som kanskje allerede var slått fast i 1152/53, men som neppe var håndhevet i noen 

særlig grad. Tiåret etter opprettelsen av erkebispesetet var et meget urolig tiår – som vi så i 

forrige kapittel – som ikke fordret gjennomslag for nye lover. At bestemmelser fra 1152/53 

ikke hadde vunnet frem ser vi blant annet fra endringene i gaveretten, som ikke ble slått 

igjennom på Borgarting før midt i første halvdel av 1200-tallet. Palliereisen – som ikke har 

vært gjennomgått i særlig grad av norske historikere – har etter min mening derfor vært 

avgjørende for utviklingen i Norge på 1160-tallet. Historikeres kommentarer til reisen har 

begrenset seg til at Øystein dro for å hente sitt pallium, kildene forteller heller ikke så mye 

                                                                 
67

 Gunnes konkluderer med at det var Rossvoll i Børsa, mens Johnsen trodde det var en annen Rossvoll i Verdalen. Jeg 
støtter meg til Gunnes da hans analyse av dette er skrevet mye senere enn Johnsen.  
68

 Gunnes, 1996, s. 50 
69

 Holtsmark, 1961, s. 175 
70

 Gunnes, 1996, s. 82 
71

 Gunnes, 1996, s. 83 



49 

 

mer. Men hvis vi ser på omstendighetene i tiden, burde reisens betydning oppjusteres og bli 

forsøkt tolket.  

Jeg tror en kongekroning i regi av Kirken var planlagt da Øystein kom tilbake til Norge 

– enten før han dro og dermed i samtaler med Inge og hans rådgivere, eller da han var hos 

paven. I det følgende vil oppgavens hovedtese – at erkebiskopen hadde en regissørrolle i 

planleggingen av Magnus Erlingssons kroning – bli testet ut.  

 

Inge døde som nevnt vinteren 1161. Øystein har sannsynligvis returnert til landet den 

samme våren, og med dette funnet ut at planen hans om å krone Inge til enekonge ikke kom 

til å bli noe av før det dukket opp en ny tronkandidat. Dette ble, etter litt om og men, 

Magnus Erlingsson, som seilte opp fra asken av Inge-partiet med sin far Erling Skakke i 

ryggen. Som Inges tidligere kapellan og skattmester hadde Øystein uten tvil hatt kontakt 

med Erling Skakke tidligere. Fagrskinna og Heimskringla, skrevet for konger av Sverre-ætten, 

er åpenbart preget av dette og nevner omtrent ikke Kirken. Øysteins plass i sagaen er som 

grisk kirkerepresentant i hestehandelen med Erling Skakke, hvor Øystein får godkjent sitt 

sølvørekrav, mens Erling får sin sønn Magnus kronet. Forfatterøkonomiske hensyn, og 

kanskje også kilder, har ført til at andre møter i forkant ikke er nevnt. Fagrskinna og 

Heimskringla er også uenige om hvor dette møtet skjedde, men ingen av dem fremstår som 

voldsomt pålitelige.  

Snorres fremstilling gir også som vi skal se inntrykk av at nærværet til den pavelige 

legasjonen, ledet av Stephanus av Orvieto, ved kroningen var en ren tilfeldighet, og at han 

allerede var der da forhandlingene skjedde. Selv om Snorres kilder etter all sannsynlighet 

skal ha vært gode,72 har det blitt konkludert med at denne samtalen er blitt til med 

forfatterøkonomiske hensyn til grunn. Det er heller ikke sikkert at Snorres kilde visste alle 

detaljer rundt legatens oppdrag. Johnsen fremhever blant annet sannsynligheten av at 

oppdragets art ble holdt hemmelig for ikke å lekke til den tyske keiseren og hans motpave.73 

Da er det ikke sikkert at en islandsk høvding – Snorres fosterfar Jon Loptsson, som vi kan 

anta at var en av Snorres kilder – fikk vite alle detaljene. Jeg skal først se på den såkalte 

hestehandelen mellom den nylig hjemvendte erkebiskop Øystein og Erling Skakke. Hvordan 

virker denne avtalen inn på min tese? Deretter skal jeg se nærmere på Stephanus av 
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Orvietos legasjon, om hans nærvær var så tilfeldig som Snorre skulle ha det til, eller om det 

kunne komme av en tidligere avtale mellom Øystein og kurien.  

 

3.2.  Sølvøre- og kroningsavtalen 

Fagrskinnas og Heimskringlas fremstillinger gir inntrykk av at Øystein var en grisk 

representant for Kirken, som ville øke sølvøretaksten som var justert for lavt. Dette var et 

problem over hele Europa, og justeringer ble gjort overalt.74 Derfor er det naturlig at han fikk 

denne ideen kort tid etter sin palliereise. De fleste norske historikere har basert seg på 

Fagrskinna og Heimskringlas fremstilling,75 hvor Erling etter sigende hører om erkebispens 

fremferd og bøndenes negative reaksjoner, og derfor konfronterer Øystein med dette. De to 

kildene forteller begge om en hestehandel, hvor det konfronteres frem og tilbake over hvem 

som har rett til hva ut ifra loven, som endte med enighet om kongekroning og en økning av 

sølvørekravet. Begge kildene lar Erling foreslå kroningen, og ikke omvendt. Samtalen må 

først og fremst stå for sagaskrivernes regning, som ofte konstruerte samtaler som litterært 

virkemiddel for å klargjøre historiens gang.76 Helle og Johnsen argumenterer med 

Heimskringlas litterært kunstige fremstilling, men kommer ikke forslag om noen alternativ 

handlingsgang.77 Gunnes fremholder som de to andre at Heimskringlas avtaleresyme ikke 

kan festes lit til, og foreslår heller at avtalen om kroningen ble gjort i Trondheim, og da blir år 

1162 eneste mulige år.78 

Min tese om at Kirken var pådriver for en kroning kolliderer med de ovennevnte 

fremstillingene. I det følgende skal jeg ta for meg noen grunner som taler for å holde seg til 

sagaenes fremstilling av saksgangen, som lar Erling foreslå kroningen. Deretter skal jeg se på 

grunner som taler imot dette, og som da kan være med på å bygge oppunder min tese om at 

det var Kirken som var drivkraften bak kroningen.  

 

3.2.1.  Hva taler for hestehandelen mellom Øystein og Erling? 

Kildene vi har på samtalen mellom Erling og Øystein er først og fremst sagaene. Fagrskinna 

og Heimskringla tar begge for seg hendelsen. Sverres saga omtaler også hendelsen, men 
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nevner ikke saksgangen eksplisitt. En samtale om kroningen må åpenbart ha funnet sted, 

men hvor og hvordan den foregikk er uklart. Burde vi ta sagaenes gjengivelse for god fisk? 

Fagrskinna og Heimskringla har etter all sannsynlighet hatt utgangspunkt i samme kilde da 

de skrev.79 Og ut ifra når de er skrevet kan vi anta at det har vært en kilde som har vært nær 

kroningen i tid. Dette taler selvfølgelig for at Snorre og Fagrskinnas forfattere har hatt god 

dekning for å gjengi samtalen som de gjør, basert på skildringer fra mennesker som 

sannsynligvis var i nærheten av begivenhetene. Snorre skriver blant annet at Jon Loptsson 

var i Bergen under disse begivenhetene, og han var Snorres fosterfar. I utgangspunktet 

indikerer dette en god kilde.  

Et annet moment som taler imot min tese, og for Fagrskinnas og Heimskringlas 

samtalegjengivelse, er at Kirken ikke hadde fått igjennom mange av de innrømmelsene de 

fikk av Kongemakten under opprettelsen av erkebispesetet i 1152/53. Det er derfor kanskje 

ikke spesielt sannsynlig at de var i stand til å sette makt bak noe som helst ønske, men var 

nødt til å forhandle med Kongemakten. Min tese tar utgangspunkt i en sterk kirke, med kraft 

til å sette makt bak krava. Med tanke på hvor svak Kirken var i årene mellom opprettelsen av 

erkebispesetet og kroningen så er muligens sjansen liten for at de kunne diktere noe som 

helst for Kongemakten. I den sammenheng er det viktig å huske på at Øystein også var kong 

Inges kappelan i en tid, og dermed er det overhengende sannsynlighet for at han har hatt 

god kjennskap til Erling Skakke, med tanke på at han var en av Inges sterkeste støttespillere. 

Hvis vi skal tro sagaenes birkebeinerinspirerte bilde av Erling, var han en nidkjær og sterk 

høvding, som ikke skydde å fare brutalt frem. Vi kan derfor anta at han sannsynligvis var en 

vanskelig forhandlingspartner.  

Samtalen mellom Øystein og Erling – referert av Snorre – viser at begge var interessert i 

et samarbeid, og at begge så nytten av den andres støtte. En slik byttehandel av tjenester, 

som en form for gaveutveksling, kan ha satt startskudd for det økte samarbeidet som Kirken 

og Kongemakten fikk utover 1160-tallet. Erling kom som sagt fra det samme miljøet som 

Øystein – kretsen rundt Inge, og selv om kildene ikke viser noen tegn til at de har hatt noe 

med hverandre å gjøre før, må vi anta at begge visste godt om hverandre på 1150-tallet, da 

de begge kom til å være viktige for Inge. Den kjennskapen gir godt grunnlag for et samarbeid 

– et samarbeid som begge kom til å høste fruktene av i form av økt makt.  
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3.2.2.  Hva taler imot sagaenes gjengivelse? 

Først og fremst er det Fagrskinnas og Heimskringlas upålitelighet som sikre kilder som taler 

imot deres gjengivelse. Et kjent virkemiddel i sagaskrivingen er samtalene menn imellom, og 

denne samtalen – eller hestehandelen – er etter alt å dømme et litterært virkemiddel. Med 

andre ord er dialogen neppe korrekt gjengitt, og det er derfor vanskelig å vite sikkert hvem 

av dem som har foreslått hva og hvorfor. Det er naturlig at det har vært et møte mellom de 

to mektigste personene i norgesriket på starten av 1160-tallet, noe annet hadde vært 

unaturlig. At de kom fra samme maktkrets – karakterisert som kirkepartiet rundt konge Inge 

– taler også for dette. Det er langt ifra sikkert at det har blitt stilt noen krav overhodet, 

verken om kroning eller økning av sølvørekravet. Samtalen(e) kan ha vært en form for 

rådslagning rundt rikets fremtid, noe som etter min mening underbygges av hendelsene og 

dokumentene som kom utover 1160-tallet.  

 

De to nevnte sagaene er skrevet i en tid hvor Sverre-ætten og birkebeinerne regjerte i 

Norge. Jon Vidar Sigurdsson har poengtert at det å skrive kongesagaer var med på å sikre seg 

den norske kongens gunst og støtte i maktkampene på Island.80 Med tanke på at sagaene 

ofte ble skrevet til Kongemakten er det kanskje naturlig at to av Sverres største motstandere 

på 1160-tallet kommer dårlig ut av en birkebeinerinspirert historieskriving. Når vi i tillegg vet 

at Snorre, som var islandsk høvding, var i konflikt med den norske erkebiskopen i perioden 

Heimskringla ble skrevet grunnet erkebispesetets ønske om kontroll over de islandske 

kirkene – noe de islandske høvdingene på samme måte som de norske høvdingene i 

utgangspunktet ikke var villige til å godta81 – bygger det oppunder mitt inntrykk av at 

Heimskringla ikke lyser av kirkevennlighet. For eksempel er det påfallende hvor lite en stadig 

sterkere norsk kirke er nevnt i de siste av Heimskringlas sagaer. Det at Snorre innrømmer 

Kirken nok makt i sagaene til å forhandle med Kongemakten i form av Erling Skakke, men 

ikke nevner den i større grad ellers, viser etter min mening en generell motvilje til Den 

norske kirken hos Snorre, noe som ikke er unaturlig med samtidens forhold tatt i 

betraktning. Med det i bakhodet blir den kunstig litterære samtalen mellom Øystein og 

Sverre også samtidshistorisk kunstig. Sverres sagas omtale av avtalen lyder slik: 
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”Snart ble det også uenighet om mange ting mellom kong Sverre og erkebiskopen 

[Eirik], for kong Magnus og Erling jarl hadde latt en avtale gjelde, mens de rådde for 

riket, som erkebiskop Øystein hadde fått i stand med bøndene, at i saker som hørte 

under erkebiskopen skulle bøtene betales i øre reknet etter sølvverdien; tidligere 

hadde de vært reknet i myntverdi, som i kongens saker. Erling jarl hadde funnet seg i 

dette fordi erkebiskopen ville vie sønnen hans, Magnus, til konge.” 82 

 

Og 

 

”Det var også avtale, sa kong Sverre, mellom erkebiskop Øystein og Erling jarl, at 

erkebiskopen skulle vie sønnen hans til konge mot at Erling skulle la erkebiskopen få 

gjennomføre all den ulov han kunne overfor bøndene, med den makt han hadde.”83 

 

Dette viser med all tydelighet at det var samtaler mellom Erling og Øystein, men ordlyden 

viser at det ikke nødvendigvis er sikkert at det var Erling som fremsatte krav om kroning. 

Begge de ovenstående sitatene, hentet fra samme sted i Sverres saga, viser at det kan ha 

vært Øystein som foreslo en kroning. At Snorre og forfatteren av Fagrskinna 30-50 år senere 

har konstruert dette som en hestehandel kan ha sin forklaring i hensynet til litterær 

fremstilling. Til tross for den massive tendensen i Sverres saga – som gjør den enda mer 

birkebeinerinspirert – er den tross alt nærmere i tid og viser til disse samtalene, istedenfor å 

konstruere en dialog. Det er naturlig at tidligere historikere har tolket den i lys av 

Heimskringla, og derfor ikke tenkt over ordlyden som ikke utelukker, men snarere viser, at 

Kirken var drivkraften i samtalene og avtalen mellom Erling Skakke og Erkebiskop Øystein.  

De to sagaene er heller ikke enige om tid og sted for samtalene. Fagrskinna viser at 

møtet fant sted i Trondheim, men nevner ikke år. Snorre plasserer møtet i Bergen. Han 

innleder med at Erling oppholdt seg i Tønsberg om våren, men reiste til Bergen på 

sommeren. ”Der var det svært mye folk den gangen. Da var legaten Stefanus fra Roma der 

og Øystein erkebiskop og andre innenlandske biskoper.”84 Snorre samler altså alle de 
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involverte mer eller mindre tilfeldig sammen i Bergen. At det var tilfeldig er alt annet enn 

sannsynlig. Deretter iscenesetter Snorre samtalen mellom de Øystein og Erling. Årstallet 

nevnes ikke, men det nevnes hvor gammel Magnus var, 8 år, og hvor lenge han hadde vært 

konge i Norge, 3 år. Hvilket vil si at Snorre lander på 1164.  

Gunnes foreslår at forhandlingene foregikk i 1162 i Trondheim, kanskje sammen med 

Magnus kroning på Øretinget.85 Når kildene er så uklare på tid og sted er det en god 

mulighet for at dialogen, som er forholdsvis lik i Fagrskinna og Heimskringla, noe som vitner 

om at de har samme kilde (eller at Snorre har hatt Fagrskinna foran seg da han skrev), ikke 

fremstilles korrekt. Dette utelukker dermed ikke i utgangspunktet min tese om at det er 

Kirken som har presset på for en kroning, en kroning som ville styrke både kirke og 

kongemakt. Men det beviser heller ingenting. Gunnes er klar på at Øystein ikke har våget å 

begi seg ut på en kongekroning uten pavens samtykke, og tror at Øystein etter å ha 

forhandlet med Erling har sendt folk nedover til Paven, som i retur sendte en legasjon 

nordover. Jeg tror det er vel så sannsynlig å se lenger tilbake i tid, til Øysteins palliereise, for 

å finne en avtale mellom Øystein og Paven. Øystein må nødvendigvis ha snakket med Erling 

om en eventuell kroning, og ikke duret frem med det uten hans samtykke og enighet. 

Kanskje ventet paven bare på en bekreftelse før han sendte en legasjon nordover?   

Johnsen nevner en kilde som sier at kongen av Norge var med å hylle pave Alexander IIIs 

motpave Victor IV på et konsil i Lodi i 1161.86 Johnsen regner her med at Valdemar også 

regnet seg selv som konge av Norge, eller i alle fall deler av Norge, siden Valdemar lånte 

Erling Skakke folk og skip mot at han fikk Viken under sitt kongedømme. Johnsen mener 

derfor at Alexander ”[…] ga Eystein som misjon ikke bare å opprettholde den selvstendige 

norske kirkeprovinsen, men også å virke for en snarlig oppretting av en svensk erkestol”.87 

Det har også blitt foreslått at en annen tronkandidat, Håkon Herdebrei, hadde gitt sin støtte 

til motpaven, men dette er vanskelig å finne noe bevis for. Jeg er enig med Johnsen i at 

Øystein har fått beskjed om å opprettholde den selvstendige norske kirkeprovinsen, først og 

fremst med tanke på den usikre politiske situasjonen hvor alle kongssønner hadde rett på 

tronen. Den beste måten å sikre det på måtte være å skape et stabilt kongedømme i Norge, 
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som støttet oppunder paven, mot den tyske keiseren. En kroning i regi av kurien ville være 

med på å sikre nettopp denne opprettholdelsen.  

 

3.3.  Stephanus av Orvietos legasjon  

Besøket av den pavelige legaten Stephanus av Orvieto kan være med på å bygge oppunder 

betydningen av Øysteins reise på slutten av 1150- og starten av 1160-tallet. Hvorfor kom han 

til Norge? Flere historikere har stilt spørsmålstegn ved legatens mål med reisen, men 

svarene på dette har variert. En av hypotesene har vært at legaten hadde Sverige, og 

opprettelsen av erkebispesete der, som mål, og ikke Norge. En annen hypotese har vært at 

legaten ønsket å samle støtte til pave Alexander III, som ikke var anerkjent av den tyske 

keiseren.88 Disse hypotesene er naturligvis ikke gjensidig utelukkende. Øystein kan ikke ha 

avtalt noen kroning av Magnus Erlingsson ved sin palliereise. Da han dro var kong Inge konge 

i Norge, men det hadde kanskje endret seg da Øystein kom tilbake fra sin reise (Gunnes 

regner med at Øysteins hjemreise foregikk på vinteren og ut på våren 1161). Men hva hvis 

han hadde avtalt en kroning av kong Inge? Hvis Inge ble kronet som enekonge med pavens 

velsignelse, slik Magnus Erlingsson (tilfeldigvis?) ble, ville hans posisjon være ytterligere 

befestet. Nå gikk det ikke slik, da Inge ble drept av Håkon Herdebrei i Oslo vinteren 1161. 

Kan kardinalens besøk, som i norske kilder nesten ikke er nevnt, ha vært i forbindelse med 

en pavelige velsignet kroning av Inge?  

Den norske oppslutningen om pave Alexander III ble fremhevet i et brev av Arnulf av 

Lisieux til kardinalkollegiet; et brev som fremhevet viktigheten av Henry IIs oppslutning om 

Alexander III, fordi takket være ham sluttet hele Vest-Europa fra Spania i sør til Norge i nord 

opp om paven.89 Gunnes regner derfor med at Øystein gav sin støtte til Alexander på sin 

palliereise, og han avviser dermed samtidig den ene hypotesen rundt Stephanus’ besøk i 

Norge som sier at han var der for å samle støtte. Når Øystein har gitt sin støtte allerede i 

1160, har han absolutt fått føle det storpolitiske maktspillet på kroppen. For en vordende 

erkebiskop må dette ha gjort et stort inntrykk, selv om han sikkert ikke var ukjent med 

storpolitikk fra sin sannsynlige utdanningsreise i yngre dager. Dette kan ha fått han til å ville 

befeste Inges posisjon som pavelige velsignet konge, og dermed allerede her ha avtalt med 

paven en kroning av Inge Haraldsson. Om det ikke ble avtalt, kan det godt mulig ha blitt 
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diskutert. Denne tesen utelukker ikke Gunnes begivenhetsrekke, men virker likevel 

sannsynlig på meg ut ifra omstendighetene rundt. 

Vår periode preges av skiftende forutsetninger for kurien, med konger og keisere som 

enda ikke hadde innfunnet seg med reformprogrammet og dermed fullt ut gitt fra seg 

investitur og økonomiske rettigheter. Dette, i tillegg til at Alexander III var meget lærd i 

kirkerett, førte til at en mengde legasjoner ble sendt ut i Europa, med formaninger, 

forkynninger og ønske om støtte til Paven i Roma (eller i Paris, som han også satt i en kort 

periode). I tillegg ble det opprettet flere erkebispeseter, som i Nidaros i Norge – som ble 

opprettet før Alexander ble pave, men han var likevel del av kurien – og Uppsala i Sverige. Vi 

kan vel anta at selve planleggingen ikke nødvendigvis har tatt like lang tid, da det må ha 

utviklet seg rutiner for legasjoner og rutiner for opprettelse av nye erkebispeseter. 

Strategitenking rundt dette kan vi likevel anta har tatt lengre tid. Paven var fortsatt svært 

avhengig av verdslige makthaveres støtte, som hos den engelske og franske kongen mot 

Fredrik Barbarossas motpave for eksempel. Det var mange hensyn å ta, og mange tær som 

helst ikke skulle bli tråkket på.  

Med dette i bakhodet er det sannsynlig at Øystein Erlendsson har diskutert hvordan 

en skulle takle Norden og de utfordringene en stod overfor, under sin palliereise. Blant 

utfordringene vi kan tenke oss har blitt diskutert er (a) Fredrik Barbarossa og erkebiskopen i 

Hamburg-Bremen sitt ønske om innflytelse og makt i Norden, da først og fremst Danmark, 

og (b), problemene rundt skiftende konstellasjoner i Norge, med landsdeler og stormenn 

som stod bak hver sin tronkandidat, og vanskelighetene dette medførte for Kirken som 

ønsket å få igjennom sine reformkrav. Reformkrav som allerede var slått fast i 1152/53, men 

som aldri kom til å bli satt ut i live med den usikre norske politiske situasjonen. Det er for 

meg svært usannsynlig at Øystein har tatt opp dette med kurien, som helt sikkert har ønsket 

en statusrapport for Kirken i Norge på grunn av erkebispesetets nyetablerte status. Et mulig 

utfall av (b) har, som jeg har skissert over, kanskje derfor vært å krone kong Inge med pavelig 

velsignelse og med en kardinal eller legat til stede.  

Dette ville, som tidligere nevnt, ha gjort det vanskeligere for eventuelle andre 

tronkandidater å presse Inge av tronen, og det ville også vært nærmere europeisk sedvane. 

For meg er det åpenbart at dette må ha blitt diskutert, og kanskje langt på vei avtalt. Et 

argument mot dette kan være at det norske kongedømmet kanskje ikke følte seg så svakt at 
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det trengte noen form for beskyttelse fra Kirken, i alle fall ikke under Inges regjeringstid. 

Støtte fra landsdeler kan ha vært viktigere, noe vi også ser ved at kongsemner som ville 

utfordre den sittende kongen dro fra landsdel til landsdel og lot seg krone til konge, som 

Håkon Herdebrei, Sigurd Markusfostre og Sverre Sigurdsson. Men dette argumentet er ikke 

holdbart med tanke på opprettelsen av erkebispesetet noen år tidligere, hvor sagaene – 

riktignok ikke skrevet før på 1200-tallet – forteller om to av kongsbrødrene som ble nødt til å 

forlike seg med legat Brekespear. Dette viser at Kirken på midten av 1100-tallet må ha hatt 

såpass stor innflytelse at eventuelle tronkandidater har sett nødvendigheten av å ha den på 

sin side. Den kristne troen hadde også fått såpass stort innpass i siste halvdel av 1100-tallet 

at eventuelle tronkandidater neppe ville stille seg imot en slik institusjon. Sverre gjorde 

riktignok dette, men han prøvde å snu det med religiøse argumenter. Dette underbygger 

dermed viktigheten av å ha religion på sin side, og religionens påvirkningskraft på folket. 

 

Hvis ikke alle tronkandidater så nytten av å ha Kirken på sin side, gjorde i alle fall en i Inges 

krets dette, nemlig Øystein Erlendsson. Mange norske historikere har også lagt vekt på et 

slags kirkeparti rundt kong Inge og brukt det som forklaring på hvorfor Brekespear ifølge 

sagaene var så overmåtes fornøyd med Inge.90 Som vi har sett passer Øystein meget godt inn 

i et slikt kirkeparti. At Øystein da så fordelen av en pavelig velsignet kongekroning, etter 

mønster fra Europa, er derfor svært sannsynlig. 

Øystein hadde sannsynligvis hatt sitt å si om situasjonen i resten av Norden under sin 

palliereise, med sin ifølge Gunnes brede kirkelige orientering og interesse.91 Kanskje har han 

vært med på å drøfte opprettelsen av erkebispesetet i Uppsala? Det blir selvfølgelig bare 

vide hypoteser, men utfallet er i alle fall kroningen av Magnus Erlingsson i 1163/64 og 

opprettelsen av erkebispesetet i Uppsala i 1164. Hvis Gunnes har rett i sine antagelser om 

Øysteins eminente strategiske egenskaper, er det også svært sannsynlig at mye har blitt 

planlagt i samråd med paven under hans palliereise rundt 1160.  

 

3.3.1.  Var Sverige det viktigste målet til legaten? 

Arne Odd Johnsen sier i sin excurs om legaten Stephanus i avhandlingen Nicolaus 

Brekespears legasjon til Norden, at målet med Stephanus’ legasjon var opprettingen av 
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erkebispesete i Sverige. Han var riktignok innom Norge, men Norge neppe var hovedmålet 

for reisen da Alexander III allerede hadde den norske kongens støtte.92 Johnsen overser her 

det faktum at den norske tronen ikke var noen rolig og enhetlig institusjon, med tradisjon for 

bare en konge. Da erkebispesetet ble opprettet, var det til og med tre konger, med 

hovedsete i hver sin landsdel. Hvis min tese er rett, at Øystein har diskutert usikkerheten 

med paven og derfor besluttet en kongekroning allerede i 1160 for å sikre den 

reformkirketro Inge Kongemakten, var reisen til Norge overhodet ikke tilfeldig, men tvert om 

godt planlagt. Det er ikke dermed sagt at det var noen akutt fare for at eventuelle andre 

tronkandidater skulle endre Norges stilling til paveskismaet, og heller støtte Barbarossas 

pave Victor IV. Det var nok heller slik at reformkirken ikke hadde de beste forholdene i et 

land hvor det var flere tronkandidater og stadige skiftninger. Hvis kong Inge ble kronet ville 

det bety mer arbeidsro og sannsynligvis også et tettere samarbeid mellom konge og 

kirkemakt, slik det ble mellom Magnus Erlingsson/Erling Skakke og Øystein.  

Et annet argument som støtter oppunder denne hypotesen er at det utgikk mange 

legasjoner under Alexander IIIs regjeringstid. Den kirkerettslærde Alexander og hans 

kardinaler hadde åpenbart mer enn én tanke i hodet på en gang, og til tross for viktigheten 

av å minimere Victor IVs og Fredrik Barbarossas innflytelse, var det også flere presserende 

saker kurien måtte forholde seg til. Blant annet å sikre forholdene til nyopprettede 

metropolitter. De to tankene kan sies å ha vært sammenfallende når det gjaldt å krone en 

norsk konge.  

De ovenstående argumenter undergraver selvfølgelig ikke viktigheten av opprettelsen av 

erkebispesetet i Uppsala, men å påstå at legaten var i Norge ved en tilfeldighet, eller fordi 

reiseveien måtte gå om Norge for å unngå Valdemar i Danmark og Fredrik Barbarossa, kan 

jeg på grunn av de ovenstående argumenter ikke støtte meg til. Andre historikere har som 

nevnt ikke gått noe særlig innpå Stephanus oppdrag, og Knut Helle omtaler bare legasjonens 

mål som omdiskutert både i Under Kirke og Kongemakt i Aschehougs Norgeshistorie, og i 

Norge blir en stat; 1130 – 1319.93 Han konkluderer med at legatens sannsynlige oppdrag i 

Norge var å samle støtte for Alexander III, noe som for så vidt ikke strider imot min 

hypotese, men som blir en underdrivelse hvis legatens mål var å krone en konge med pavelig 

støtte. Konklusjonen om at opprettelsen av erkebispesete i Sverige var et mål ved reisen står 
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selvfølgelig ved lag, og var nok også veldig viktig i kuriens strategi for å minske tysk 

innflytelse på Norden. 

 

3.4.  Magnus-kildene 

I denne delen skal vi se på de fire viktigste dokumentene vi har fra perioden. Hva forteller 

kildene Canones Nidrosiensis, Magnus Erlingssons kroningsed, Magnus Erlingssons 

privilegiebrev til den norske kirke og tronfølgeloven av 1163/64 noe om kirkens makt og 

regissørrolle? De tre sistenevnte vil i det følgende bli kalt Magnus-kildene, da alle settes i 

sammenheng med hans kongedømme. Den første – Canones Nidrosiensis – er vanskeligere å 

tidfeste. Johnsen tidfester for eksempel Canones Nidrosiensis til opprettelsen av 

erkebispesetet. I denne delen skal jeg diskutere hva disse fire sentrale kildene kan si oss om 

kirkens makt og reformatorønsker på 1160-tallet, og dermed hvordan de virker inn på min 

tese.  

 

3.4.1.  Canones Nidrosiensis 

Canones Nidrosiensis er en samling kirkerettslige vedtak funnet i British Museum på 1930-

tallet, og som gjaldt Norge og norske forhold. Dateringen av de 15 canones har vært det 

store stridsspørsmålet. Walther Holtzmann som offentliggjorde funnet i 1938, daterte det til 

riksmøtet i 1163/64 og kroningen av Magnus Erlingsson.94 Den norske historikeren Oluf 

Kolsrud mente at Canones Nidrosiensis måtte være selve forfatningen for kirkeprovinsen i 

Nidaros, og fikk støtte av A. O. Johnsen i hans avhandling om Brekespears legasjon fra 1945, 

og av Eirik Vandvik i hans Latinske dokument til norsk historie fra 1959.95 Dette stod helt til 

Vegard Skånland, i hans avhandling om Det eldste norske provinsialstatutt fra 1969, 

konkluderte med at canones måtte være utarbeidet av erkebiskop Øystein på et norsk 

provinsialkonsil i 1170-årene.  

13 av de 15 canones knyttes opp til Gratians Decretum, en samling kirkerettslige 

lover utarbeidet av benediktinermunken Gratian på 1130-tallet, som var ferdig redigert i 

1140/41. Gratians Decretum ble raskt den viktigste canonsamlingen og gjorde alle andre 

foreldet. 96 Uenighetene blant norske historikere har sitt utspring i forskjellige oppfatninger 
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av når Gratians Decretum, eller dets ideer, kan ha nådd Norge. Johnsen og Vandvik mener at 

den har nådd Norge allerede med Brekespears legasjon, mens Holtzmann og Skånland 

mener at dette var for tidlig. Argumentet til Skånland bygger på Holtzmanns tanke om at 

Gratians Decretum umulig kunne nådd Norge før 1160- eller 1170-tallet.97  

Erik Gunnes angriper Skånlands avhandling på flere punkter, blant annet synes han at 

Skånland bagatelliserer de første årtienes arbeid med Gratians Decretum.98 Gunnes mener 

også at selv om vi ikke kan bevise at Brekespear hadde med seg Gratians Decretum med sin 

legasjon til Norden, er det overhengende sannsynlig at han var kjent med den, blant annet 

på bakgrunn av at Brekespear var sendt nordover for å opprette en (eller to) kirkeprovinser, 

og at det derfor er vanskelig å unngå at en kirkerettsspesialist var tatt med på råd i 

forberedelsene til reisen. En slik kirkerettsspesialist kan etter all sannsynlighet, ifølge 

Gunnes, ha vært kuriens professor i Decretum Rolando Bandinelli, den senere pave 

Alexander III som så avgjort kjente til Gratians Decretum.99 Gunnes snur også på Skånlands 

argument om at Brekespears tilsynelatende manglende juridiske kunnskaper gjør det lite 

sannsynlig at han har brukt Gratians Decretum i en eventuell opprettelse av Canones 

Nidrosiensis i 1152/53. For Gunnes er den manglende kunnskapen nettopp et argument for 

at Brekespear ville tatt i bruk et eksternt dokument som Gratians Decretum.100  

Gunnes ender i sin analyse likevel ikke opp med årstallet 1152/53 som sannsynlig.101 

Han lander nærmere Holtzmanns tidfesting; Riksmøtet i Bergen i 1163, og at Canones 

Nidrosiensis er erkebiskop Øysteins verk. På grunn av at både Canones Nidrosiensis og 

tronfølgeloven ifølge Gunnes hviler på Gratians Decretum, vil det forutsette et grundig 

kjennskap til Gratians Decretums innhold, og at det derfor er for tidlig å tidfeste denne til 

1152/53, selv om dette også ut ifra kildene er mulig.102 Hans konklusjon blir derfor at de har 

samme opphavsmann, og at de ble slått fast på riksmøtet av 1163/64.    

Vi ser her at det de siste tiårene har vært uenigheter om hvorvidt Gratians Decretum 

nådde Norge rundt opprettelsen av erkebispesetet, eller en gang i de påfølgende tiårene. 

Gunnes strander på at det er erkebiskop Øystein som er opphavsmannen, og det kan meget 

vel være. Jeg landet først på 1152/53 som sannsynlig med tanke på at Brekespear neppe 
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opprettet et erkebispesete uten å forsyne den med, eller utarbeide i samråd med lokale 

geistlige, et sett med regler. Regler som skulle sikre en god drift av metropolitten. Canones 

Nidrosiensis henvender seg også bare til geistligheten, og avklarer dets rolle til verdslige 

makthavere, som i praksis vil si forholdet mellom kirke og stat. Det fantes neppe et mer 

egnet tidspunkt å gjøre dette på enn ved selve opprettelsen. Brekespear har uten tvil også 

hatt myndighet til å utarbeide slike lover.  

To argumenter har fått meg til å endre standpunkt. Bagge påpeker at oppfordringen 

til å kjempe mot opprørere og fredsforstyrrere med henvisning til landets lov neppe ville blitt 

gjort av en utenlandsk prelat.103 Det er jeg uenig i. Hvis Canones Nidrosiensis ble utarbeidet i 

samråd med nasjonale geistlige er det svært sannsynlig at de har tatt med denne 

oppfordringen, da opprørere og fredsforstyrrere var med på å rokke ved den nasjonale 

freden som Kirken uten tvil ønsket seg, både i tråd med åndelige ønsker og normer, men 

også for å ha en stø plattform som Kirken kunne utvikle seg videre på. Men hvor mange 

opprørere og fredsforstyrrere var det under de tre brødrekongene? I et 

visitasjonskongedømme var det uten tvil en fordel at de var tre konger, som da kunne dekke 

store deler av landet med visitering og/eller nærvær. Sagaene forteller heller ikke om 

utstrakte opprør i tiden før eller rundt opprettelsen av erkebispesetet. En slik oppfordring 

ville da vært unaturlig å ta med.  

Hvor kilden ble funnet er det andre argumentet som har fått meg til å endre mening. 

Den dukket opp i England, og hvis Brekespear tok med seg en kopi videre på sin reise mot 

Sverige er det neppe sannsynlig at den har nådd England med det første, da historikere ikke 

regner med at legaten reiste via England på veien tilbake til kurien etter å ha vært i Sverige 

og Danmark. Når kom dokumentet til England? Canones Nidrosiensis ble oppdaget sammen 

med Magnus Erlingssons kroningsed som nødvendigvis må ha blitt utstedt i forbindelse med 

kroningen. Legaten Stephanus’ oppdrag må ha vært kongekroning i Norge og opprettelse av 

erkebispesete i Sverige. Tilbaketuren har neppe gått via Danmark og Tyskland, da erkebiskop 

Eskill i Lund var i strid med sin konge Valdemar, som støttet Alexander IIIs motpave Victor IV, 

og søkte derfor tilflukt i Frankrike.104 Barbarossa, motpaven og erkebiskopen av Hamburg-

Bremen var på offensiven. Stephanus reise tilbake må derfor nødvendigvis ha gått via Norge 
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til England, eventuelt direkte til England. Han har da sannsynligvis hatt med seg et eksemplar 

av kroningseden, og kanskje også Canones Nidrosiensis.  

Jeg lander derfor på en datering mellom Øysteins palliereise, hvor han pleiet kontakt 

med kirkerettsspesialisten pave Alexander III som han mottok palliumet av, og kroningen av 

Magnus Erlingsson, med en pavelig legat til stede, som kunne være med å stadfeste Canones 

Nidrosiensis. Canones Nidrosiensis’ forsonende linje mellom konge og kirkemakt bygger også 

oppunder dette. I den perioden tyder kildene vi har på at forholdet mellom erkebispesetet 

og Kongemakten var ganske godt, noe vi skal diskutere nærmere senere i dette kapitlet. 

 

De kirkerettslige statuttene i Canones Nidrosiensis viser, når jeg konkluderer med at den ble 

utarbeidet i perioden 1160-1164, at Nidaros hadde fått en erkebiskop med store ambisjoner 

på vegne av Kirken og med et stort ønske om revisjon av lovverket. Til tross for at statuttene 

blir betegnet som sprikende og uten klare referanser til et samarbeid mellom konge og 

kirkemakt, viser de en sterk erkjennelse av Kirken som en institusjon. Dette viser at kuriens 

Europa-politikk må ha fungert meget bra, med spredning av den utarbeidede kirkeretten og 

en økt selvstendighet hos den nasjonale geistligheten. Hvis den, slik jeg har argumentert for, 

har blitt utarbeidet i perioden 1160-64, har den muligens blitt utarbeidet samtidig som 

tronfølgeloven, som har tatt for seg mer av forholdet mellom Kongemakten og Kirken. Den 

har da, slik Helle påpeker, vært en del av en større revisjon av kristenrettene og lovene 

generelt.105 

 

3.4.2.  Kroningseden 

Kroningseden, hvor Magnus Erlingsson svor troskap og lydighet til kurien ved Pave Alexander 

og hans etterfølgere, sikret Kirken viktige garantier.106 Kongedømmet kunne ikke lenger 

kreve ytelser av Kirken, hvis den da ikke aktet å gi det frivillig grunnet trangere tider. Med 

andre ord, kongen skal ikke kreve mer i skatt av Kirken enn det den selv vil gi, som er et 

viktig ledd i reformkirkens program om økonomisk frigjøring. Kongedømmet er også pliktet å 

være rettferdig mot folket, og da spesielt mot de svakere delene av samfunnet, som enker 

og foreldreløse. Formuleringene i kroningseden er svevende, men idealet om rex iustus – en 

rettferdig konge – skinner igjennom. Det gjør også andre reformkirkelige ønsker, som om at 
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Kirken skal bestemme i kirkerettslige anliggender, i tråd med det Pave Hadrian – Nicolaus 

Brekespear – bestemte i 1152/53. Eden viser at kongegjerningen er et guddommelig embete 

ved å være gjennomsyret av kirkens reformprogram.107 Tidfestingen av denne gir seg så og si 

selv, og det er konsensus blant norske historikere å skrive denne til kroningen i 1163/64.  

Det er også konsensus om at Øystein har vært sentral i utarbeidingen av eden. Ifølge 

Gunnes bygger den på en lensedtype for de Normanniske fyrstene i Sør-Italia.108 Det kan 

bety to ting. Enten har Øystein fått den med seg på sin palliereise to-tre år tidligere, og 

bearbeidet det til å passe til norske forhold. Hvis det stemmer, må det bety at kroningen har 

vært i Øysteins tanker i flere år, eventuelt så tidlig at det kan skrives til Inges planer før han 

sendte Øystein nedover etter palliumet. Det andre alternativet er at legaten har tatt det med 

seg fra Roma. Med andre ord avkrefter det andre alternativet en gang for alle tesen om at 

legatens mål var Sverige, og at legasjonen kun var innom Norge fordi det var den eneste 

mulige reiseruta.  

Gunnes står som vanlig fast ved at det er Øystein som har komponert eden. Dette på 

grunn av kjennskapen til lokale forhold som han mener det er mulig å lese ut ifra teksten.109 

Det avkrefter på ingen måte tanken om at legaten tok grunnrisset av eden med seg. Den har 

de hatt tid til å omformulere og bearbeide før en eventuell kroning. Det beviser heller 

ingenting. For meg virker begge de to alternativene like sannsynlige, og jeg kan ikke her 

bekrefte eller avkrefte verken den ene eller den andre. Det eneste vi kan slå fast er at Kirken, 

enten gjennom Øystein eller kurien, har hatt et ønske om å krone en norsk konge.  

 

3.4.3.  Tronfølgeloven 

Tronfølgeloven tidfestes også av de fleste norske historikere til kroningen i 1163/64. Loven 

er gjengitt i Gulatingsloven – og etter hvert også Frostatingsloven – og har to nesten like 

overskrifter, som ifølge Torfinn Tobiassen i sin avhandling om Tronfølgelov og Privilegiebrev 

peker på at loven må ha blitt vedtatt på et riksmøte.110 Vi kjenner ikke til andre riksmøter i 

Magnus Erlingssons periode, hvor både Erling Skakke, Erkebiskop Øystein, Magnus 

Erlingsson og ”alle de viseste menn i Norge” var til stede.111 Tronfølgeloven lovfester, for 
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første gang i europeisk historie, hvordan kongen skal velges. Tidligere har man både i Europa 

og Norge støttet seg til sedvane, og i Norge førte dette til det vi trygt kan omtale som et 

usikkert grunnlag for et kongedømme. Norge og Skottland var et av de siste europeiske 

landene hvor yngre kongssønner også hadde rett på tronen.112 Gunnes peker på to grunner 

til nedfellingen av en tronfølgelov: Den ene var å legitimere Magnus Erlingsson som kronet 

og rettmessig konge, og den andre var å bygge et sikkert fundament for kongedømmet i 

fremtiden, samt å etablere det i et kristent perspektiv.113 Disse to har han hentet fra 

Tobiassen, som også peker på en tredje grunn: Øysteins syn på kongedømmet som et 

embete, en institusjon som har sin egen eksistens utenfor det til enhver tid sittende 

dynastiet, og denne embetstankens latente prinsipp om enekongedømme.114  

Vi begynner med å se på den andre grunnen. Et sikkert fundament for kongedømmet 

bidro ikke bare til å sikre en videreføring av Magnus’ ætt, men også til å skape den roen 

Kirken trengte for å få igjennom sitt reformprogram. Den urolige situasjonen i 1150-årene 

gjorde at Kirken ikke fikk igjennom noen av de innrømmelsene de hadde fått ved 

opprettelsen av erkebispesetet. Et slikt argument underbygger min tanke om en klar strategi 

og langsiktig tankegang hos Øystein. Hans karriere ble bygget i kretsen rundt Inge, men da 

han fikk palliumet sitt står det klart for oss at han gikk inn i embetet med reformkirkelige 

ideer og ønsker, som å få gjennomført innrømmelsene fra 1152/53. Hvis han da, som jeg 

tror, har diskutert den nyopprettede metropolitten Nidaros’ situasjon med Alexander III, 

bygger Gunnes’ argument for nedfellingen av tronfølgeloven oppunder min hypotese om at 

kroningen var planlagt i lang tid. Erkebispedømmet hadde ikke hatt den nødvendige roen til 

å få gjennomført programmet sitt. En kroning måtte for paven høres fornuftig ut for å skaffe 

arbeidsro for Den norske kirken. Vi kan altså anta at denne grunnen har vært en viktig faktor, 

ja kanskje til og med hele kirkens drivkraft i siste halvdel av 1100-tallet. 

Den siste ovennevnte grunnen, den til Tobiassen som Gunnes ikke nevner eksplisitt, 

sier at Øysteins syn på Kongemakten som et embete fordrer et enekongedømme og faller 

dermed inn under det reformkirkelige kongsidealet – rex iustus. Dette argumentet speiles i 

kroningseden, som også slår fast at kongen innehar et embete. Hvorfor er det gitt at ideen 

om et embete er lik ideen om et enekongedømme? Kan ikke embedtstanken bestå også 

                                                                 
112

 Gunnes, 1996, s. 111 
113

 Gunnes, 1996, s. 112 
114

 Tobiassen, 1969, s. 248 



65 

 

under et samkongedømme? Enekongedømmet blir ikke eksplisitt slått fast før i 

tronfølgeloven av 1273, men Tobiassen mener å lese at den første tronfølgeloven gir klart 

uttrykk for at det bare skal være en konge, uten at det nødvendigvis slås fast.  

Den første grunnen jeg nevnte, legitimeringen av Magnus Erlingsson, skjer på flere 

måter. Både ved selve kroningen av Magnus, og dermed støtten han får fra Kirken, og ved 

utelukkingen av uektefødte kongssønners tronkrav. Magnus var riktignok ikke kongssønn, 

men han var sønn av en ektefødt kongsdatter, som i kirkens øyne var bedre enn en konge 

som var født utenfor ekteskapet. Allerede fra 900-tallet av er ektefødthet en kirkerettslig 

betingelse for å bli konge.115 Dette kan kanskje også føyes inn i underbyggingen av hvorfor 

legaten Brekespear var så overmåte fornøyd med Inge, den eneste av Harald Gilles ektefødte 

sønner?  

Tobiassen omtaler dette som legitimitetsprinsippet. Dette henger selvfølgelig også 

sammen med å skape et sikkert fundament for Kongemakten, og dermed for Kirken. Det går 

klart frem av tronfølgeloven at den ble etablert på kristne premisser. Biskopene og de tolv 

viseste menn fra hvert bispedømme (utnevnt av biskopene) har nærmest uinnskrenket makt, 

med Guds rett i sin hånd, hvis en konge skulle falle fra eller ikke være skikket. Hvis en konge 

ikke har en ektefødt sønn etter seg, skal den neste i arv bli konge dersom han er skikka, noe 

som avgjøres av de oppnevnte biskopene og vise menn. Med det har ikke bare Magnus 

Erlingsson blitt legitimert, men Kirken har også skaffet seg mye makt og en finger med i 

spillet under ethvert tronskifte. Og avslutningsvis slås det også fast en trussel om å bli lyst i 

bann hvis loven ikke følges eller hvis noen lar seg krone til konge uten den rett som 

tronfølgeloven gir. Alle de tre ovennevnte grunnene viser med all tydelighet at europeiske 

stats- og religionsfilosofiske ideer også var nådd Norge, først og fremst via Kirken.  

 

3.4.4.  Privilegiebrevet 

Magnus Erlingssons privilegiebrev er om mulig enda mer omdiskutert enn de to andre 

dokumentene. Dette er først og fremst fordi det er vanskeligere å plassere i tid. 

Spekulasjoner om det ble konstruert av Kirken i ettertid har også hatt gjennomslagskraft. Har 

Kirken, kanskje allerede under Øystein, forfalsket et brev, og lagt det i Magnus’ munn? ”Til 

Gud [gir jeg] da i dag, på den herlige oppstandelses dag, meg selv med riket til evig tid, og til 
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den herlige martyr kong Olav, som jeg nest Herren med særlig hengivelse overdrar Norges 

rike fullt og helt”116 Klarere enn dette kan det ikke skrives. Her viser privilegiebrevet 

tydeligere enn i de to andre Magnus-kildene at kongedømmet er blitt et embete, og at 

landet er tatt i len av Olav den Hellige. Brevet er gjennomsyret av Olavsideologien som 

Øystein var en forkjemper for.117  

Privilegiebrevet er utstedet først og fremst til erkebispestolen i Nidaros, men også til 

den norske kirke i sin helhet. Dateringen av denne er enda mer omstridt enn de to andre 

dokumentene. Knut Helle legger den til en tid etter kroningen, men prøver seg ikke på noen 

spesifikk datering,118 mens (blant andre) Arne Odd Johnsen daterer den til en gang i 1170-

årene.119 Datering av dokumentet som vi bare har fragmenter av spiller for så vidt en rolle 

når vi skal se på brevets opphav, men er ikke det viktigste i denne oppgaven. Jeg nøyer meg 

foreløpig med et sted imellom 1163 og 1177. Viktigere er det å avgjøre om det er et falsum 

eller ei, rettere sagt om det er konstruert av Kirken i ettertid for å legge historisk vekt på 

senere kirkelige krav, og å vise hvordan den kirkelige reformideologien og Den norske 

kirkens tanker skinner igjennom i brevet.   

De fleste historikere i dag er enige om privilegiebrevets ektehet, dette til tross for at 

vi bare har brevet bevart i en avskrift av en avskrift. Diskusjonen har de siste hundre årene 

gått mer på i hvor stor grad Kirken har påvirket brevets innhold. Er brevet konstruert av 

Magnus/Erling og Øystein? Er det et brev for å vedlikeholde forholdet mellom kirke og 

kongemakt, noe som kan være sannsynlig hvis det er skrevet en stund etter tronfølgeloven 

og kroningseden? Hadde Kirken sett seg lei av Erlings og Magnus’ labre vilje til å etterleve 

alle kravene Kirken hadde fått igjennom, og dermed utvist en form for uvilje mot 

kongedømmet?  

Privilegiebrevets opphav er blitt forklart – blant annet av Halvdan Koht, Fredrik 

Paasche og Arne Odd Johnsen – med uenighetene mellom Valdemar og Erling som bakteppe. 

Erling Skakke hadde ifølge både Heimskringla og Saxo lovet Valdemar i Danmark overhøyhet 

over Viken, mot at han støttet Magnus Erlingssons tronkrav.120 Denne overhøyheten uteble i 
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perioden etter Magnus’ kroning, og resulterte ifølge sagaene i et felttog fra Valdemars side 

til Viken. Felttoget var fredelig, men ble ikke godt mottatt i området, og Valdemar dro 

tilbake til Danmark uten noe reelt herredømme over Viken.121 Dette var ifølge Johnsen 

sommeren 1165.122 Da Valdemar kom tilbake tre år senere i 1168 – etter at Erling hadde 

vært på felttog i Danmark – stilte saken seg annerledes, og mye tyder på at Valdemar ble tatt 

bedre imot denne gangen. Det hadde sannsynligvis sammenheng med Erlings noe brutale 

fremferd, og kompromissløse konflikthåndtering, som gjorde at han fort kunne få uvilje mot 

seg, om vi skal tro sagaene. Da Valdemar da kom på sitt andre felttog, kan det virke som om 

Magnus og Erling ikke stod sterkt på Østlandet. Valdemar ble hyllet til konge, og norske 

stormenn som hadde fulgt med han tilbake til Danmark etter det første felttoget valgte å bli 

igjen i Norge da Valdemar dro tilbake. Det viser at Erling og Magnus ikke kan ha stått spesielt 

sterkt i Viken. Johnsen fremhever også Valdemars kontakt, og sannsynlige allianse med 

tronkandidaten Olav Ugjæva.123 Etter at Valdemar hadde dratt tilbake til Danmark angrep 

Erling Olav Ugjæva, som da flyktet til Danmark. Magnus og Erling var derfor enda ikke helt 

kvitt sin tronrival.  

Biskop Torstein i Oslo ble i 1169 drept uten at Erling straffet noen for ugjerningen. 

Paven uttrykte, i brev til Øystein, misnøye med at forbrytelsen ikke ble straffet. Det er grunn 

til å tro at Øystein heller ikke var spesielt fornøyd med dette. Kanskje hadde Erling blitt 

slumsete med de privilegiene og innrømmelsene som ble gitt og/eller stadfestet ved 

kroningen av Magnus? Da kan privilegiebrevet ha vært en god måte å slå fast samarbeidet 

dem imellom på. Til tross for at det sannsynligvis har vært uenigheter, påpeker Helle at det 

neppe har vært noe brudd i alliansen mellom Kirken og Kongemakten.124 

Gunnes ser for seg at privilegiebrevet er Øysteins verk, og at han har lagt ordene i 

munnen på Magnus Erlingsson. Det kan meget vel være. Enten for å beskytte tronen og riket 

fra dansk overhøyhet, eller for å bygge oppunder Olavsideologien som unektelig var på 

fremmarsj i Magnus Erlingssons regjeringstid.125 Privilegiebrevet stadfester både 

kroningseden og tronfølgeloven, men går enda litt lengre i å påpeke kongemakta som et 
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embete. Det tyder på kraftig kirkelig påvirkning på brevet, og Gunnes konklusjon virker 

derfor sannsynlig. 

 

3.4.5.  Hva sier kildene om samarbeidet mellom Kirken og Kongemakten?  

Privilegiebrevet påvirker ikke min tese i like stor grad som de tre andre kildene, med tanke 

på datering og situasjonen en regner med den ble opprettet i. Den er likevel med på å 

stadfeste mye av det inntrykket vi sitter igjen med etter å ha gjennomgått kildene, at Kirken 

står frem som en drivkraft i utarbeidingen av riksstyrende dokumenter. Dette kan ha sin 

naturlige forklaring i at det først og fremst var geistlige som kunne skrive. Først nærmere 

1200-tallet økte antallet lekmenn med skriftens makt. For eksempel ser vi at Sverre var nødt 

til å bruke en geistlig i utarbeidingen av sin saga. Det kan tyde på at det ikke var så mange 

andre å ta av. 

Kildene gir inntrykk av et fruktbart samarbeid mellom konge og kirkemakt, men de gir 

også inntrykk av å være smidd ut av kuriens åndelige og politiske reformprogram. Når de en 

gang er våre beste kilder kan vi ikke annet enn å anta at det kirkelige initiativet, som først og 

fremst vises av erkebiskopen og kurien, har vært med å forme planene frem mot kroningen 

av Magnus Erlingsson, og har også tydeligvis – slik vi har tolket privilegiebrevet – hatt et 

ønske om å ha et ord med i laget i riksstyringen etter kroningen. 

 

3.5.  Avhengighet mellom Kirken og Kongemakten  

Vi har slått fast at kildene – Magnus-kildene og Canones Nidrosiensis – viser at da de ble 

opprettet må det har vært et utstrakt samarbeid mellom de to institusjonene. Min tese sier 

at det var kirken som var drivkraften i denne alliansen, og ikke Erling Skakke og 

Kongemakten. Spesielt i forbindelse med kroningen og i tiden før denne mener jeg 

erkebiskopen hadde en regissørrolle. I det følgende skal jeg se nærmere på eventuelle felles 

interesser og interessemotsetninger, og i hvilken grad de to institusjonene tapte eller vant 

på alliansen. Hvordan påvirker i så fall det min tese?   

 

3.5.1.  Kongemaktens særinteresser 

I hvilken grad har Erling Skakkes interesser kollidert med erkebiskopens? Hadde Erling vært 

representant for et sterkt kongedømme hvor sønnen var kongssønn, slik han burde vært 
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ifølge norsk sedvane, hadde sannsynligvis forholdet til Kirken stilt seg annerledes. Med et 

sterkt og livskraftig kongedømme med støtte over store deler av landet ville kongemaktens 

fokus endret seg, kanskje utenlands, for å sikre skattlandene vest i havet? Men med tanke på 

urolighetene i perioden 1150-1170, er det ikke merkelig at Kongemakten var nødt til å søke 

støtte.  

Sagaene gir inntrykk av at Erling er skeptisk til å løfte Magnus frem som gruppens 

frontfigur, og krever eder av de andre stormennene i flokken. Å overgi seg til Håkon 

Herdebrei og hans støttespillere ville føre til den sikre død, ifølge Erling.126 Etter dette 

forteller sagaene at Erling og hans menn drar til Valdemar i Danmark og lover bort hele 

Viken hvis han får støtte i kampen mot Håkon. Dette viser at Erling følte seg langt fra trygg 

på starten av 1160-tallet. Han var avhengig av å søke støtte nær sagt hvor som helst. Erlings 

fremste mål var å skaffe et godt fundament for sin sønns nyetablerte kongedømme. I det 

allerede eksisterende fundamentet var Kirken trygt plassert etter alt å dømme. Kirken 

generelt, og erkebiskopen spesielt hadde åpenbart vært en del av Inges allierte. Den nylig 

hjemvendte erkebiskop Øystein og Erling må også ha kjent til hverandre fra Øysteins tid som 

Inges kapellan. Erling har neppe ønsket noe brudd med den geistlige delen av Inges fraksjon. 

På et usikkert fundament var det viktig å sikre de alliansene som var.  

Jeg har tidligere stilt meg skeptisk til at det var nettopp Erling som brakte frem planen 

om kroning av Magnus. Magnus var allerede kronet i verdslig øyemed. Kan han ha sett 

behovet for å gjøre det med kirkelig velsignelse i tillegg? At Erling har vært imot en kirkelig 

kroning er det heller ikke belegg i kildene for å si. Kroningen løftet Kirken et nivå opp på 

institusjonsstigen, med en tettere tilknytning til Kongemakten og en særposisjon i forhold til 

tronen. Hvis det ikke fantes en arving, var Kirken ansvarlig for å finne en ny. Det var unikt i 

norsk historie frem til da. På samme måte som Haraldsønnene kanskje ikke hadde skjønt 

hvilke privilegier de gav bort til Kirken, kan Erling ha vært blind for konsekvensene av kirkens 

styrkede posisjon. En posisjon de ikke kom til å gi fra seg med det første. I Erlings prosess 

med å styrke fundamentet til Magnus’ kongedømme har han neppe ønsket en devaluering 

av en sikker alliert. Han så sannsynligvis også de ideologiske og administrative fordelene ved 

å ha landets geistlige på sin side, og å ha en sterk kirke. Spørsmålet er om han forstod hvor 

sterk den kom til å bli, i hvert fall sett med etterpåklokskapens briller. Kildene er sparsomme 
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med utlegninger om Kirken under Inges kongedømme, men hans kongedømme ser ut til å ha 

hatt en rimelig god kontroll over den. Det har naturligvis sammenheng med Nidaros ferske 

status som metropolitt, samt den usikre politiske situasjonen i landet, med enten to eller tre 

brødrekonger, eller opprørsgrupper. Da Inge ifølge senere kilder kunne velge Øystein til 

erkebiskop uten å gå via noe domkapittel, kan det tyde på at Kirken ikke har hatt den 

selvstendige makten det kan tyde på at de fikk ut på 1160-tallet. Fremtiden spilte kanskje en 

underordnet rolle i Erlings strategiske tekning. Det viktigste var å sikre fundamentet til 

sønnens kongedømme. Hva som skjedde femti år frem i tid var neppe i hans tanker, bortsett 

fra å sikre dynastiet til Magnus. 

 

3.5.2.  Erkebiskopens særinteresser 

Helle peker på at Øysteins mål var å gi Kirken en ledende stilling i et ordnet og 

riksomfattende statssamfunn.127 Enekongedømmet står sentralt i et slikt ønske – en rex 

iustus som kunne styre rettferdig i tråd med kirkens prinsipper. En sterk og selvrådig konge 

trengte ikke nødvendigvis utelukke en slik måte å styre på. Erling, som må ha styrt for sin 

sønn mens han enda var en guttunge, karakteriseres av sagaene som både sterk og 

selvrådig. Erkebiskopens mål var økonomisk og politisk frigjøring fra verdslige bånd. I 

Magnus Erlingssons regjeringstid må selvstendigheten ha vært relativt stor i forhold til Kirken 

under Inges kongedømme. Fullstendig frigjøring var det likevel neppe snakk om. Vi ser det 

blant annet i forbindelse med det tidligere omtalte drapet på biskop Torstein i Oslo at Kirken 

var avhengig av støtte fra verdslige makthavere for å sette militær makt bak eventuelle krav.  

Kirken fikk inn geistlige prinsipper i statslivet via tronfølgeloven.128 Det økte 

innflytelsen til Den norske kirken generelt, og erkebiskopen spesielt. Magnus tok landet i len 

av Olav den Hellige, selve symbolet på den norske katolske kirke, og erkebiskopen var den 

norske kirkes øverste leder. Øysteins eventuelle ønsker om personlig makt kan vi vanskelig si 

noe om. De var nok til stede på lik linje som hos de fleste andre politiske aktører. Han 

fremstilles for eksempel av Snorre som grådig i den omtalte sølvøreavtalen, uten at det 

nødvendigvis skal tillegges altfor stor vekt med tanke på avtalens konstruerte trekk.   

Kildene viser at erkebiskopens særinteresser på starten av 1160-tallet kan kokes ned til 

ønsket om å få gjennomført kirkens reformprogram, og for å gjøre det var det lurest å sikre 
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kirkens posisjon som en mektig institusjon. Dette ble gjort i både kroningseden, 

tronfølgeloven og Magnus Erlingssons privilegiebrev. 

 

3.5.3.  Felles interesser og økt makt til begge? 

De skisserte særinteressene ovenfor er ikke nødvendigvis gjensidig utelukkende. Magnus 

Erlingssons nyetablerte kongedømme stod svakt. Erling Skakke og hans apparat hadde 

neppe kontroll over store deler av Norge, og grupperinger med rot fra Inges rivaliserende 

brødre var ikke interesserte i å gi fra seg tronen uten videre. Det ble stadig reist motkonger 

som herjet der visitasjonskongedømmet ikke kunne nå dem. En allianse med Kirken, og en 

kroning av Magnus Erlingsson med pavelig velsignelse, var derfor en løsning Erling Skakke 

hadde nytte av. Erling hadde vært på utenlandsreiser, og må da ha hatt med seg hjem flere 

inntrykk og ideer. Fordelen av å ha Kirken på sin side har sannsynligvis vært ett av flere 

inntrykk. Normalen i Europa var enekongedømme, dette har sannsynligvis både Erling og 

Øystein erfart på sine utenlandsturer. Fordelene ved dette har nok også stått klart for dem. 

Ikke minst på bakgrunn av konflikten mellom Haraldssønnene, men også på grunn av alle 

oppviglerske grupperinger som herjet fra tid til annen, med eller uten tronkandidater. Status 

som enekonge over Norge med pavelig velsignelse må ha fremstått som en veldig god ide, 

både for Erling Skakke og Øystein Erlendsson.  

Hvis vi skal legge Heimskringlas kunstige samtale mellom Øystein og Erling til grunn, 

så gir den inntrykk av at begge er fornøyde med avtalen dem imellom. Det hadde de 

sannsynligvis også all grunn til. Kirken var, som vi har kommet frem til, ikke interessert i en 

svak kongemakt. Det hadde ført til en ustabil landefred som ikke hadde gagnet kirkens 

reformarbeid. En av grunnene til at Kirken i løpet av 1150-årene ikke fikk gjennomført 

Brekespears reformverk i praksis var rikets ustabile politiske situasjon med grupperinger mot 

hverandre. Kirken har antagelig ønsket seg en enkelt konge å forholde seg til. Det ville skape 

et mer stabilt rike og et bedre grunnlag for kirkelig ekspansjon. Når vi i tillegg har sett på 

premissene for dette kongedømmet i form av privilegiebrev og tronfølgelov, ser vi at Kirken 

kom godt ut av det. Ikke så å si at kongedømmet kom spesielt dårlig ut av de nevnte kildene, 

i hvert fall ikke Magnus Erlingsson som i utgangspunkt stod svakt på grunn av norsk sedvane 

som sa at en norsk konge måtte være kongssønn. Slik situasjonen fortonet seg var avtalen i 

begge institusjoners interesse. 
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Den norske kirken som institusjon må på 1160-tallet fortsatt ha vært i startfasen hva 

gjaldt administrasjon og kirkerett. Perioden frem til kroningen av Magnus Erlingsson må for 

Kirken ha fortonet seg som en prøveperiode hvor erkebiskopen har trådd i upløyd mark. Som 

sagt i forrige kapittel, veit vi lite om Jon Birgerssons virke som erkebiskop. Han fikk antagelig 

endringen i gaveretten slått igjennom på Frostating, og han døde ifølge islandske annaler i 

1157. I et embete som var nytt i landet vil det nødvendigvis ha tatt litt tid før rollen som 

erkebiskop hadde satt seg. Svært forskjellig fra bispeembetet var det kanskje ikke, men den 

økte makten og ansvaret for ti bispedømmer må ha krevd at rollens grenser i forholdet til de 

andre institusjonene måtte avklares.  

Forholdet til Kongemakten på 1150-tallet veit vi heller ikke så mye om. Det er naturlig 

å anta at forholdet ikke endret seg betraktelig i årene etter opprettelsen av erkebispesetet, 

til tross for kongemaktens avkall på investitur over kongskirken. Et avkall som det kan se ut 

som var skrevet på løst papir, og ikke noe de overholdt. Det ser vi blant annet i striden 

mellom brødrekongene Øystein og Inge, som innsetter hver sin biskop i Bergen, og vi ser det 

ved det angivelig ukanoniske valget av Øystein Erlendsson. Det kirkelige reformverket var 

åpenbart langt ifra innført.  

Eldre historikere fokuserte mye på hvem som tapte på avtalene, eller drakampen, 

mellom Kirken og kongemakta, men fokuset i dag ligger på i hvilken grad begge tjente på 

samarbeidet. Derfor finner jeg det merkelig at de bakenforliggende ønskene til Øystein og 

Erling i avtalen om økning av sølvøret, hvor kroningen også ble avtalt, ikke er blitt revidert. 
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4. Sverres strid med Kirken 

 

I dette kapitlet ønsker jeg å vise hvordan kirkens makt under Magnus’ kongedømme ikke 

uten videre var overførbart til et annet kongedømme, men at kirkens makt heller ikke lot seg 

reversere i stor grad frem mot 1202. Sverre ønsket å godta innrømmelsene Kirken hadde fått 

under Magnus og Erling, og striden mellom Sverre og erkebiskopen gikk så langt som 

ekskommunikasjon. Det var konstante uenigheter frem til Sverres død og hans sønn Håkons 

svevende forsoning med Kirken.  

På hvilken måte kan Sverres forhold til Kirken være med på å kaste lys over min tese 

om at Kirken var sterkt delaktig i planleggingen av kroningen av Magnus Erlingsson, samt 

svært delaktig i riksstyringen i perioden etter kroningen? Tidsforskjellen på 10-20 år spiller 

selvfølgelig inn. Det kan virke på oss som meget kort tid, i det minste når vi snakker om en 

periode som ligger 840-50 år tilbake, men mye kan ha skjedd på de tyve årene mellom 1160-

65 og til Sverre hadde makten i Norge. Jeg mener det er fruktbart å se på hvordan 

erkebiskopen agerer mot Sverre i forhold til de to foregående kongedømmene – Inge 

Haraldssons og Magnus Erlingssons – og det kan være med på å belyse perioden 1160-65. 

For eksempel kan en påpeke at det meste vi vet om forholdet mellom Erling/Magnus’ 

kongedømme og erkebiskopen hentes nettopp fra Sverre Sigurdssons tid, først og fremst fra 

hans samtidssaga. Den har selvfølgelig et tendensiøst propagandapreg over seg – Sverre var 

angivelig til stede og dikterte hva sagaens første del skulle inneholde – men den er med på å 

gi et godt riss av hva som skjedde i perioden. I det minste hvis en ser bort ifra delen som 

kalles Gryla, som handler om perioden rett før og årene rett etter Sverre kom til landet.   

Jeg skal kort ta for meg Sverres vei til makten før jeg ser på hvordan han etter 

maktovertagelsen, naturlig nok, raskt kom i konflikt med Kirken, og hvordan denne 

konflikten virket inn på hans kongedømme. Linjene vil bli trukket frem til forsoningen 

mellom Håkon Sverresson og Kirken, og hva denne betydde. Selve nedkjempingen av 

Magnus Erlingssons kongedømme er ikke spesielt interessant i diskusjonen av min tese, sett 

bort ifra de gangene den omtaler forholdet mellom Erling/Magnus og Øystein, og vil bli sett 

bort ifra. Kapitlet søker altså å sammenligne kirkens forhold til Sverre, i lys av de to 

foregående kongedømmene, og omvendt.  
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4.1. Sverres angrep på alliansen mellom konge og erkebiskop 

Sverre var en konge med et annet maktgrunnlag enn Magnus Erlingsson. Han ble løftet frem 

av en av opprørsflokkene som de omtalte kildene i forrige kapittel, tronfølgeloven i 

særdeleshet, ønsket å bekjempe. Etter at Øystein Møyla ble drept i slaget på Re, trengte 

birkebeinerflokken en ny leder. Valget falt på en angivelig sønn av Sigurd Munn, i år 1177, og 

i 1184 hadde Sverre ryddet Magnus og Erling av veien, og blitt konge i Norge. Sverres 

legitimitet som Norges konge hentet han som kongssønn sendt av Gud. Samtidssagaen med 

hans navn gir ett profetisk innblikk i Sverres vei til makta, og er ikke en kilde forskere har 

hatt stor tiltro til, i hvert fall ikke den første delen, Gryla, som omtales i innledningen. Helle 

mener likevel at resten av sagaen gir en rimelig balansert fremstilling av hendelsene i Sverres 

regjeringstid.129 Sagaen er skrevet noen år etter Sverre kom til makten, og må sees i 

sammenheng med hans strid med Kirken. Gryla må sees som et ledd i en propagandakrig 

mot Kirken og Magnus,130 ment for å undergrave den tidligere motstanderens kongsrett og 

bygge oppunder Sverre, både åndelig – som en konge som svarte rett til Gud – og sedvanlig 

– ved å være kongssønn. Delene av sagaen som er skrevet nærmere hendelsene – sagaen er 

skrevet mot slutten av 1180-tallet131 – kunne nødvendigvis ikke være like svevende og 

profetiske. 

Sverres vei til makten var en form for geriljakrig, hvor flokken hans herjet i byer og 

bygder for å skaffe ressurser i form av penger, våpen og mat. At birkebeinerne fikk holde på 

over lengre tid viser hvor vanskelig det var for en eventuell kongemakt å ha kontroll over 

landet, og at Magnus Erlingssons kongedømme ikke hadde gjennomslagskraft i hele riket. 

Men Magnus hadde kirkens støtte og stod på en ideologisk plattform som det var vanskelig å 

rive ham ned fra. Sverres tronkrav angrep dokumentene i forrige kapittel, først og fremst 

tronfølgeloven, ved at han stilte seg i front for en opprørsflokk som truet det kirkestøttede 

kongedømmet til Magnus. Sverre angrep med dette de forskriftene som var slått 

ettertrykkelig fast ved kroningen, som sa at ”Men om noen lar seg ta til [konge] på annen 

måte, da har han og hver som følger ham i dette, forbrutt gods og fred, og de skal være i 

Guds og alle helgeners, pavens og erkebiskopens og alle Iydbiskopenes bann.”132 Klarere kan 

det neppe skrives. Johnsen fremhever forskjellene i rettsforståelse mellom Kirken og Sverre. 
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Kirken, med erkebiskopen i spissen, mente at kirkeretten og nye verdslige lover som støttet 

kirkeretten umiddelbart var rettskraftige. Sverre holdt seg til gammel rettspraksis, hvor 

lovendringer måtte gå igjennom lagtingene flere ganger for å være gjeldende.133 Kanskje fikk 

Sverre såpass medgang fordi han støttet seg til gammel rettspraksis, slik Johnsen synes å 

mene?  

Det kan også ha vært, slik Bagge fremhever, at motstanden mot Øystein og Erling (i 

kraft av hans brutalitet) kan ha vært stor.134 Det kan ha hjulpet Sverre til makten og ha ført 

til at ekskommunikasjon og generell kirkelig motstand ikke har påvirket i den grad vi skulle 

tro. Johnsen trekker, som Bagge, frem at geistligheten hadde hatt en rask vei til makten, og 

at det ikke var lenge siden bygdene og stormenn var vant til å tilsette prester selv.135 Den 

underliggende motstanden kan derfor ha vært stor. Da Kirken møtte motstand, og etter 

Magnus’ død ikke hadde en alliert i Kongemakten lenger, ble det vanskeligere å spille en 

betydelig rolle i rikspolitikken. Gunnes fremhever også den privilegerte posisjonen 

erkebiskopen var i på grunn av at storparten av landets lendmenn støttet opp om Erling 

Skakke. Til tross for uenighetene mellom erkebiskopen og Erling, fikk det ifølge Gunnes ingen 

vide konsekvenser.136 Dette henger sannsynligvis sammen med at begge så nødvendigheten 

av hverandre. Da Erling og Magnus var ryddet av veien var grunnlaget hos Kirken ikke lenger 

det samme. Men ut ifra drakampen og stridighetene mellom Sverre og erkebiskopen(e) ser 

vi at Kirken ikke nødvendigvis gav seg av den grunn.  

Sverre var ikke ektefødt. Det har gjort han til en dårlig kandidat i kirkens øyne, til 

tross for at han angivelig var kongssønn. I tillegg var han prest, som betydde at han hadde 

gitt avkall på verdslige politiske ambisjoner som for eksempel tronkandidatur.137 Det 

avgjørende argumentet for Kirken var uansett at det var innført en ny rettsorden som brøt 

med gammel sedvane og som satte Kirken i en sterk posisjon. Det var neppe aktuelt for 

erkebiskopen å reversere dette selv om den hadde mistet sterke støttespillere i Magnus og 

Erling. Sverre brøt med denne nye ordenen og lente seg på gammel rettspraksis. Han gjorde 

seg dermed uspiselig for Kirken, helt inntil erkebiskopen ikke lenger kunne la være å forlike 

seg med ham for å unngå å miste alt som var bygd opp de siste 20 årene.  
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Sverres seier på Kalvskinnet utenfor Trondheim i 1179 ble vendepunktet som brakte 

Sverre nærmere tronen. Erling falt, og Magnus ble drevet på flukt. Han kom tilbake til 

Trondheim året etter, tapte også denne gangen, og flyktet til Valdemar i Danmark. Øystein 

flyktet til England, hvor han var i tre år, før han seilte tilbake til Norge for å møte Magnus i 

Bergen.138 De ble begge overrasket av Sverre, mistet mange menn og måtte flykte. Øystein 

dro nordover til Nidaros og ble der. Året etter, 1184, ble Magnus drept i slaget ved Fimreite, 

og alliansen mellom Magnus/Erling og Øystein var definitivt over.  

 

4.2. Strid med Kirken – hva opponerte Sverre mot?  

Øystein viet sine siste år til innenkirkelige oppgaver.139 Den aktive rollen i riksstyringen på 

1160-tallet, med vekt på utarbeiding av lover og stadfesting av disse, var borte. Det er ikke 

dermed sagt at Øystein ikke lenger ønsket innflytelse i rikets vei videre. Han pekte tidlig ut 

en av Sverres argeste motstandere, biskop Eirik i Stavanger som hadde vært med å kjempe 

på Magnus’ side under tronstridighetene, til å overta som erkebiskop etter hans sin 

bortgang. Dette kan neppe oppfattes som noe annet enn en provokasjon. Øystein hadde 

blitt nødt til å søke forlik med Sverre etter Sverres overraskende angrep på Magnus i Bergen 

i 1183. Det er Sverres saga som forteller om forliket, og det er ikke noe klart svar på hva det 

innebar. Magnus var tross alt fortsatt kronet konge i Norge. På Øysteins dødsleie ba han, 

ifølge Sverres saga, Sverre om tilgivelse for den urett han hadde begått mot han, og Sverre 

tok også dette opp igjen i en tale litt senere. Gunnes avviser ikke samtalen, og begrunner det 

med at det ikke var uvanlig å be sine fiender om tilgivelse.140 Sverre brukt med andre ord 

dette for alt det var verdt i sin propaganda for å styrke sin legitimitet. Helle påpeker at 

Sverre etter sigende prøvde hardt å skaffe seg kirkens gunst.141 For eksempel stadfestet han i 

et tapt brev Brekespears kirkelige nyordning fra 1152/53. Det bygger oppunder det 

inntrykket en sitter igjen med etter å ha lest Sverres saga, at han hadde en meget god 

forståelse for kirkens og religionens politiske kraft. I hans egen samtid må han også ha sett 

fordelene Magnus fikk som kronet konge med kirkelig støtte. Sverres vanskelige forhold til 

Kirken var likevel ikke over, all den tid Øystein pekte ut Eirik som sin etterfølger. 
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Etter Øysteins død i januar 1188 ble Eirik valgt påfølgende sommer på valgallmøte i 

Bergen, og han ble valgt imot Sverres vilje. Det viser at Sverre ikke var i den posisjonen Inge 

var i, hvor han angivelig kunne peke ut Jon Birgerssons etterfølger – Øystein. Og om han var i 

en noenlunde samme posisjon, han var jo konge, ønsket han etter sigende å få i stand en 

avtale med Kirken og erkebiskopen. Det kan derfor være at det lønte seg å fare mildt frem i 

den saken. At det ble Eirik kan også være med på å bygge oppunder argumenter som viser 

endringene i kirkens maktposisjon fra 1157 da Øystein ble valgt, til 1188 da Eirik ble valgt, i 

tillegg til at Inge hadde vært kirkens mann helt fra opprettelsen av erkebispesetet. Det 

kunne en ikke si om Sverre.  

Sverres saga gir likevel uttrykk for at Sverre ikke var uvillig til å blande seg inn i 

kirkerettslige spørsmål, jamfør den kanskje åpenbare motstanden mot valget av Eirik til 

erkebiskop. I sagaen tar det heller ikke langt tid etter valget av Eirik før det blir uenigheter i 

meget og mangt mellom Sverre og erkebiskopen. Uenighetene som sikkert bunnet i flere 

hendelser, Helle foreslår for eksempel Eiriks motstand mot å krone Sverre uten pavens 

samtykke,142 skrives tilbake til forskjellen i rettsforståelse, og dermed til Sverres opponering 

mot innrømmelser som var gjort i Magnus Erlingssons regjeringstid.  

Uenighetene kommer raskt frem i Sverres saga. Ikke lenge etter Eirik var kommet 

tilbake til Nidaros, etter å ha mottatt palliumet, gikk han hardt ut mot birkebeinerne i en av 

sine prekener. Sverre på sin side slo tilbake mot erkebiskopen ved å angripe sølvøreavtalen 

mellom Øystein og Erling, og mente at Erling ikke hadde noe med å øke sølvøretaksten i 

bytte mot en urettmessig kroning av sønnen Magnus. Han anså avtalen for ugyldig, og 

krevde at gammel lov og rett skulle gjelde, hvis ikke han selv også fikk øke bøtetaksten. Eirik 

på sin side argumenterte for at guds rett aldri skulle minke, men alltid øke. Det samme gjaldt 

ikke for Kongemakten, ”for aldri har pengeverdien øket i kongens rettigheter”.143 

Uenighetene fortsetter, og nok en gang er det forskjellen i rettsforståelse som skaper 

dem. Sverre bruker den eldre frostatingslovsamlingen kalt Grågås, fra Magnus Olavssons tid, 

mens erkebiskopen brukte Gullfjær, som skrev seg fra erkebiskop Øystein. Forskjellen på de 

to lovsamlingene må ha vært svært stor med tanke på stridighetene som oppstod på 

bakgrunn av dem. Stridssaken som nevnes først er patronatsrett over kirker satt opp av 

verdslige menn. Den endringen skulle bli et av de største ankepunktene i striden mellom 
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Sverre og Kirken, og hadde også vært det i striden mellom kurien og den tyskromerske 

keiseren. I tillegg lot Sverre lese opp fra lovboken at erkebiskopen ikke skulle ha mer enn 30 

væpnede menn i sitt følge, mens han på det tidspunktet hadde ”90 mann eller fler”.144 Eirik 

forsvarte seg med at de var fredelige, at utstyret var deres eget og at de var der fordi de ikke 

ville være med kongen og dermed fare i ufred. Sverre gav seg likevel ikke, og fikk bøndene til 

å avsi dom etter loven og krevde at erkebiskopens ekstra menn skulle avskjediges. Da tok 

Eirik med seg mennene og mye gods sørover til Danmark, til erkebiskop Absalon, og ble der i 

lang tid. De to erkebiskopene sendte ifølge Sverre saga brev til kurien hvor de forklarte alle 

uenighetene mellom Sverre og erkebiskopen, og fikk svar om at Sverre var lyst i bann. Dette 

ble av Sverre anklaget for å være rykter, og han leste opp brev fra paven om at han var løst 

fra bannlysningen – et brev som etter alt å dømme var falskt.  

Etter at Eirik dro til Danmark var biskop Niklas, Sverres største kirkelige motstander, i 

Oslo og støttet opprør som ble reist mot Sverre i Viken. Frafallet av biskoper og geistlige som 

støttet Sverre økte, og det preget åpenbart Sverre. Hans oppførsel og ønsker viste at han var 

klar over kirkens makt og betydningen av å ha den på sin side. Han ønsket derfor å bli 

kronet. Men istedenfor fred og forsoning mellom Sverre og biskopene/erkebiskopen, ble 

uenighetene flere og flere. I En tale mot biskopene kommer igjen forskjellene i 

rettsforståelse frem. Sverre og Kirken var uenige i tolkningen av det tapte fribrevet som 

frasier Kongemakten egenkirkerettigheter. Arne Odd Johnsen skriver i Nidaros erkebispestol 

og bispesete; 1153 – 1953 at En tale mot biskopene var en form for motsvar til det 

erkebiskop Øystein tidligere hadde kjempet frem om kirkens supremati. En tale kjempet for 

kongens supremati, og er å regne for et rent propagandaskrift, hvor forfatteren har hentet 

fra Bibelen, Gratians Decretum og andre kilder av kirkelig opprinnelse for å fremme Sverres 

sak.145 Johnsen trekker frem at geistlige som stod Sverre nær hadde engelsk herkomst og at 

det derfor er sannsynlig at inspirasjon ble hentet derfra når et propagandaskrift skulle 

utformes. I England hadde kongens supremati blitt hevdet flere ganger på 1100-tallet.146 

Forfatteren av skriftet nekter ikke for innholdet i fribrevet og rettighetene de tidligere 

kongene hadde frasagt seg i dette, men trekker det i tvil. Forfatteren mener at biskopene har 

gått for langt i sine krav, og at de har tolket skriftet i en uforholdsmessig retning. Det blir 
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deretter lagt frem ulike forklaringer på hvordan det er mulig å misforstå skriftet, også et 

”bevis” på at praksisen var en helt annen enn den som biskopene påstår var riktig:  

 

”Et vitnemål om at kongene ikke ga fra seg noen makt som de var enige om, er at da 

kong Inge var igjen som enekonge etter at brødrene var døde, og erkebiskop Jon i 

Nidaros falt fra, da valgte Inge sin kapellan og skattmester Øystein til erkebiskop uten 

å spørre noen lærd mann i Trondheim om råd, hverken korsbrødrene eller noen 

andre.”147 

 

Forfatteren av En tale mot biskopene mener her å vise at kongene kanskje gav innrømmelser 

til Kirken, men at den åpenbart ikke kan ha vært ment slik som den ble tolket av Kirken i 

ettertid. Forfatteren forklarer at det mest sannsynlig hadde å gjøre med tredelingen av 

tronen som gjorde at faren for at to konger kunne sette inn en biskop på samme stol, var 

overhengende: 

 

”Når det den gang ble krevd så mye var det aller mest fordi det da var tre konger i 

landet samtidig, og det var fare for at de skulle bli uenige seg imellom […] Nå kan det 

være at kongene, siden de ikke kunne bli enige i alle ting når de skulle være konger 

alle på en gang, har gått med på å ta vise og lærde menn med på råd i slike saker. 

Men de har sikkert gått med på mindre enn det ble gjort krav på; og dog ble det ikke 

bedt om noe som var imot den hellige skrift eller annen lov og rett - slik som våre 

lærde menn nå påstår.”148  

 

Forfatteren hinter her kraftig til bevisst feiltolkning fra de geistlige. Sverre, som de fleste 

forskere regner med har vært med på å forfatte En tale mot biskopene, fikk sannsynligvis 

ikke igjennom dette synet – påstandene fikk derfor neppe noen gjennomslagskraft. Johnsen 

karakteriserer En tale mot biskopene som et agitasjonsskrift, ment for å leses opp på ting og 

folkemøter, og for å snu frafallet av geistlige som var på hans side.149 Trolig var det mange 

som hadde følt det samme som Sverre, at flere geistlige var grådige i sin praksis, og slike 
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oppfatninger kan igjen leses som problemer med å akseptere de skiftende maktstrukturene i 

samfunnet som endret seg på grunn av kirkens – og kongemaktens – institusjonsvekst.150 

Kirkens rolle som sterk institusjon presset frem endringer i lovene, og vi har sett at det ikke 

falt i god jord hos alle, for eksempel hos Sverre Sigurdsson.  

 

4.3. Sverres kongedømme kontra de to foregående 

Sverres kongedømme skilte seg fra Inges og Magnus’ kongedømme på flere punkter, uten at 

de to andre nødvendigvis var helt like heller. Sverre var leder for en gruppe opprørere som i 

begynnelsen hadde en svak maktbase og som hentet sin støtte i grenseområdene mellom 

Norge og Sverige. Gruppa hadde etter alt å dømme mistet mye makt, frender og jord i 

innbyrdesstridene og hadde i utgangspunktet alt å vinne. Størrelsen på opprørsflokken kan vi 

vanskelig si noe spesifikt om. De første årene hadde de bedrevet geriljakrig før de fikk et 

fastere fotfeste. Utover 1180-tallet fikk Sverre muligheten til å hente inn skatteinntekter 

som konge ved hjelp av lendmenn.  

De andre to kongedømmene startet etter alt å dømme med denne muligheten. De 

startet også, hvis vi skal tro sagaene, med kirkens støtte. Som vi så i kapittel 2, tyder alt på at 

Inge hadde mye makt. Han ble beskrevet som vennesæl og gavmild, som igjen bør tolkes i 

retning av at han hadde et solid maktgrunnlag. Det at han allerede hadde et solid 

maktgrunnlag kan også ha vært en av grunnene til at Kirken ønsket å satse på Inges fraksjon. 

En annen grunn kan være hans etter sigende vennlige fremtoning, som nok har samsvart bra 

med kirkens åndelige program. Han var også den eneste av Haraldssønnene som var født 

innenfor ekteskapet, som har betydd mer for Kirken enn om en var kongssønn eller ei. I alle 

fall i tilfellet Magnus Erlingsson. Magnus hentet sin støtte samme sted som Inge, og det 

inkluderte også Kirken. At Kirken støttet nettopp Magnus kan det være flere grunner til. 

Sannsynligvis var det ikke så mange andre alternativer etter Inges død. Erkebiskop Øystein 

kom tilbake fra sin palliereise med – etter det jeg kom frem til i forrige kapittel – planene 

klare for kroning av en norsk konge. Dette ville være med på å skape et mer stabilt rike hvor 

Kirken kunne fortsette sin vekst og få realisert sitt reformprogram. Da Inge ikke var aktuell 

lenger måtte Kirken lete etter en ny kandidat. Øystein kan ha vendt seg mot Erling Skakke, 

en av de sterkeste støttespillerne til Inge og derfor en stormann Øystein hadde hatt kontakt 
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med tidligere. Kan Øystein ha visket Erling noen ord i øret om at dette var et godt tidspunkt 

å løfte frem Magnus, en arving til riket, født innenfor ekteskapet?  

I den tidligere omtalte konstruerte samtalen mellom Erling og Øystein om kroningen 

og sølvøretaksten sier Erling dette: ”Da Magnus ble tatt til konge over Norges rike, ble det 

gjort med Deres vitende og samtykke og likeså med de andre biskopers i landet.”151 Snorre, 

som selv skrev at han var selektiv med hva han hadde med av samtaler, har åpenbart ikke 

lagt vekt på kirkens rolle da Magnus først ble tatt til konge. Som omtalt i kapittel 3, er Kirken 

og erkebiskopens fravær en gjennomgangstone i de siste bøkene i Heimskringla. Men det 

Snorre senere skriver, og som jeg har gjengitt over, viser at det har vært samtaler og kontakt 

mellom Erling og Øystein ved et tidligere tidspunkt enn sølvøre- og kroningsavtalen, noe 

annet hadde vært unaturlig. Det som derimot er naturlig er at Øystein, hvis det er som jeg 

tror at kroningen ble forberedt allerede på palliereisen, har kommet med noen forslag til 

Erling under en av deres mange samtaler. Øystein så sannsynligvis også Erlings potensiale 

som riksstyrer mens Magnus vokste opp, kjent som han var med Inges krets av stormenn og 

støttespillere. Kunne Erling være mannen som skapte ro for Kirken til å gjennomføre sitt 

reformprogram? Erling hadde helt sikkert sine feil og han får en kompromissløs og hard 

karakteristikk i sagaene. Det var neppe i tråd med erkebiskopens ønsker, og en mer 

vennesæl og lojal konge, slik Inge blir karakterisert, var nok nærmere det de ønsket seg. Men 

etter alt å dømme hadde de ikke noe valg. Erkebiskopen var også nødt til å forholde seg til 

hva andre stormenn i kretsen mente. De ville ifølge sagaene gjerne ha Magnus og Erling til å 

styre.  

En konge erkebiskopen ikke ville ha var Sverre Sigurdsson. Da Sverre, angivelig 

kongssønn, gjorde tronkrav, hadde Kirken et annet alternativ. Kirken hadde kronet Magnus 

og gitt han sin fulle støtte. Erkebiskopen hadde revidert lovverket og bygd det opp rundt det 

nye kongedømmet til Magnus. Sverre angrep hele det fundamentet Kirken stod på og stod 

for, og det var derfor utenkelig å støtte han. Tronfølgeloven forbød det. Selv da det ikke var 

noen vei tilbake, da Sverre hadde vunnet makten i store deler av landet, var ikke Kirken villig 

til å gi han sin fulle støtte. Et forlik var det han fikk, og ikke annet enn en kroning som han 

selv tvang igjennom. For Kirken må Sverres kongedømme ha fortonet seg helt annerledes 

enn de to forrige.  
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Sverres rettsforståelse, som kolliderte med kirkens nye lover, var heller ikke forenelig 

med kirkens økte maktgrunnlag. Kirkens tette samarbeid med Inge og Magnus har etter alt å 

dømme gjort dem mer mottagelige for endringer i lovverket og rettsforståelsen. Det var 

også til deres fordel med en stadfesting av et enekongedømme av guds nåde – de tankene 

har etter alt å dømme også Inge hatt. Kanskje ideene ble tatt med for å drøftes av kurien 

under Øysteins palliereise? Det er vanskelig både å bevise og motbevise en slik tese. Men 

det er like sannsynlig som om at Erling skulle funnet det på, for så å kaste det ut i 

sølvtakstdiskusjonen med Øystein. Men det er dessverre den eneste kilden vi har, om enn 

veldig usikker. 

I tidlig norsk historieforskning ble Kirken og Kongemakten gjerne satt opp mot 

hverandre som konkurrerende institusjoner. Det er kanskje ikke spesielt merkverdig med 

tanke på hvordan de to institusjonenes samarbeid er blitt referert i sagaene, samt det 

antikatolske klimaet på 1800-tallet. Den holdningen har imidlertid endret seg, og en snakker 

i dag gjerne om de felles interessene som eksisterte på 1150-1170-tallet. Begge 

institusjonene vokste på tronfølgeloven og samarbeidet mellom Magnus/Erling og Øystein 

for eksempel. Det en kan si er at Kongemakten allerede hadde en privilegert posisjon, og at 

den ikke nødvendigvis behøvde samarbeidet i like stor grad som Kirken og erkebiskopen. 

Men som institusjon stod Kongemakten langt tilbake for sine europeiske likemenn. Et 

maktgrunnlag basert på visitasjon og allianser ble utover 1100-tallet byttet ut med et bedre 

administrativt nettverk som gjorde det lettere for kongene både å ha kontroll over store 

landområder, og også lettere å hente ut skatter og avgifter. Det relativt svake kongedømmet 

til Magnus Erlingsson trengte også den støtten den kunne få, og som vi har sett ble Kirken 

veldig viktig i så måte. Sverre ønsket den samme støtten med en kirkelig kroning, vi antar 

derfor at også han må ha sett på Kirken som viktig. Institusjonene vokste altså på hverandre, 

men under Sverre hadde ikke Kirken kongemaktens gunst i tilsvarende grad – og omvendt.   

Kirkens rolle forandret seg sannsynligvis ikke mye mellom de tre kongene. Kirken 

generelt, og erkebiskopen spesielt, ønsket å realisere reformprogrammet og den enkleste 

måten å gjøre det på var å komme i en privilegert posisjon hvor en kunne forandre lovverket, 

forhandle med Kongemakten og være en del av en stabil plattform. Det siste var dessverre 

for Kirken ikke normaltilstanden. På den annen side hadde kirkens manøvrering nok vært 

vanskeligere hvis det hadde vært en sterk og stabil kongemakt uten skiftninger i 
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konstellasjoner. En kongemakt uten fiender hadde neppe vært villig til å gi fra seg privilegier 

på den måten Haraldssønnene og Magnus Erlingsson/Erling Skakke gjorde. Da Sverre følte 

seg forholdsvis trygg kom uenighetene og motstanden mot innrømmelsene til Kirken til 

overflaten. Han har også blitt karakterisert som den kongen som har hatt størst betydning 

for den kongelige maktøkningen i høymiddelalderen, ved at store deler av det gamle 

ættearistokratiet ble radert ut og erstattet med en kongelig tjenesteadel. Dette synet er i 

dag nyansert.152 Helle peker blant annet på at Sverre til stadighet knyttet til seg lendmenn og 

forsonet seg med stormenn som hadde vært på motsatt side av stridighetene. Men ifølge 

Helle, samme sted, var bitterheten mot Sverre for stor hos mange. ”Etter hans [Sverres] død 

gikk derimot flere og flere medlemmer av gamle storætter i birkebeinkongedømmets 

tjeneste”.153 

 

4.4. Linjene mot 1202 og Håkon Sverressons forlik 

Sverre ønsket at sønnen Håkon skulle forlike seg med Kirken. Hans langvarige strid med 

Kirken hadde tydeligvis tæret på troen på seier, og kanskje var det også et ønske om å forlike 

seg med sine fiender. Sverre hadde fått store deler av Kirken imot seg, i hvert fall den som 

var under erkebiskop Eiriks jurisdiksjon.154 Landet var gitt et interdikt av pave Innocens III, og 

Sverre så sannsynligvis ikke hvordan en fortsatt strid med Kirken ville skape ro slik at 

sønnens kongedømme kunne få et godt grunnlag. Johnsen fremstiller det som om Sverre 

mistet litt fatningen utover 1190-tallet og viste tegn på at han var ”… ute av åndelig balanse 

… ”155. Han mistet Sverige som alliert, den danske kongen og etter hvert alle Norges 

biskoper, som var i eksil hos erkebiskop Absalon i Lund. Kirken brukte alle maktmidler den 

hadde for å presse Sverre, blant annet fikk Eirik mye hjelp fra paven.156 I lys av det 

ovennevnte er det ikke merkelig at Sverre rådet sinn sønn Håkon til å slutte fred med Kirken. 

Forliket i seg selv er støpt i svevende former, uten egentlig å love så veldig mye – ikke 

ulikt Sverres fred med erkebiskop Øystein. Men den var fortsatt en forsoning som førte til at 

biskopene vendte hjem og at ekskommuniserte nordmenn ble lyst fra sitt bann av 

erkebiskop Eirik, som for øvrig ikke hadde mandat til å gjøre dette og dermed fikk smekk fra 
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Paven i et senere brev.157 Selv om striden enda ikke var over, forholdt det seg rolig mellom 

Kongemakten og Kirken i flere tiår.  

I forlikets første del forklarer Håkon i dramatiske termer at landet sliter med useder 

og uroligheter på grunn av alle som er falt fra av de som voktet landet. Kirker blir brutt opp 

og kristendommen står for fall. Situasjonen virker dramatisk. Så blir det snudd i retning av 

forholdet mellom Kongemakten og Kirken, og påstått at alle landets problemer kan kobles til 

uenighetene og striden mellom Kongemakten og biskopene. Håkon trekker deretter inn en 

tredjepart som offer, nemlig bonden som bygger landet. Videre blir det ydmykt slått fast at 

Håkon oppgir stridighetene og gir etter for innrømmelsene Kirken tidligere har fått og som er 

skrevet ned.  

  

”Men den og alle lærde menn innrømmer meg det til vederlag, at de skal yte meg all 

den heder og sømd de har plikt til å yte en lovlig konge, og som de hellige skrifter og 

landslovene forklarer at jeg skal ha. Nå har jeg gitt dette jaord til Gud og den hellige 

kirke, meg til fred og til hell, til gagn og til lykke, og hele landslyden til fagnad, nå og 

alltid.”158 

 

De fleste historikere av nyere dato er enige om at forliksbrevet er et kompromiss hvor ingen 

mister ansikt og hvor forliket er tegnet opp i generelle termer.159 Det er en fred som åpner 

for nye forhandlinger og nytt samkvem, uten de steile frontene som hadde preget Sverres 

siste år som konge. Jeg støtter meg til dette synet. Brevet viser ingen tegn til kapitulasjon fra 

kongemaktens side. Det bør kanskje heller tolkes i retning av at birkebeinerne, med Håkon i 

spissen, ikke hadde full kontroll i situasjonen som oppstod etter Sverres død. En ærgjerrig 

kirke som fortsatte å jobbe imot kongedømmet var de ikke tjent med, det hadde 

sannsynligvis også Sverre forstått. Det spørs likevel hvor stort maktgrunnlag en skal legge i 

Kirken og erkebiskopens fang ut ifra dette. Sverre hadde tross alt greid seg fint uten kirkens 

aktive gunst i sin tid som konge, til tross for at situasjonen var uheldig. Det er den gjerne i 

innbyrdestridsammenheng. Det viser derimot at Kirken hadde lyktes i å holde fast på sin 

strategi, hvor målet var å få revidert lovverket slik at det speilet det gregorianske 

                                                                 
157

 Johnsen, 1955, s. 179-184 
158

 Bagge (m.fl.), 1973, s. 76 
159

 Bagge, 2003, s.75 og Helle, 1996, s. 95 og Johnsen, 1955, s. 180-181 
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reformprogrammet. Et økende antall reformistiske geistlige hadde kommet til landet og blitt 

plassert i klostre, kirker og bispeseter. Dette skjedde samtidig med, og i sammenheng med, 

økt statsapparat og administrasjon. Reformister hadde derfor fått et sterkt fotfeste i Norge, 

og de hadde dannet et godt grunnlag for å opprettholde og kjempe for reformeringen av 

Den norske kirken og dermed revidering av det gamle lovverket.  

Forliket sier oss ikke så mye om kirkens økte strategiske rolle i forbindelse med 

kroningen i 1163/64. Men det viser at arbeidet Øystein Erlendsson Erkebiskop gjorde på 

starten av 1160-tallet ble svært viktig for erkebiskopen og biskopene i tiårene som fulgte, 

hvor de søkte å gjennomføre det gregorianske reformprogrammet som allerede var satt i 

verk. Det lovverket som Øystein reviderte, i samarbeid med Kongemakten, kastet skygger 

langt utover 1200-tallet. For erkebiskopen og biskopene må det ha føltes som en seier at 

Kongemakten ved Håkon Sverresson oppgav å styre Kirken slik hans far hadde ønsket og gav 

etter for kravene om at de tidligere innrømmelsene måtte slås igjennom, slik det stod i 

dokumentene. Selv om forliket viste seg å være en plattform for forhandlinger snarere enn 

en total kapitulasjon.  
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5. En konkluderende oppsummering 

 

Oppgavens målsetning var å teste ut min tese om at Kirken – representert av den norske 

erkebiskopen – hadde en langt større regissørrolle i kroningen av Magnus Erlingsson i 

1163/64, enn tidligere antatt. Flertallet av norske historikere i dag har ikke tatt stilling til 

spørsmålet, eller har valgt å støtte seg til de eneste reelle beretningene vi har om 

hendelsene – sagalitteraturen.  

I sagaene fortelles det om en hestehandel hvor Kirken får igjennom sitt krav om 

økning av sølvøretaksten, mens Kongemakten – det vil si Magnus’ far Erling Skakke – får 

legitimert sitt kongedømme ved å bli kronet av Den hellige katolske kirke. I tillegg blir 

tronfølgeloven slått igjennom, som sikrer enekongedømmet og derfor Magnus’ integritet 

som den eneste norske kongen. Sagaene fremstiller det som om erkebiskop Øystein kommer 

inn med et ønske om å få økt sølvøretaksten og kritiseres av Erling for dette, mens Erling går 

med på å øke denne hvis Kirken går med på å krone hans sønn Magnus. Følelsen en sitter 

igjen med etter samtalen er at representantene for de to største institusjonene i landet har 

kastet prinsippene – sedvanen om at en konge måtte være kongssønn – på dør for å øke sin 

egen makt.  

Ingen bestrider i dag at måten Heimskringla og Fagrskinna fremstiller samtalen 

mellom de to partene er konstruert – gjennom litterære virkemidler. Men det at vi ikke har 

andre beretninger om hendelsene, og derfor vanskelig kan si noe sikkert, har antageligvis 

gjort det vanskelig for historikere å konkludere med noe annet enn Heimskringlas 

avtaleresymé. På den ene siden erkjenner man at Heimskringla har sine begrensinger, og på 

den andre siden velger man å støtte seg til den, til tross for at Snorre selv sier han var 

selektiv med hva han la frem. Som vi har sett er det god grunn til å tro at foranledningen til 

kroningen inneholdt så mye mer enn kongesagaene viser, og at den underselger 

erkebiskopens og kuriens engasjement for å få i stand en kirkelig støttet kroning av en norsk 

konge. I det følgende kommer et kort riss av analysene jeg har utført i testingen av tesen.  

 

5.1. Bakgrunnen 

I mitt første analysekapittel, kapittel 2, tok jeg for meg kirkens utvikling under de tre 

brødrekongene Øystein, Sigurd og Inge Haraldsson. Opprettelsen av erkebispesetet kom som 
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en konsekvens av flere faktorer. Kuriens europapolitikk hadde endret seg i løpet av 

investiturstriden, og fokuset var å knytte utkantene av den katolske kirkes virkeområde 

nærmere. Norge var et slikt utkantområde. I tillegg lå de norske bispedømmene under 

erkebispesetet i Lund, og var derfor truet av den tyske keiseren og erkebiskopen i 

Hamburg/Bremen som ønsket overhøyhet over den skandinaviske kirkeprovinsen. Mye 

måtte likevel være på plass i Norge før det ble snakk om å opprette et erkebispesete. 

Sagaene forteller om Sigurd Jorsalfares lovnad om å opprette et erkebispesete i Norge. Det 

er vanskelig å si om dette også er et litterært grep fra sagaforfatterne, eller om det var reelt. 

I Sigurds regjeringstid ble det reist en mengde nye kirker, og geistlige ble sendt til utlandet 

for å studere. Mye kan altså tyde på at det var en satsning i Norge på å utvikle Kirken. Dette 

kan ha sin naturlige forklaring i at kristendommen hadde slått sterkere rot i landet, den var 

ferdig med 1000-tallets konsolideringsfase, og var nå klar for å ekspandere. Påfallende er 

uansett det økende antall kirker frem mot 1152/53 og opprettelsen av erkebispesetet i 

Nidaros.  

For min tese er 1150-tallet særdeles viktig. Ved å følge kirkens utvikling i dette urolige 

tiåret – det var mange stridigheter mellom brødrekongene, andre kongsemner etter Sigurd 

og Øysteins fall og ulike landsdeler og stormenn som representerte ulike fraksjoner – aner vi 

konturene av en kirkeprovins som var i en fase hvor den prøvde seg frem og testet grensene 

og maktgrunnlaget den hadde oppnådd. Iboende i det gregorianske reformprosjektet var 

ønsket om økonomisk og politisk frigjøring. Dette ble også lovet – i det minste hos 

Kongemakten – i forbindelse med opprettelsen av erkebispesetet. Lovet, men ikke 

gjennomført. Igjennom hele 1150-tallet ser vi at Kirken er avhengig av Kongemakten for å få 

igjennom sitt program. Inge Haraldsson Krokryggs parti – og da mener jeg parti som i en 

løselig samling med støttespillere – er blitt betegnet som et kirkeparti, grunnet Legaten 

Nicolaus Brekespears vennlighet mot ham, at han var ektefødt og at erkebiskop Øystein, da 

han ble utpekt av Inge til Jon Birgerssons etterfølger, var Inges kappelan. Mye tyder også på 

at Inge var den mektigste av de tre brødrene, og det kan også ha vært grunnen til at Inges 

fraksjon fikk kirkens gunst, og omvendt. Men Kirken fikk ikke igjennom mange av de 

innrømmelsene som ble gitt i 1152/53. Det later til at omstendighetene har vært for 

vanskelige. Det var ikke lett å få igjennom nye lover i krigstider, da landsdeler, kongsemner 

og stormenn stod imot hverandre. Opprettelsen av erkebispesetet førte likevel til at Den 
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norske kirke som institusjon hadde fått en solid base den kunne utvikle seg videre fra. 

Utviklingen skøyt fart da det nærmet seg 1160-tallet. 

Etter Jon Birgerssons død ble Øystein Erlendsson valgt/utpekt til ny erkebiskop, og 

han dro ikke lenge etter til Paven for å hente sitt pallium. Da han kom tilbake var Inge død, 

og eventuelle planer om en kongekroning måtte settes på vent.  

 

5.2. Analysen  

I kapittel 3 så jeg på Magnus Erlingssons regjeringstid. Her kommer selve kjernen i tesen 

frem. Jeg har undersøkt muligheten for at Øystein – og kanskje også Inge? – hadde planlangt 

en kroning i regi av Kirken og erkebiskopen, som skulle sørge for at det bare var én 

rettmessig konge i Norge og dermed fjerne mye av bakgrunnen for stridighetene som hadde 

plaget landet de siste 30 årene. Det er ingen kilder som direkte legger frem at noe slikt har 

skjedd, men kildenes stillhet rundt en slik planlegging, omstendighetene i tiden og 

dokumentene som ble utarbeidet i sammenheng med kroningen og tiden etter peker vel så 

mye i retning av en langsiktig planlegging fra erkebiskopens side. En plutselig avtale mellom 

Øystein og Erling, hvorpå legasjonen til Stephanus av Orvieto tilfeldigvis var i Norge, er svært 

lite sannsynlig. Arne Odd Johnsen, en av de norske historikerne som hadde best kjennskap til 

kirkehistorien midt på 1100-tallet, antok at legasjonen var der mer eller mindre tilfeldig ved 

at de hadde tatt den eneste mulige reiseruten til Sverige for å opprette erkebispesetet i 

Uppsala. Dette for å unngå å reise igjennom Fredrik Barbarossas keiserrike. Det er for så vidt 

en plausibel forklaring hvis en tar Snorres gjenfortelling på ordet. Saksgangen blir noe i 

nærheten av at Stephanus var i byen da Erling kom til Bergen, at Øystein og Erling kom fram 

til at Magnus skulle krones og at Øystein snakket med Stephanus og fikk godkjenning fra 

ham. Men min analyse har vist at det dessverre er vanskelig å tro på Heimskringlas 

handlingsresymé. Resymeet mangler for mye, og litterære konstruksjoner har åpenbart 

påvirket fremstillingen.  

Min tese bygger på at Kirken var mer involvert som regissør i perioden 1159-1163/64. 

Mer spesifikt fremholdt jeg at kroningen var planlagt i god tid før Stephanus legasjon kom til 

Norge, og at det var en av årsakene til at den befant seg i Bergen. I planleggingen later det til 

at erkebiskop Øystein var meget sentral. I min analyse av tesen har jeg kommet frem til to 

mulige hendelsesrekker som kolliderer med dagens rådende – og/eller stilltiende – 



89 

 

oppfatning. De to er etter mitt skjønn mer sannsynlige i lys av de ovennevnte årsakene; 

omstendighetene, dokumentene og kildenes stillhet rundt planleggingen.  

Den første muligheten tar utgangspunkt i at Øystein var Inges kappelan. Det var Inge 

som valgte Øystein til ny erkebiskop etter Jon Birgersson, hvis vi skal tro Sverres saga, hvilket 

også åpenbart knytter han tett til Inges fraksjon av støttespillere. Øystein har ifølge Gunnes 

tatt utdanningen sin i utlandet, sannsynligvis i England eller Frankrike. Hans gode ætt og 

utdanning har ført han inn i Inges rekker, og med tanke på at han ble valgt/utpekt til 

erkebiskop må han også ha stått Inge nær. Han må ha vært en mann Inge stolte på og trodde 

på. At det har foregått samtaler mellom de to er derfor hevet over enhver tvil. Øystein 

hadde tatt med seg inntrykk og kunnskap hjem til Norge fra sin utenlandsutdanning. Norge 

var en av de siste bastionene hvor alle kongssønner hadde lik rett på tronen. Urolighetene 

som hadde preget landet viste at dette ikke var en heldig løsning, men at det var en løsning 

basert på hardt innprentet sedvane. Mon tro om ikke Øystein og Inge ønsket å endre på 

dette? 

Inges brødrekonger, Øystein og Sigurd, hadde allerede blitt ryddet av veien på det 

tidspunktet Øystein ble valgt til ny erkebiskop. Omstendighetene lå altså til rette for at en 

kunne revidere lovene slik at Inge og hans sønner ville sitte trygt på tronen, med kirkelig 

støtte. Det er hevet over tvil at Øystein hadde samtaler med kurien om Nidaros kirkeprovins’ 

forhold, forholdene ellers i landet, samt forholdene ellers i Skandinavia under sin palliereise. 

Å få paven til å gå med på en kirkelig støttet og regissert kroning var neppe noe problem. 

Kurien var for eksempel ute etter støtte til seg selv, og mot motpaven til den tyskromerske 

keiseren. Kuriens behov for støtte har blant annet også blitt brukt som forklaring på 

Stephanus’ oppdrag i Norge, men i lys av Øysteins palliereise var det neppe nødvendig. 

Øystein har da dratt tilbake til Norge, for å legge forholdene til rette for en kroning. 

Stephanus kan ha blitt sendt etter, kanskje med ferdige utarbeidede dokumenter eller maler 

som kunne være med å revidere de allerede eksisterende lovene? Kroningseden er – som vi 

har sett i kapittel 3 – bygd på en lensedtype for normanniske fyrster i Nord-Italia. Det har 

ikke kommet til Norge ved en tilfeldighet. Øystein kan for eksempel ha sendt bud til kurien 

da forholdene lå til rette for en kongekroning. Det kan forklare at det tok et par-tre år etter 

Øysteins hjemkomst før det ble noe av en kroning. Inge var død, og en måtte finne et nytt og 

passende kongsemne. Magnus Erlingsson var i så måte perfekt. Ikke for gamle lover og 



90 

 

sedvaner, men han var ektefødt, noe Kirken satte høyt, og kongedømmet stod svakt og 

hadde ikke støtte i hele landet. Magnus kunne personifisere et brudd med gammel sedvane 

som banet vei for nye lover basert på gregorianske reformprinsipper.  

Den andre muligheten ligner mye på den ovennevnte, men den underselger Inges 

rolle i planleggingen. Øystein har i dette forslaget dratt for å motta sitt pallium, og har også 

her snakket med kurien om Nidaros erkebispedømme, Skandinavia og trusselen fra 

motpaven til keiseren. Generelt er denne palliereisen lite nevnt i norsk historieforskning, 

utover at Øystein dro for å hente sitt pallium og at han returnerte på vårparten 1161. Men at 

han skal ha dratt nedover, mottatt palliumet, for så å snu omtrent i døra uten å snakke med 

kurien om forholdene i nord er meget usannsynlig. Kurien har naturligvis vært interessert i å 

høre om den nyopprettede metropolittens vekst og fremgang. Øystein har da måttet røpe at 

forholdene for kirkelig utvikling og gjennomslag for nye lover og rettigheter til Kirken ikke var 

de beste, til det var usikkerheten og stridighetene for mange, og fraksjonene for usikre. Det 

tok lang tid å få igjennom nye lover, og den lokale og regionale viljen til å gi fra seg den 

økonomiske og politiske makten over høgendekirkene var ikke spesielt stor. Dette ble 

sannsynligvis drøftet frem og tilbake, og en kongekroning og revidering av gammel sedvane 

ved utarbeiding av en tronfølgelov var ikke et unaturlig utfall i drøftingene. Det var nemlig 

slik de gjorde det i resten av Europa. Hvorfor skulle Norge og Nidarosprovinsen slite med 

skiftende makthavere og opprørsflokker som støttet hvert sitt kongsemne/kongssønn? Her 

kan Øystein ha fått med seg dokumenter og lover som gjaldt i Europa, med beskjed om å 

revidere dem og få dem til å passe norske forhold. Det kan ha tatt tid, og det måtte også 

forhandles med Kongemakten. Med andre ord kunne ikke en legasjon følge med Øystein 

nordover samtidig. Forberedelser til opprettelsen av erkebispesetet i Uppsala kan også ha 

tatt tid. Øystein har derfor sendt bud etter legasjonen, eller de avtalte noenlunde når 

legasjonen skulle komme, slik at Øystein fikk kalt inn til et riksmøte og forberedt Inge på det 

som skulle komme. Inge var som sagt ikke i live da Øystein returnerte, og valget falt da på 

den unge Magnus Erlingsson.  

Begge de to nevnte mulighetene er vel så sannsynlig som den rådende oppfatningen 

som lener seg til Snorres fremstilling. Snorre sier selv at han var selektiv med hvilke samtaler 

han refererte fra, han valgte dem som førte til de viktigste hendelsene. Det er så godt som 

en innrømmelse av at han tok store litterære hensyn, noe han også var nødt til. Han hadde 
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verken kilder eller plass til å gjøre noe annet. Hvis vi ser forbi Snorres fremstilling og mot 

dokumentene – de jeg i oppgaven har kalt Magnus-kildene – og omstendighetene er det 

liten mulighet for at ideen om en kroning kom opp under hestehandelen mellom Erling og 

Øystein. Vi har også Sverres sagas omtale av avtalen. Ordlyden i de norske oversettelsene er 

slående. Den avkrefter i alle fall ikke en av de to hendelsesrekkene jeg har lagt frem. Den 

forteller at Øystein helt klart ville krone Magnus. Det neste spørsmålet som må besvares i 

den sammenheng er om Erling Skakke kunne kommet opp med ideen selv.  

Erling hadde vært i utlandet selv, og var ifølge sagaene en klok mann. At han har hatt 

kjennskap til fordelene av å ha Kirken på sin side er derfor hevet over enhver tvil. Det er 

derfor ingen umulighet at han har kommet opp med ideen om å få Magnus kronet. 

Problemet er at de andre kildene peker i en annen retning. Tronfølgeloven og kroningseden 

– inspirert av europeiske samtidige dokumenter – vitner om at dette var en planlagt prosess, 

og forholdet mellom kurien og keiseren, samt kirkens nødvendige ønske om ro og fred til å 

utvikle seg ved siden av et stabilt kongedømme peker i den samme retningen. Kroningen var 

ikke en spontan avgjørelse, og krevde planlegging. Denne planleggingen kunne ikke Erling ha 

gjort alene med tanke på dokumentene som ble utarbeidet.  

 

Jeg lander derfor på en av de to førstnevnte hendelsesrekkene, (1) med Inge Haraldsson, 

Øystein Erlendsson og kurien som regissører, eller (2) med Øystein Erlendsson og kurien som 

regissører. Ingen av dem lar seg verken bevise eller motbevise ut ifra kildene, og begge er 

tilsynelatende like sannsynlige. Det er bare et spørsmål om hvem av Inge og kurien som 

begynte planleggingen sammen med Øystein, som later til å ha vært med i hele 

regissørprosessen. Det er derfor ikke mulig å konkludere noe absolutt mellom de to 

alternativene, og det er heller ikke en tvingende nødvendighet her. Men det er mulig å 

konkludere med at planleggingen må ha startet langt tidligere enn da legasjonen til 

Stephanus stod på dørterskelen. Det sannsynlige er at planleggingen kan knyttes til Øysteins 

palliereise. En slik konklusjon kan dessverre ikke bygges oppunder med håndfaste skrevne 

og/eller arkeologiske kilder, den baseres på sannsynlighetsspekulering, men må likevel 

tillegges vekt på grunn av alternativet – hendelsesrekken som lener seg på Heimskringla – 

som fremstår som svært lite sannsynlig. Min konklusjon viser også at Kirken hadde en mer 

aktiv rolle i planleggingen av kroningen enn tidligere forespeilet.  
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5.3. Komparativ analyse av kongenes forhold til Kirken 

Da jeg nå har konkludert med at Kirken var en aktiv forkjemper for kroningen av Magnus 

Erlingsson, er det interessant å avslutningsvis belyse konklusjonen om det kirkelige initiativet 

til kroningen ved å sammenligne forholdene for erkebiskop og kirke under Magnus 

Erlingsson, kongedømmet til Inge Haraldsson og kongedømmet til Sverre Sigurdsson. 

Underveis i oppgaven har jeg vist at erkebiskopen(e) har hatt ulike arbeidsforhold og ulike 

maktfraksjoner å forholde seg til. Kroningen i 1163/64 var kanskje situasjonsbetinget? 

Tidligere har en omtalt Inges fraksjon i innbyrdestridene som et kirkeparti, på grunn 

av vennligheten til Nicolaus Brekespear da han ankom landet og på grunn av at Inges 

kappelan Øystein ble valgt til Jon Birgerssons etterfølger. Inge var etter det sagaene forteller 

også den mektigste av de tre brødrene, og det var neppe tilfeldig at det var han som gikk av 

med seieren. Dette stempelet som den mektigste – altså den med størst maktgrunnlag i 

form av støtte fra aristokratiet, kanskje på grunn av vennesælhet og gavmildhet – kan ha ført 

Kirken inn i hans armer. For Kirken og erkebiskopen ville det ha virket fornuftig å støtte seg 

til den sterkeste av dem, i håp om at det ville skape de mest stabile forholdene å utvikle seg 

i. En kroning av Inge var i min konklusjon planen til Øystein mens han var hos kurien for å 

hente sitt pallium. Om Inge var med på planleggingen, eller ikke, er som vist i min konklusjon 

vanskelig å si noe om, men forholdene lå etter alt å dømme til rette for en kroning av Inge da 

Øystein dro for å hente palliumet. Hans brødre var avgått med døden og han hadde mange 

støttespillere. Implementeringen av en tronfølgelov som sikret enekongedømme for Inge var 

et naturlig steg i en revidering av lovene. De skulle også vise seg å sikre Kirken solide 

rettigheter og en privilegert posisjon i forholdet mellom tronen og Kirken/religionen.  

Men det gikk ikke slik. Inge døde og hans fraksjon, Kirken inkludert, måtte finne en ny 

tronkandidat. Valget falt da på Magnus Erlingsson. Han var ikke kongssønn, men han var 

ektefødt og av kongsætt. Ektefødtheten var viktig for Kirken og kan også ha vært med på å 

sikre Inges støtte mot sine uektefødte brødre Sigurd og Øystein. Erling Skakke, stormann, gift 

med kongsdatteren Kristin Sigurdsdatter og far til Magnus, var den som styrte riket mens 

Magnus enda var ung. Han var naturligvis opptatt av å sikre Magnus legitimitet som konge 

da det ferske kongedømmet overhodet ikke hadde støtte fra hele landet. Under den mye 

omtalte sølvøre- og kroningsavtalen er det han som legger frem forslaget om en kirkelig 

støttet kroning av Magnus. Det har jeg tidligere i oppgaven regnet for svært usannsynlig. Jeg 
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har også konkludert med at en kroning allerede var planlagt før Magnus ble en tronkandidat. 

Det passet likevel ganske så bra med Magnus på tronen. Der hadde Kirken en 

samarbeidspartner som, i motsetning til Inges kongedømme, var særdeles avhengig av den 

støtten det kunne få. Kanskje hadde ikke Kirken fått igjennom en så stor revidering av lovene 

under et kongedømme som stod sterkere? Hvis det er tilfellet var kroningen – samt 

tronfølgeloven og kroningseden – absolutt situasjonsbetinget. Å konkludere med at noe er 

situasjonsbetinget lyder noe hult, da det kan sies om hvilken som helst hendelse. En 

konklusjon blir derfor noe i nærheten av å fastslå at Kirken hadde fått kronet en konge 

uansett om det var Inge eller Magnus som satt på tronen, men at mulighetene kan ha åpnet 

seg opp ved at kongedømmet hadde svak legitimitet regnet i norsk sedvane. Men det er de 

felles interessene som bør understrekes. Både erkebiskopen og Erling Skakke var interessert 

i en stabil og sterk kongemakt. Erkebiskopen og Kirken trengte det sikre fundamentet for å 

fortsette sin vekst, samtidig som de ville ha revidering av landskapslovene, mens 

kongedømmet naturligvis var interessert i et stort maktgrunnlag for å hindre eventuelle 

andre tronkandidaters muligheter til å kjempe seg opp. De nevnte felles interessene var også 

gjeldende hos Inge, hvor Kirken ikke hadde fått igjennom de innrømmelsene de fikk i 

1152/53, og hvor Inges kongedømme stadig opplevde at opprørsgrupper fant seg en 

kongssønn til å fronte motstanden mot det sittende dynastiet.  

Hva så med Sverres kongedømme? Han ivret sannsynligvis for en kroning ved et tidlig 

tidspunkt, allerede etter at Magnus var ryddet av veien. Kirken måtte tilpasse seg 

situasjonen og minste motstands vei hadde vært å krone Sverre med kirkelig velsignelse. Det 

våget erkebiskopen likevel ikke, med tanke på at Sverre var frafallen prest og også hadde 

ryddet den, ifølge Kirken, rettmessig kronede Magnus av veien. Mye talte imot Sverre, som 

med sin eldre forståelse av lovene ikke ville godta de revideringer som hadde skjedd på 

1160-tallet. Han støttet seg til gammel sedvane, dels for å legitimere sitt eget kongedømme 

og dels for å diskreditere Magnus’ rett til tronen. Ved å støtte seg til eldre lover ville også 

den privilegerte posisjonen Kirken hadde fått til tronen, hvor kronen først og fremst tilhørte 

helgenkongen Olav, falle bort. Det ville vært ideelt for Sverres kongedømme, og 

devaluerende for en kirke med gregorianske reformønsker om politisk og økonomisk 

frigjøring fra verdslige makthavere på programmet.  
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Sverre så fordelene ved å ha Kirken på sin side. Den nye rettsforståelsen lot seg 

neppe trekke tilbake så lett, og det beste han kunne håpe på var derfor en kroning og 

dermed en like privilegert plass som Magnus. Det ville bety at opprørsgrupper som fortsatt 

fantes i landet, som hentet støtte fra Magnus’ tidligere støttespillere, fikk samme status som 

Sverres gruppe hadde fått i starten. Rettsløshet og ekskommunikasjon var hva som ville 

vente dem. Men Sverre støtte biskopene fra seg, de havnet i Lund sammen med 

erkebiskopen, og en eventuell kroning ble sannsynligvis gjennomført under tvang. Støtten til 

Kongemakten var med andre ord ikke overførbart til det neste dynastiet, til tross for at de 

felles interessene neppe var borte. Erkebiskopen ville ikke gjennomføre en kroning uten 

pavens godkjennelse på grunn av Sverres frafallenhet og bekjempelse av den kronede 

kongen.  

 

Likevel gav ingen av dem fra seg makten, og det var verken snakk om en svekkelse av 

Kongemakten eller Kirken. Det var snarere en stillstand i utviklingen, og noe av det siste 

Sverre gjorde før han døde var å be sin sønn og arvtager slutte fred med Kirken. Det kunne 

kanskje virke som en seier over Kongemakten, hvor innrømmelsene fra 1152/53 og 1163/64 

endelig skulle bli gjennomført, og at det nye dynastiet skulle innrette seg etter en ny 

rettsforståelse slik Magnus Erlingsson hadde gjort. Men forliket i 1202 ble skrevet i svevende 

termer, og var tolkbar for begge parter. Det viser likevel at begge institusjonene så 

hverandres begrensninger og den andre partens fordeler. Mye tyder på at den siste 

setningen også kan oppsummere hele samarbeidet fra midt på 1150-tallet og frem mot 

forliksbrevet til Håkon Sverresson 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Litteratur 

Kilder 

 

Bagge, Sverre, Knut Helle og Synnøve Holstad Smedsdal, 1973, Norske 

middelalderdokumenter i utvalg, Universitetsforlaget, Bergen 

 

En tale mot biskopene i Sverres saga, 1961, oversatt av Anne Holtsmark, Aschehoug, Oslo 

 

Fagrskinna – En norsk kongesaga, 1972 (2. utgave), oversatt av Schreiner, Johan og Hans Gerhard 

Sørensen, Fabritius, Oslo 

 

Heimskringla – Snorres kongesagaer, 1998 (5. utgave), oversatt av Hødnebø, Finn, Hallvard 

Magerøy, Anne Holtsmark og Didrik Arup Seip, Gyldendal, Oslo 

 

Sverres saga, 1996, oversatt av Dag Gundersen, del av serien Norges Nasjonallitteratur: bind 

1, Gyldendal, Oslo 

 

Sekundærlitteratur 

 

Bagge, Sverre, 2003, Den heroiske tid – kirkereform og kirkekamp 1153-1214, i Ecclesia 

Nidrosiensis 1153-1537: søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie, Steinar 

Imsen (red.), Tapir Akademiske forlag, Trondheim 

 

Bagge, Sverre, 2004, Europa tar form: år 300-1350, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 

 

Barraclough, Geoffrey, 1968, The Medieval Papacy, Thames and Hudson, London 

 

Beuermann, Ian, 2007, Masters of the narrow sea : forgotten challenges to Norwegian rule in 

Man and the Isles – 1079-1266, Universitetet i Oslo, Unipub 

 

Gunnes, Erik, 1996, Erkebiskop Øystein – Statsmann og kirkebygger, Aschehoug, Oslo 



96 

 

 

Helle, Knut, 1995, ”Under kirke og kongemakt”, i Aschehougs Norgeshistorie – Bind 3, 

Aschehoug, Oslo 

 

Helle, Knut, 1996 (4. opplag), ”Norge blir en stat: 1130-1319”, i Håndbok i Norges historie – 

bind 3, Universitetsforlaget, Oslo 

 

Imsen, Steinar, 2003, Nidarprovinsen, i Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537 : søkelys på 

Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie, Steinar Imsen (red.), Tapir Akademiske forlag, 

Trondheim 

 

Johnsen, Arne Odd, 1945, Studier vedrørende Nicolaus Breakspears legasjon til Norden, 

Fabritius, Oslo 

 

Johnsen, Arne Odd, 1955, “Fra den eldste tid til 1252”, i Nidaros Erkebispestol og Bispesete: 

1153-1953, Fjellbu, Arne m.fl. (red.), Forlaget Land og Kirke, Oslo 

 

Mortensen, Lars Boje og Else Mundal, 2003, ”Erkebispesetet i Nidaros – arnestad og verkstad 

for olavslitteraturen”, i Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: søkelys på Nidaroskirkens og 

Nidarosprovinsens historie, Steinar Imsen (red.), Tapir Akademiske forlag, Trondheim 

 

Sigurdsson, Jon Vidar, 1999, Chieftains and power in the Icelandic commonwealth, Odense 

University Press, Odense 

 

Sigurdsson, Jon Vidar, 2003, “Island og Nidaros”, i Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: søkelys 

på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie, Steinar Imsen (red.), Tapir Akademiske 

forlag, Trondheim 

 

Skånland, Vegard, 1969, ”Det eldste norske provinsialstatutt”, i Nye middelalderstudier: 

kongedømme, kirke, stat – Norske historikere i utvalg VI, 1983, Universitetsforlaget, Oslo – 

Bergen – Stavanger – Tromsø 



97 

 

 

Sæther, Tor, 2003, ”Ruinene av Hamar bispegård i lys av erkebiskopens anlegg i Trondheim”, 

i Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie, 

Steinar Imsen (red.), Tapir Akademiske forlag, Trondheim 

 

Tobiassen, Torfinn, 1969, ”Tronfølgelov og privilegiebrev”, i Samfunnsmaktene brytes – 

norske historikere i utvalg II, Andreas Holmsen og Jarle Simensen (red.), Universitetsforlaget, 

Oslo 

 

Vandvik, Eirik, 1969, ”Magnus Erlingssons kroningseid”, i Samfunnsmaktene brytes – norske 

historikere i utvalg II, Andreas Holmsen og Jarle Simensen (red.), Universitetsforlaget, Oslo 

 

Vandvik, Eirik, 1969, ”Magnus Erlingssons privilegiebrev og kongsvigsle”, i Samfunnsmaktene 

brytes – norske historikere i utvalg II, Andreas Holmsen og Jarle Simensen (red.), 

Universitetsforlaget, Oslo 

 

Whitney, J.P, 1929, “Victory of the papacy”, I The Cambridge Medieval History, bind 6, (1968) 

Cambridge University Press, London 

 

Internettreferanser 

 

Godal, Anne Marit (red.), Store Norske Leksikon på nett, http://www.snl.no/Sverres_saga 

[20.03.2011] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snl.no/Sverres_saga


98 

 

 

 


